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Käytetyt lyhenteet 

ALS                              amyotrofinen lateraaliskleroosi 

SNP                              single nuclear polymorphism, yhden emäksen monimuotoisuus 

SSV                              short structural variant, lyhyt rakenteellinen variantti 

 

1. Johdanto 

 

Tässä kirjallisuustutkielmassa tutkitaan ALS:a, eli amyotrofista lateraaliskleroosia, sen taudinkuvaa 

sekä perinnöllisyyteen liittyviä asioita, kuten geenejä, jotka voivat mahdollistaa yksilön 

sairastumisen. Tutkielmassa perehdytään ALS:n taudinkuvaan sekä ensimmäisiin oireisiin. 

Tutkielmassa käsitellään myös ALS:iin läheisesti liittyviä muistin sairauksia, jotka vaikuttavat 

aivojen etulohkossa sekä pikkuaivoissa. 

 ALS on motoneuronisairaus, jossa liikehermot tuhoutuvat vähitellen. Tästä johtuen lihakset eivät saa 

käskyjä ja tämä johtaa tahdonalaisen lihaksiston surkastumiseen. ALS:a on kahta eri laatua, 

sporadista eli satunnaisesti esiintyvää sekä familiaalista eli perheittäin esiintyvää. Tutkielmassa 

käsitellään näitä kumpaakin sekä perehdytään niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin. 

ALS:in aiheuttajaa ei toistaiseksi tunneta. ALS on Suomessa muita maita yleisempää ja noin 20 %:lla 

väestöstä on tautia suvussa. 

Kirjallisuustutkielmassa käsitellään myös ALS:n syntyyn vaikuttavia asioita, kuten sairastumiseen 

vaikuttavat geenit ja niiden mutaatiot sekä solujen väliset prosessit ja niissä tapahtuvat reaktiot. 

Tutkielmassa käsitellään myös sairastumisriskiä sekä siihen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, 

joita on tutkittu laajasti eri tutkimuksissa vuosien varrella. 

Tutkielman lopussa tarkastellaan ALS:n perinnöllisyyttä ja kuinka ALS:a voidaan hoitaa, sekä 

millaiset ovat ALS-potilaiden kuntoutusmahdollisuuksia.  
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2. ALS:n taudinkuva 

 

Amyotrofinen lateraaliskleroosi on selkäytimessä kulkevia liikehermoja vaurioittava sairaus. (ALS − 

Oireet Ja Hoito | Terveystalo, n.d.) ALS vaikuttaa liikehermoihin siten, että lihaksia käskyttävät 

liikehermot tuhoutuvat, mikä lopulta johtaa siihen, että tahdonalaisesti toimiva lihaksisto surkastuu 

ja heikkenee. (Nowicka et al., 2019) ALS:n ei tiedetä vaikuttavan kuitenkaan tuntohermojen 

toimintaan. (ALS (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi) – Motoneuronisairaus - Terveyskirjasto, n.d.) 

ALS:iin sairastuneet ovat olleet keskimääräisesti 60-vuotiaita, mutta tavallisesti tautiin sairastutaan 

55–70-vuotiaina. (Wijesekera & Leigh, 2009) ALS on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla. 

(McCombe & Henderson, 2010a) Klassista ALS:a sairastavien potilaiden mediaani elossa oloaika 

diagnoosin saamisesta on noin 2–3 vuotta. Tyypillinen aika ensimmäisestä oireesta diagnoosin 

tekemiseen kestää 9–12 kuukautta. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) ALS:n aiheuttama halvaus etenee 

ja johtaa lopulta kuolemaan hengitysvajauksen takia. Tyypillisesti tämä tapahtuu 2–3 vuoden 

kuluessa ydinjatkeesta alkaneesta tautimuodossa ja 3–5 vuoden kuluessa raajoista alkaneesta 

tautimuodosta. (Wijesekera & Leigh, 2009) 

ALS:sta on olemassa myös periytyvä muoto, perheittäin esiintyvä ALS. Se on taudinkuvaltaan 

lievempi ja hitaampi kuin ei-periytyvä eli sporadinen ALS. 5–10 % ALS-tapauksista ovat 

familiaalisia. (Wijesekera & Leigh, 2009) (Su et al., 2022) 

Tavallisesti ALS alkaa toispuoleisesti, jolloin toinen ylä- tai alaraaja heikentyy. Oireena voi olla 

lihasnykäyksiä sekä lihaskramppeja. ALS voi alkaa myös nielun lihaksista, joka vaikuttaa 

olennaisesti sairastuneen puheentuottoon sekä nielemiseen. (ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, 

n.d.; ALS (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi) – Motoneuronisairaus - Terveyskirjasto, n.d.; Nowicka 

et al., 2019; Wijesekera & Leigh, 2009) Tämä vaikuttaa myös kielen lihaksiin siten, että ne 

surkastuvat Nämä oireet ilmenevät ennen kuin raajojen lihasvoimat ovat merkittävästi heikenneet. 

(ALS (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi) – Motoneuronisairaus - Terveyskirjasto, n.d.)  

ALS diagnosoidaan taudinkuvan ja lihassähkötutkimuksen (ENMG) avulla sekä poissulkemalla muut 

syyt. (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) | Lihastautiliitto, n.d.) 

Kuvassa 1 on esitetty, millaisia ovat motoneuronien ja gliasolujen eri reitit aineenvaihdunnassa sekä 

niiden signaalikaskadit. Kuvassa on myös esitetty, miten motoneuronit vaurioituvat, jos solun reaktiot 

ja signaalit eivät toimi normaalisti.  
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Kuva 1. Kuvassa on esitetty kaikki ALS:iin liittyvät motoneuronien ja gliasolujen eri reitit. 

Mikrogliasolut aktivoivat tulehdusreaktiokaskadin MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) 

kautta. Astrosyytit osallistuvat motoneuronien vahingoittamiseen eri mekanismien kautta. Näihin 

lukeutuu tulehdukselliset välittäjät, NO (typpioksidi)  ja PGE2 (prostaglandiini E2). Myös 

glutamaattikuljetuksen aktiivisuus ja ilmentyminen vähenee. Laktaatin vapauttaminen vähenee ja 

pro-NGF-p75 -reseptorin (nerve growth factor) signalointi aktivoituu. Motoneuroneissa tapahtuu 

epänormaalia RNA:n prosessointia, ja yhdessä ylimäärin syntyvien reaktiivisten happilajien (ROS) 

synnyn kanssa, nämä osallistuvat proteiinien väärinlaskostumiseen. Tämä taas voi johtaa 

aggregaattien muodostumiseen, joka aiheuttaa solustressiä ja lopulta aktivoi autofagiaa ja 

apoptoottisia reittejä. Kaksi merkittävintä motoneuroneita vahingoittavia tekijöitä ovat 

mitokondriaalinen vamma ja kalsiumin säätelyhäiriö. Nämä tekijät stimuloivat myös apoptoosiin 

johtavaa kaskadia. Vaurioituneet aksonikuljetukset voivat aiheuttaa energiavajetta, joka häiritsee 

normaalia toiminnallisuutta. (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) | ANOVA IRM Germany, n.d.)  
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2.1. Frontotemporaalinen dementia  (FTD) 

ALS liitetään läheisesti frontotemporaaliseen dementiaan. ALS:n tavoin frontotemporaalinen 

dementia on neurodegeneratiivinen sairaus, jonka tunnusmerkkeinä ovat aivojen etu- ja 

ohimolohkojen rappeutuminen. Tämä johtaa häiriöihin käyttäytymisessä, persoonallisuudessa ja 

puhumisessa. ALS:n ja frontotemporaalisen dementian päällekkäiset oireet tekevät retrospektiivisestä 

vertailusta vaikeaa. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 

On arvioitu, että jopa 50 % ALS-potilaista on merkkejä käyttäytymisen toimintahäiriöstä ja/tai 

hienovaraisesta kognitiivisesta heikkenemisestä, joka muistuttaa dementiaa. Jopa 15 % ALS-

potilaista täyttää frontotemporaalisen dementian diagnostiset kriteerit. Näihin tapauksiin viitataan 

ALS-FTD- tai FTD-ALS-potilailla.  (Nguyen et al., 2018) 

 

2.2. Pikkuaivot 

 

Pikkuaivojen rappeutuminen ALS:ssa on ollut pitkään kiistanalainen aihe. Tutkimuksissa on tultu 

siihen tulokseen, että pikkuaivojen rappeutumisen osallisuus ALS:ssa on minimaalinen, tai 

enimmillään sillä on korvaava rooli pikkuaivojen toiminnalle progressiivisen isoaivojen alueen 

(supratentoriaalisen) rappeutumisen aikana. Tämä kuitenkin on ristiriidassa radiologisten ja 

ruumiinavausten todisteille ekstrapyramidaalioireista ja pikkuaivojen rappeutumisesta. (Kabiljo et 

al., 2022) 

Ekstrapyramidaalioireita ovat liikehäiriöt, jotka eivät liity tahdonalaisen liikkeen säätelyyn. 

Tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi vapina ja jäykkyys. (Extrapyramidal Symptoms: What Causes 

Them and How to Stop Them, n.d.) 

Pikkuaivojen rooli keskeisissä kliinisissä oireissa, kuten motorisissa vammoissa, ydinjatkeen 

toimintahäiriöissä, hengityskompromississa, sekä uni- ja kognitiivisissa ongelmissa, jätetään usein 

huomioimatta. Sen sijaan oireet ensisijaisesti liitetään supratentoriaaliseen patologiaan. (Kabiljo et 

al., 2022) 

Palautejärjestelmän yhteys prefrontaalisen aivokuoren paikallisten alueiden, mielihyväkeskuksen ja 

pikkuaivojen välillä, sekä missä määrin pikkuaivojen toiminnan surkastuminen voi vaikuttaa ALS-

patologiaan, pysyvät enimmäkseen selvittämättöminä. Tässä vaikeuttavana asiana on myös se, että 

pikkuaivojen oireiden tunnistaminen kliinisesti on haastavaa potilailla, joilla on myös motorista 

heikkoutta.  (Kabiljo et al., 2022) 
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3. Taudin synty  

 

ALS alkaa yleensä 55–70 vuoden iässä ja sairauden alkuoireina on toispuoleinen ylä- tai alaraajan 

heikkous. (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) | Lihastautiliitto, n.d.) Tutkimusten mukaan 

yläraajojen lihasheikkous alkaa useimmiten dominoivalta puolelta. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 

Lopulta lihasheikkous etenee kaikkiin raajoihin, ja sairastuneella esiintyy elohiiren tapaisia nykäisyjä 

sekä lihaskramppeja. (ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, n.d.) 

ALS on miehillä hieman yleisempää kuin naisilla (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) (McCombe & 

Henderson, 2010a) eikä taudin aiheuttajaa vielä toistaiseksi tunneta. (Amyotrofinen 

Lateraaliskleroosi (ALS) | Lihastautiliitto, n.d.) 

Nielun lihaksista alkava tautimuoto alkaa yleensä nielemisen ja syömisen vaikeuksina. Myös 

sairastuneen puhe on epäselvää ja puuroutuvaa. Tässä tautimuodossa raajojen lihasheikkoudet 

ilmenevät myöhemmin. Taudin edetessä hengityselimistön lihaksiin potilas saattaa tarvita avukseen 

hengityskonetta. Joka neljänneksellä ALS:iin sairastuneella oireet alkavat nielun ja suun alueelta. 

(ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, n.d.) Nielun alueelta alkava tautimuoto etenee yleensä 

nopeammin kuin raajoista alkava. (ALS (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi) – Motoneuronisairaus - 

Terveyskirjasto, n.d.) 

ALS on sairaus, joka etenee hyvin yksilöllisesti. (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) | 

Lihastautiliitto, n.d.) Sairauden etenemistä on vaikeaa ennustaa, sekä on vaikeaa eritellä, mitkä tekijät 

vaikuttavat taudin syntyyn ja etenemiseen. Esimerkiksi ympäristön mahdollisia vaikutuksia taudin 

puhkeamiseen on vaikeaa tutkia useammasta syystä.  (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 
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3.1. Ympäristön vaikutukset 

 

Yksi syy siihen, että ympäristön vaikutuksia, jotka liittyvät ALS:n puhkeamiseen on vaikeaa tutkia, 

on se, että ihmisen genomi on lopullinen, eikä se ole enää muokattavissa, mutta 

altistumismahdollisuudet ovat äärettömät koko eliniän ajan. Lisäksi ympäristötutkimus on kallista ja 

aikaa vievää esimerkiksi erilaisten asiakirjojen tutkimisen vuoksi. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 

Myös ympäristöä tutkittaessa käytetyissä tutkimusmetodeissa on monesti ollut puutteita, jotka ovat 

johtuneet tehtävän laajuudesta ja kustannuksista. Ympäristön vaikutukset liittyvät monesti 

yhteisvaikutukseen ihmisen perimän kanssa, jolloin tutkimustulosten tulkinta edellyttäisi sitä, että 

tutkimukseen osallistuvien yksilöiden geneettinen profiili selvitettäisiin. Ilman tätä tutkimustuloksia 

saatetaan tulkita väärin. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 

 

3.2. Solujen prosessit  

 

Amyotrofialla tarkoitetaan lihaskuitujen surkastumista, jotka tuhoutuvat, kun niitä vastaavat 

etummaiset sarvisolut surkastuvat. Tämä johtaa kyseisten lihasten heikkouteen ja faskikulaatioon, eli 

elohiiren kaltaiseen nyintään. (Rowland & Shneider, 2001; Wijesekera & Leigh, 2009) 

Lateraaliskleroosilla tarkoitetaan etummaisten ja sivusuuntaisten kortikospinaaliratojen 

kovettumista, sillä motoneuronit ovat surkastuneet ja ne korvataan glioosilla. (Rowland & Shneider, 

2001; Wijesekera & Leigh, 2009) 

ALS:ssa solut, jotka vahingoittuvat sairastumisen seurauksena, ovat motoneuronit, jotka kuljettavat 

viestejä selkäytimen ja aivojen kautta koko kehoon. Motoneuronit rappeutuvat selkäytimen lisäksi 

aivokuoressa, aivorungossa, aivolisäkkeessä ja primaarisessa motorisessa aivokuoressa. (Wijesekera 

& Leigh, 2009) (Nowicka et al., 2019) 

Ylempi motoneuroni on kortikospinaaliradalla oleva hermosolu, jonka tehtävänä on välittää viesti 

halutusta liikkeestä aivojen kuorikerrokselta selkäytimeen. Alemman motoneuronin tehtävänä on 

jatkaa viestin kuljettamista selkäytimen etusarvesta lihakseen. (Javed & Daly, 2022) 

Ydinjatkehalvaus vaikuttaa alempaan motoneuroniin, ja aiheuttaa puutteita makuaistissa sekä 

heikkoutta, nykimistä ja surkastumista kielessä. (Nowicka et al., 2019) 

Pseudoydinjatke-halvaus vaikuttaa ylempään motoneuroniin ja ilmenee puheen puuroutumisena, 

leuan voimakkaana nykimisenä, sekä emotionaalisena horjuvuutena. (Nowicka et al., 2019) 
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ALS:n patologisena tunnusmerkkinä on motoneuronien häviäminen, joka tapahtuu ylemmässä 

motoneuronissa, joissa on intraneuronisia ubikitiini-immunoreaktiivisia sulkeumia. Alemmassa 

motoneuronissa TDP-43-immunoreaktiiviset sulkeumat rappeutuvat alemman motoneuronin 

mukana.(Wijesekera & Leigh, 2009) 

Jos ylempien ja alempien motoneuroneiden vikoja ei voida selittää millään muulla sairaudella, on 

kyseessä oletettavasti ALS. (Wijesekera & Leigh, 2009) 

Tutkijat ovat löytäneet myös muita mahdollisia ALS:n aiheuttajia, jotka vaikuttavat elimistössä 

solutasolla. Nämä solutasolla tapahtuvat reaktiot ovat yksilöstä riippumattomia, eikä henkilö voi itse 

vaikuttaa näiden tapahtumien kulkuun. (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): Symptoms, Causes, 

Types, n.d.) 

 

3.2.1. Oksidatiivinen stressi 

 

Solut käyttävät happea tehdäkseen energiaa käyttöönsä. Jotkut happimolekyylit, joita käytetään 

energian tekemiseen, voivat muodostaa myrkyllisiä aineita, joita kutsutaan vapaiksi radikaaleiksi. 

Tämä voi johtaa siihen, että solut vahingoittuvat. On olemassa lääke, Edaravone (Radicava), joka on 

antioksidantti, ja se auttaa kontrolloimaan soluissa syntyneitä vapaita radikaaleja. (Amyotrophic 

Lateral Sclerosis (ALS): Symptoms, Causes, Types, n.d.) 

Oksidatiivinen stressitila syntyy, kun solun kyky ylläpitää tasapainoa ja poistaa ylimääräisiä 

happiradikaaleja korvataan liiallisella määrällä happiradikaaleja tai estomekanismeilla, joka rikkoo 

solun homeostaasin eli tasapainotilan. Tämä vahingoittaa soluorganelleja, esimerkiksi lipidejä, 

proteiineja ja DNA:ta. Mikäli tasapainotilaa ei saada palautettua, voi lopputuloksena olla 

solukuolema. (Matschke et al., 2019) 

Tutkimuksissa on todettu se, että oksidatiivisen stressin aiheuttajana ja kohdeproteiinina on 

superoksididismutaasi-1 eli SOD1. Kuparia ja sinkkiä sisältävä SOD1 tuottaa esimerkiksi vapaita 

radikaaleja, jotka aiheuttavat oksidatiivista stressiä. (Cookson & Shaw, 1999; Tu et al., 1997)  

Pistemutaatioita antioksidanttientsyymi Cu/Zn-SOD1:ssa on havaittu joissakin sukupuissa, joissa on 

ollut familiaalista ALS:ia. Se miten mutaatiot tässä geenissä aiheuttavat tiettyjen 

motoneuroniryhmien suhteellisen selektiivisen solukuoleman ei ole selvää, vaikka useita hypoteeseja 

on olemassa. Näitä ovat hydroksyyliradikaalien muodostuminen, typpeä sisältävien oksidanttien 

peroksiniitin reaktioiden katalyysi, kuparin tai sinkin myrkyllisyys, sekä proteiinien aggregaatio eli 

kasautuminen. (Cookson & Shaw, 1999) 
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Ihmisen SOD1-mutaatioille aiheutetun oksidatiivisen stressin uskotaan olevan tärkeä tekijä 

familiaalisen ALS:n ja familiaalisen ALS:n kaltaisten tautien synnyssä. Tätä on tutkittu 

transgeenisillä hiirillä, joilla on mutanttia SOD1:a. Esimerkiksi kahdella eri linjalla tutkituilla hiirillä 

havaittiin sekä mitokondrioiden että endoplasmisen kalvoston rappeutumista selkäytimen 

hermosoluissa. (Tu et al., 1997) 

 

3.2.2. Glutamaatti 

 

Glutamaatti eli glutamiinihappo on aminohappo, joka lähettää ja vastaanottaa signaaleja aivoihin ja 

hermoihin. Glutamaatti on neurotransmitteri, jota ALS:issa kertyy hermosolujen väleihin ja saattaa 

näin vahingoittaa hermosoluja ja niiden toimintaa. (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): Symptoms, 

Causes, Types, n.d.) Glutamaatti vaikuttaa moniin solun toimintoihin, kuten proteiinien rakenteeseen, 

ravitsemukseen, aineenvaihduntaan sekä signalointiin. Keskushermostossa glutamaatilla on 

merkittävä kiihdyttävä vaikutus. Glutamaatin lopputuotteella, gamma-aminovoihapolla (GABA), on 

taas päinvastainen eli inhiboiva vaikutus. (Brosnan & Brosnan, 2012) 

Hermosolujen lähettäessä signaalin toiseen hermosoluun, glutamaatti vapautuu synaptiseen 

halkeamaan. Glutamaatin eksitotoksisuus johtuu siitä, että siirtäjäsoluissa on toimintahäiriö 

(Astrocytic excitatory amino acid transporter 2 tai Glial Glutamate transporter 1) joko 

postsynaptisissa hermosoluissa tai astrosyyteissä, mikä vähentää glutamaatin soluun ottoa 

synaptisesta halkeamasta. (Sugiyama & Tanaka, 2018) 

Liiallinen glutamaatti synaptisessa halkeamassa aktivoi Ca2+ -riippuvaisia entsymaattisia reittejä, 

mikä johtaa geenien mutaatioon (C9ORF72, TDP-43, FUS ja SOD1), RNA-aineenvaihdunnan 

häiriintymiseen, oksidatiiviseen stressiin, mitokondrioiden toimintahäiriöihin, solunsisäisten 

aggregaattien muodostumiseen, epänormaaliin aksonaaliseen kuljetukseen, neurotoksisuuteen ja 

hermosolujen degeneraatioon. (van den Bos et al., 2019) 

 

 

 

 

 



11 

 

3.2.3. Immuunijärjestelmän häiriöt 

 

Aivoissa olevat mikrogliasolut liittyvät immuunijärjestelmään siten, että niiden tehtävänä on tuhota 

vahingoittuneita soluja sekä bakteereita. ALS-potilaalla aivoissa olevat mikrogliasolut saattavat 

tuhota myös terveitä motoneuroneita. (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): Symptoms, Causes, 

Types, n.d.)  

SOD1:n myrkyllisyyden on tutkittu olevan yhteydessä immuunijärjestelmän muutoksiin, ja niiden on 

osoitettu myötävaikuttavan ALS:ssa todettuun motoriseen neuronipatologiaan. Tästä huolimatta 

motoneuronien degeneraatiota aiheuttavien patogeenisten mekanismien tarkkaa toimintamekanismia 

ei voida havaita ALS:n puhkeamiseen liittyvässä mutatoituneessa SOD1:ssa. (Ince et al., 2011)  

Immuunijärjestelmän on havaittu muuttuvan satunnaisesti puhkeavassa ALS:ssa eli sALS:ssa. 

Tutkimuksissa on saatu selville, että ALS-potilaiden veressä on ollut immunologisia eroja verrattuna 

terveisiin ihmisiin. Näitä eroavaisuuksia ovat olleet CD4+-solujen määrän lisääntyminen ja CD8+ T-

lymfosyyttien määrän väheneminen. (Mantovani et al., 2009) Tutkimuksessa selvisi myös, että 

sellaisten potilaiden verinäytteet, joiden tauti oli aikaisemmassa vaiheessa ja vähemmän vakava, 

havaittiin muuttunutta immuunisolujen ilmentymistä. Tällaisia muutoksia oli esimerkiksi 

CD4+CD25+ T-säätelysolujen ilmentymisessä sekä CD14+ -monosyyttien ilmentymisessä. 

(Mantovani et al., 2009)   

Voidaan olettaa, että T-säätelysolujen väheneminen sporadista ALS:ia sairastavien veressä merkitsee 

sitä, että nämä solut ovat siirtyneet ääreishermostosta keskushermostoon aktivoidakseen synnynnäiset 

immuunisolut, kuten mikroglian ja anti-inflammatoriset sytokiinit, kuten interleukiini-10. Lisäksi se 

muuttaa kasvutekijä-β:tä suojellakseen alueita, johon ALS-degeneraation aikaiset vaikutukset 

kohdentuvat.  (Kipnis et al., 2004; Mantovani et al., 2009) 

 

3.2.4. Mitokondrion toimintahäiriöt 

 

Mitokondrion tehtävä solussa on tuottaa energiaa. Mitokondrion toimintahäiriöt saattavat tästä syystä 

johtaa ALS:iin tai pahentaa nykyistä tilannetta. (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): Symptoms, 

Causes, Types, n.d.) Mitokondrioiden toimintahäiriöt ovat ainakin osasyynä ALS:in laajaan kliiniseen 

kirjoon ja nämä toimintahäiriöt liittyvät myös motoneuronien kuolemaan ALS-tapauksissa. (Lin & 

Beal, 2006; Parobkova & Matej, 2021)  
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Mitokondriohäiriöitä voi aiheuttaa esimerkiksi mutatoitunut mitokondrio-DNA (mtDNA). mtDNA 

on herkkä mutatoitumaan, ja se aiheuttaakin yleisesti häiriöitä mitokondrion toiminnassa. 

Mitokondrion toimintahäiriöt vaikuttavat suoraan hengitysketjuun ja solujen energiansaantiin. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ATP:n (adenosiinitrifosfaatti) muodostuminen on heikentynyt. (Koene & 

Smeitink, n.d.) Yleisimmin oireita ilmenee sellaisissa kudoksissa, jotka tarvitsevat tehokasta 

soluhengitystä toimiakseen. Näille kudoksille solujen energian puute on erittäin kriittistä. 

(Mitokondriotaudit, n.d.) Lihaksessa tapahtuvaan energiatuotantoon vaikuttavat myös lääkitys, 

lihaksen käyttämättömyys ja mahdollinen aliravitsemus (Koene & Smeitink, n.d.)  

Keskeisimpiä mitokondrion toimintahäiriöiden aiheuttajia ovat hengitysketjuentsyymien puutos tai 

vajaatoiminta, joka vaikuttaa koko hengitysketjun toimintaan ja energiantuottoon. Tavallisesti 

puutoksia on NADH-dehydrogenaasin ja sytokromi-c-oksidaasissa. Jos vajaatoimintaa on 

useammassa eri hengitysketjuentsyymissä, tämä voi johtua mitokondriaalisessa DNA:ssa 

tapahtuneesta mutaatiosta, deleetiosta, jossa osa DNA:sta poistetaan. (Mitokondriotaudit, n.d.)  

Hengitysketjun vajaatoiminta heijastuu muihin aineenvaihdunnan osiin kertyvinä metaboliitteina, 

erityisesti sitruunahappokiertoon ja pyruvaatin metaboliaan. (Mitokondriotaudit, n.d.) Lisäksi 

rasvahappojen β-oksidaatio on riippuvainen hengitysketjun toiminnasta. Hengitysketjun 

toimintahäiriön myötä soluissa esiintyy rasvakertymää. (Mitokondriotaudit, n.d.) 

Mitokondrion toimintahäiriö voi johtua toissijaisesti myös jostain muusta aineenvaihdunnan 

toimintahäiriöstä, kuten kreatiinin biosynteesin häiriöstä ja myös ympäristötekijät voivat aiheuttaa 

mitokondrion toimintahäiriöitä. (Koene & Smeitink, n.d.) 

Yksi mitokondrion toimintahäiriö voi olla myös laktaattiasidoosi, jossa maitohappoa kertyy 

kudoksiin ja verenkiertoon. Tämä johtuu siitä, että NADH:ta kertyy, jolloin reaktiotasapaino muuttuu 

maitohapon muodostumisen suuntaan. (Mitokondriotaudit, n.d.)  Laktaattiasidoosi on metabolinen 

asidoosi, joka aiheuttaa epätasapainon elimistön pH:ssa, jonka tulisi aika olla hiukan emäksinen. 

(Lactic Acidosis: Symptoms, Causes, Treatment & More, n.d.)  

Mitokondrion toimintahäiriö voi ilmetä myös häiriönä proteiinisynteesissä. Proteiinisynteesissä 

mitokondrio-DNA:sta muodostuu transkriptiossa lähetti-RNA:ta, ja translaatiossa siitä tulee 

proteiineja. Nämä muodostuneet proteiinit ovat osa hengitysketjun komplekseja, mukaan lukien 

NADH-dehydrogenaasi (kompleksi I) ja sytokromi-c-oksidaasi (kompleksi IV). Jos 

proteiinisynteesissä ilmenee häiriö, se vaikuttaa suoraan hengitysketjun toimintaan. (Koene & 

Smeitink, n.d.) 
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4. Perinnöllisyys 

 

ALS:n perinnöllisyyttä on tutkittu useilla erilaisilla menetelmillä, joilla on koitettu kartoittaa mitkä 

geenit ja niiden mutaatiot lisäävät riskiä sairastua ALS:iin. Sairauden ollessa todella monimuotoinen, 

on vaikeaa määrittää ALS:n periytyvyyttä. Myös teknologiset vaikeudet määrityksessä tekee 

periytyvyyden selvittämisestä haastavaa. ALS-tutkimuksissa on hyödynnetty laajasti lyhytlukuisia ja 

suuritehoisia sekvensointitekniikoita. (Fogh et al., 2014; van Rheenen et al., 2016)  

Familiaalinen eli perheittäin esiintyvä ALS voi periytyä autosomeissa joko dominantisti tai 

resessiivisesti, tai X-kromosomissa. (Andersen & Al-Chalabi, 2011) 

ALS:n geneettistä perinnöllisyyttä on vaikea selvittää. ALS:lla uskotaan olevan suuri geneettinen 

komponentti, jolla on korkea periytyvyys. Siitä huolimatta monet geenimuunnelmista, jotka 

aiheuttavat tai altistavat ALS:n kehittymisen, ovat vielä tuntemattomia. Lisäksi todella monet 

soluprosessit liittyvät ALS:n etenemiseen, jolloin ALS:a aiheuttavien soluprosessien määrittely on 

vaikeaa. (Mejzini et al., 2019) 

Taudin monimuotoinen luonne sekä laajat geneettiset ja fenotyyppiset eroavaisuudet potilaiden 

välillä vaikeuttavat tutkimuksia, sillä geneettisesti samankaltaisilla eläinmalleilla tehtyjä tutkimuksia 

on vaikea saada onnistumaan kliinisissä tutkimuksissa, jotka on tehty ihmisillä. (Mejzini et al., 2019) 

Enintään 10 % ALS:iin sairastuneista yksilöistä omaa vähintään yhden perheenjäsenen, jolla on myös 

ALS. Tämä tautimuoto määritellään familiaaliseen ALS:iin kuuluvaksi. Melkein kaikissa tapauksissa 

ALS:n on todettu periytyvän autosomaalisesti dominoivalla tavalla. (Mejzini et al., 2019) 

Geneettisten riskitekijöiden katsotaan vaikuttavan sALS:iin, eli satunnaisesti puhkeavaan ALS-

tautiin yleisesti, ja kaksostutkimuksissa on arvioitu perinnöllisyyden määrän olevan noin 60 %. (Al-

Chalabi et al., 2010) 

Lukuisista tutkimuksista huolimatta periytyvien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen on 

edelleen vaikeaa sALS-tapauksissa. Mitään tiettyä geneettistä tai ympäristön luomaa riskiä ei ole 

suoraan pystytty liittämään sALS:n puhkeamiseen. (Nowicka et al., n.d.) 

Tutkimuksen mukaan loput 40 % riskistä olisi ympäristön määrittelemiä. (Al-Chalabi et al., 2010) 

SNP:n eli yhden emäksen monimuotoisuuden osallisuutta ALS:iin on tutkittu, eikä ne todennäköisesti 

ole merkittävässä roolissa ALS:n geneettisessä kehityksessä. (Mejzini et al., 2019) 
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Rakenteelliset variaatiot, kuten genomideleetiot, lisäykset, inversiot ja mikrosatelliitit, ovat 

geneettisiä muuntajia, joiden vaikutusta ALS:n ja muiden sairauksien kohdalla ei ole vielä tutkittu. 

(Kovtun & McMurray, 2008; Richards & Sutherland, 1994) 

 

4.1. Vaikuttavat geenit  

 

Tutkimuksissa on havaittu, että useammalla geenillä on tekemistä ALS:n synnyn kanssa. 

Vaikuttavien geenien prosenttiosuus kaikista ALS:n aiheuttajista vaihtelee maanosien välillä. Näissä 

geeneissä tapahtuvat mutaatiot ovat yhteydessä ALS:n puhkeamiseen. Neljä yleisintä geeniä, jotka 

ovat yhteydessä ALS:in syntyyn, ovat C9ORF72, SOD1, TARDBP ja FUS. (Boylan, 2015; Mejzini 

et al., 2019) (Su et al., 2022) 

Viime vuosien aika on tehty useita genomitason analyyseja (GWAS) joilla on etsitty niitä geenejä, 

jotka ovat yhteydessä ALS:n puhkeamiseen. Näillä analyyseillä on voitu selvittää taudinalttiutta sekä 

taudin syntymekanismia. (Klein et al., 2010; Tam et al., 2019) 2022 vuoden syyskuuhun mennessä 

on tunnistettu 345 varianttia ja riskialleelia, joilla on yhteys ALS:n kanssa. (MacArthur et al., 2017) 

Variantteja, jotka sijaitsevat yli 30 geenissä, on havaittu olevan yhteydessä korkean ALS-riskin 

kanssa. (Nicolas et al., 2018; Volk et al., 2018) 

GSA-analyysi, eli genomilaajuinen geenimuunnosanalyysi, joka tunnetaan myös rikastus- ja 

reittianalyysina. Se on analyysi, jonka avulla pyritään ymmärtämään geneettistä vaikutusta 

fenotyyppiin, ja kuinka geneettiset variantit vaikuttavat biologisiin reitteihin. GSA-analyysi tehdään 

hyödyntäen GWAS:n yhteenvetotilastoja tai yksilökohtaista genotyyppidataa. (de Leeuw et al., 2016; 

Maleki et al., 2020) GSA-analyysissa SNP:t tiivistetään kokonaisiksi geeneiksi, ottaen huomioon 

myös useiden geenimerkkien väliset yhteydet, ja tämän jälkeen nämä geenit yhdistetään 

geenisarjoiksi. (de Leeuw et al., 2016) GSA-analyysin tarkoituksena on selvittää yhteys geenisetin ja 

tietyn fenotyypin välillä. (Vasilopoulou et al., 2022) 

Myös ALS:in puhkeamiseen yhteydessä oleva geeni määrää osaltaan sen, miten tauti ilmenee ja 

etenee yksilössä. Kaiken kaikkiaan yli 50 mahdollisesti sairautta aiheuttavaa tai muuttavaa geeniä on 

tunnistettu (Mejzini et al., 2019) Erään tutkimuksen mukaan C9ORF72-geenin toistojaksoja ja FUS-

mutaatioita on havaittu vain nopeasti etenevissä ALS-tapauksissa, ja SOD1-geenin variantteja 

esiintyy sekä nopeasti että hitaasti etenevissä ALS-tapauksissa. (Witzel et al., 2022) 
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4.1.1. C9ORF72  

 

C9ORF72 on geeni, jonka mutaatio ei-koodaavalla alueella aiheuttaa eniten periytyvää ALS:a 

eurooppalaisissa populaatiossa, mukaan lukien Suomessa. (Ash et al., 2013) (Renton et al., 2011) (Su 

et al., 2022) Normaalisti heksanukleotidi GGGGCC on 5–10 kertaisena kopiona geenissä, mutta 

ALS-potilailla kopioita on jopa sadoista aina tuhansiin asti. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013; Zou et 

al., 2017) Noin 34 % fALS-tapauksista eli perinnöllisistä ALS-tapauksista ja 5 % satunnaisista ALS-

tapauksista johtuu tästä heksanukleotidin laajenemisesta. Tämä pätee ainoastaan eurooppalaisissa 

populaatioissa, eikä C9ORF72:n mutaatio aiheuta yhtä paljoa ALS:a esimerkiksi aasialaisissa 

populaatioissa. (Zou et al., 2017)  

Taudin mekanismissa havaittiin, että C9ORF72 lähetti-RNA:n ja proteiinin tasot laskivat niillä ALS-

potilailla, joilla havaittiin laajoja toistojaksoja heksanukleotidissa. Tästä voidaan päätellä, että 

proteiinin väheneminen voi olla osallisena taudin syntyyn. (Waite et al., 2014; Xiao et al., 2015) 

Knockout-geenisillä hiirillä on myös tutkittu, että mutaatio C9ORF72-geenissä on yksinään 

riittämätön aiheuttamaan motoneuronisairauden. (Koppers et al., 2015) Myös C9ORF72 RNA:n 

knockdown on hyvin tutkittu hiirissä sekä ALS-potilaiden pluripotenteissa kantasoluissa. (Donnelly 

et al., 2013; Lagier-Tourenne et al., 2013) Tämän perusteella voidaan olettaa, että C9ORF72-geenin 

toiminnan lasku ei yksinään ole suurin C9-sukuisille frontotemporaalisen dementian tai ALS:n 

aiheuttaja. (Mejzini et al., 2019) 

 

4.1.2. SOD1  

 

SOD1-geeni (superoxide dismutase-1) on ensimmäinen, joka liitettiin ALS:iin jo vuonna 1993. 

(Rosen et al. 1993) SOD1 on proteiini, joka koostuu 153 aminohaposta. Proteiini sitoo kuparia ja 

sinkkiä, sekä muodostaa vahvan homodimeerin. (McCord & Fridovich, 1969)  

SOD1-dimeerit sijaitsevat mitokondrioiden sytosolissa ja membraanien välisessä tilassa. Tämä 

mahdollistaa tärkeän antioksidanttisen puolustusmekanismin katalysoimalla hapen ja vetyperoksidin 

tuotannon superoksideista, jotka on tuotettu soluhengityksen aikana. (McCord & Fridovich, 1969) 

Erään tutkimuksen mukaan ylioksidoitu SOD1 on sporadisen ALS:n laukaiseva tekijä. 

Tutkimuksessa selvisi, että HOCl-käsittely villityypin SOD1-proteiineille helpotti näiden 

filamenttien muodostamista. Näin ollen tutkimus ehdottaa mahdollista mekanismia SOD1-

filamenttien muodostumiselle ALS:ssa villityypin SOD1:sta. (Baek et al., 2022)  
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Tässä mekanismissa lähtömolekyylinä on vastasyntetisoitu SOD1, joka ei sisällä kupari-ioneita ja 

siinä olevat kysteiinijäämät ovat vähentyneet. Tämä mahdollistaa apo-SOD1:n tasapainon 

momeeristen ja dimeeristen muotojen välillä. Normaalissa happikonsentraation tilassa apo-SOD1 

kypsyy. Holosytokromi C -syntaasin avulla muodostetaan disulfidisidoksia ja kuparia lisätään apo-

SOD1:n, joka tekee tästä molekyylistä holo-SOD1:n, jolla on täysi superoksidi-dismutaasiaktiivisuus. 

Vähähappisissa olosuhteissa disulfidisidosten muodostumista inhiboidaan, jolloin epäkypsä apo-

SOD1 kerääntyy sytosoliin. Pieni määrä apo-SOD1:sta on ylioksidoitu, jolloin muodostuu hapetettua 

SOD1:sta (ox-SOD1).  Hapetettu SOD1 on rakenteeltaan avoin, ja se muodostaa lyhyen 

filamenttirakenteen. Tätä filamenttirakennetta pidennetään apo-SOD1:lla, jolloin lopputuloksena on 

pitkä hapetettu apo-SOD1 -filamentti. Tämä muodostunut filamentti leviää myös muille alueille 

neuroneissa tai vierekkäisissä hermosoluissa. (Baek et al., 2022) 

Yhdessä tutkimuksessa tehdyssä meta-analyysissa selvisi, että SOD1 aiheuttaa noin 15–30 % 

perinnöllisistä ALS-tapauksista sekä alle 2 % sporadisista ALS-tapauksista. (Zou et al., 2017) 

Genotyypin ja fenotyypin korrelaatiot SOD1-ALS:ssa ovat ilmeisiä tietyillä kliinisillä 

ominaisuuksilla, jotka ilmenevät sellaisilla potilailla, joilla on tiettyjä variantteja. Esimerkiksi A4V-

variantti on yhdistetty raajoista alkavaan aggressiiviseen ALS-tautiin. (Juneja et al., 1997)  

 

4.1.3. TARDBP  

 

TARDBP on geeni, joka koodaa TDP-43:a (TAR DNA-sitojaproteiini 43). Vuonna 2006 sen 

havaittiin olevan ubikitinoitujen proteiiniaggregaattien pääkomponentti sALS-potilailla. (Arai et al., 

2006; Neumann et al., 2006) TDP-43 on proteiini, joka sisältyy sytoplasmaan suurimmalla osalla 

ALS-potilaista. Tämä pitää sisällään myös ne sporadiset tautitapaukset, joissa potilaalla ei ilmennyt 

patogeenisia variantteja TARDBP-geenissä, sekä tapaukset, joissa potilaalla oli C9ORF72-geenissä 

laajentunut heksanukleotidin toistojakso. (Giordana et al., 2010; Schipper et al., 2016; Takeuchi et 

al., 2016)  

Vuonna 2008 havaittiin, että dominantit mutaatiot TARDBP:ssa olivat primäärinen syy ALS:n 

synnylle. Tämä tarjoaa syyn sille, että poikkeava TDP-43 proteiini voi aiheuttaa neurodegeneraatiota.  

(Gitcho et al., 2008; Kabashi et al., 2008; Sreedharan et al., 2008; van Deerlin et al., 2008; Yokoseki 

et al., 2008) 

Tähän päivään mennessä on havaittu ainakin 48 erilaista mutaatiota TARDBP-geenissä, jotka 

voidaan yhdistää ALS:n syntyyn. (Lattante et al., 2013)  Suurin osa näistä ovat pistemutaatioita, jotka 
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sijaitsevat glysiinipitoisella alueella juosteen karboksiterminaalissa. (Buratti et al., 2005; Neumann 

et al., 2006)  

Sekä TDP-43-proteiinin vähentyminen että liiallinen ilmentyminen aiheuttavat ALS:a. Tämän 

proteiinin kohdalla onkin tärkeää tarkka säätely. On olemassa näyttöä siitä, että TDP-43-proteiinin 

poikkeava säätely voi aiheuttaa ALS:a. (D’Alton et al., 2015; Eréndira Avendaño-Vázquez et al., 

2012; Koyama et al., 2016) 

 

4.1.4. FUS  

 

FUS, eli fused in sarcoma, on DNA/RNA:ta sitova proteiini, joka sisältää 526 aminohappoa. FUS 

sijaitsee pääasiassa tumassa normaaleissa fysiologisissa olosuhteissa, mutta sitä on myös 

sytoplasmassa ja FUS toimii siellä nukleosytoplasmisessa kuljetuksessa. (Zinszner et al., 1997) 

FUS-variantit on liitetty varhain puhkeavaan sekä nuorena alkavaan ALS:iin. (Al-Chalabi & 

Hardiman, 2013) FUS-ALS:lle on ominaista FUS-proteiinin kasautuminen. Sitä on raportoitu 

esiintyvän yleensä vain sellaisilla potilailla, joilla on patogeenisiä variantteja FUS-geenissä. (Vance 

et al., 2009) 

On tutkittu, että FUS-ALS:n reitti on riippumaton TDP-43:sta, sillä TDP-43-kasautumista ei yleensä 

havaita FUS-ALS-potilailla. (Vance et al., 2009) 

FUS:lla on samoja fysiologisia tehtäviä kuin TDP-43:lla. Sillä on rooli useissa geeniekspression 

näkökulmissa, kuten transkriptiossa, esilähetti-RNA:n silmukoinnissa, RNA-kuljetuksessa sekä 

translaation säätelyssä. (Ratti & Buratti, 2016)  

FUS:lla on tehtävä myös DNA:n korjausmekanismissa, sisältäen homologisen rekombinaation 

DNA:n kaksoisjuosteen rikkoutumisen korjauksessa ja ei-homologisten päiden liittämisessä. 

(Baechtold et al., 1999; Mastrocola et al., 2013; W. Y. Wang et al., 2013) FUS:lla on myös rooli 

paraspeklejen muodostuksessa, joka suojaa soluja erityyppisiltä stresseiltä. (Hennig et al., 2015)  

Yli 50 autosomaalista hallitsevaa FUS-varianttia on tunnistettu ALS-potilaissa. Suurin osa näistä on 

missense-mutaatioita eli pistemutaatioita, jossa yhden nukleotidin muutos aiheuttaa sen, että kodoni 

koodaa eri aminohappoa. Kuitenkin harvoissa tapauksissa lisäyksiä, poistoja, silmukointia ja 

nonsense-mutaatioita on myös raportoitu. Nonsense-mutaatiossa yhden nukleotidin vaihtuminen 

muuttaa kodonin lopetuskoodiksi. (Lattante et al., 2013) 
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Kuvassa 2 on esitetty eri tekijöitä, jotka vaikuttavat ALS:n puhkeamiseen. Kuvassa on esitetty 

geneettisiä ja eksogeenisiä tekijöitä, joilla on vaikutusta taudin syntyyn. Myös eri solujen, kuten 

astrosyyttien, rooli on esitetty tässä kuvassa. 

 

 

Kuva 2. Tässä kuvassa on esitetty eri teorioita siitä, mitkä asiat vaikuttavat ALS:in syntyyn. Kuvassa 

näkyvät vaaleanpunaisella sekä eksogeeniset tekijät että geneettiset tekijät. Geneettisissä tekijöissä 

geeneistä on mainittu ainoastaan yksi SOD1. Todellisuudessa vaikuttavia geenejä on lukuisia. 

Kuvassa keltaisella on esitetty eksitotoksisuus, eli hermosolun vaurioituminen tai kuolema, 

mitokondriaalinen toimintahäiriö, epänormaali proteiinien aggregointi, vammautunut 

aksonienkuljetus, hermotulehdus ja oksidatiivinen stressi. Hermotulehdus tapahtuu 

yhteisvaikutuksessa mikrogliasolujen ja astrosyyttien kanssa. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat 

motoneuronin toimintaan, ja lopputuloksena on apoptoosi.  (Goodall et al., 2008) 
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5. Sairastumisriski  

 

Riski sairastua ALS:iin on yksilöllinen, ja siihen vaikuttavat sekä yksilön geneettinen perimä että 

ympäristön luomat riskit. Ympäristöriskejä on vaikea tutkia, sillä tutkimusalueet ovat laajoja ja niitä 

on periaatteessa lukematon määrä. Vielä ei ole onnistuttu selvittämään tiettyä ehdotonta ympäristön 

luomaa riskiä. Seuraavaksi käsitellään yleisimmin tutkitut sairastumiseen liittyvät riskitekijät sekä 

niistä saadut tutkimustulokset ja päätelmät. 

 

5.1.  Ikä 

 

Ikä on yksi ALS:n riskitekijä. Toisin kuin esimerkiksi Parkinsonin taudissa, iän myötä 

sairastumisriski kasvaa, mutta ei ole varmaa, onko tilanne vastaava ALS:n kanssa. (Al-Chalabi & 

Hardiman, 2013) Tutkimuksissa on saatu selville, että 75-vuoden iässä sairastumisriski on 

korkeimmillaan ja sen jälkeen se saattaa jopa laskea. Tämä tutkimustulos saattaa johtua myös siitä, 

että vanhempaa väestöä, jota tutkia, on vähemmän ja ALS on verrattain harvinainen sairaus. (Al-

Chalabi & Hardiman, 2013) 

ALS:n diagnosointi ikäihmisillä saattaa myös olla haastavaa, ja lihasheikkoutta voidaan pitää 

normaalina ikääntymisen merkkinä, tai se voidaan jopa sivuuttaa sellaisen yksilön kohdalla, jolla on 

myös muita lääketieteellisiä ongelmia. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 

 

5.2. Fyysinen aktiivisuus ja liikunta 

 

Tutkimuksissa on tuotu myös esiin, että fyysinen aktiivisuus saattaa vaikuttaa siihen, että yksilö 

sairastuu ALS:iin. Sporadisissa ALS-tapauksissa on havaittu, että sairastuneet ovat olleet keskimäärin 

aktiivisempia vapaa-ajallaan. Tutkimuksissa on tutkittu nimenomaan vapaa-ajan fyysistä 

aktiivisuutta ja liikuntaa, eikä ammatillista liikuntaa. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 

Tutkimukset ehdottavat, että liikunta itsessään ei ole riskitekijä ALS:lle, vaan se voi toimia riskin 

merkkinä. Toisaalta tämä tulos voi johtua siitä, että ALS-potilaat ovat niitä, jotka eivät ole kuolleet 

syöpään tai sydänsairauksiin, jolloin tutkimuksissa on ollut tarkkailtavana vain sellaisia yksilöitä, 

jotka ovat aktiivisia ja liikunnallisia.  (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 
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5.3. Sukupuoli  

 

Tutkimuksissa on selvitetty yksilön sukupuolen vaikutusta sairastumisriskiin. ALS-taudin 

esiintyvyys on miehillä suurempaa kuin naisilla. Erot sukupuolien välillä näkyvät laajoissa 

tutkimuksissa, joihin osallistui sekä sporadista että familiaalista ALS:a sairastavat potilaat. Mutta tätä 

ei havaita, kun tutkitaan pelkästään familiaalista ALS:ia. (McCombe & Henderson, 2010a) 

Miehiä on enemmän ALS-potilaiden nuoremmissa ikäryhmissä. Sporadisella ALS:lla on erilaisia 

kliinisiä piirteistä miesten ja naisten keskuudessa, ja miehillä on suurempi todennäköisyys ALS:n 

puhkeamiseen selkärangan alueilla. Naisilla taas on suurempi todennäköisyys siihen, että ALS alkaa 

ydinjatkeen alueelta. (McCombe & Henderson, 2010a) 

Tutkimuksissa on havaittu, ettei sukupuolella ole selvää vaikutusta eloonjäämisen kannalta. 

(McCombe & Henderson, 2010b) 

 

5.4. Tupakointi 

 

Monissa tutkimuksissa on yritetty selvittää, että voidaanko tupakointia pitää ALS:n riskitekijänä. 

Tutkimuksia on tehty useita vuosien 1990–2012 aikana, yhteensä 148 kappaletta. Tutkimusten 

tuloksissa ilmeni ristiriitaisuuksia, sillä seitsemän tutkimuksen mukaan tupakointi lisäsi 

sairastumisriskiä, 14 tutkimuksen mukaan tupakointi ei vaikuttanut sairastumisriskiin. Kerrostuneet 

analyysit ehdottavat, että lisääntynyt sairastumisriski rajoittuu tupakkaa polttaviin naisiin. 

Tutkimustulosten ollessa näin ristiriitaisia, ei voida olla täysin varmoja siitä, onko tupakointi ALS:n 

riskitekijä. (Al-Chalabi & Hardiman, 2013) 

 

5.5. Ammatti 

 

Tietyissä ammateissa on mahdollisia riskitekijöitä, jotka voivat lisätä riskiä ALS:iin sairastumiseen. 

Näitä ammatteja ovat eläinlääkäri, urheilija, kampaaja, voimatuotantolaitoksen operaattori sekä 

asevoimien henkilöstö. Nämä analyysit ovat kuitenkin usein puolueellisia, sillä tutkimukset, joilla on 

negatiivisia tuloksia esimerkiksi ammattiriskeistä, ei todennäköisemmin julkaista. (Al-Chalabi & 

Hardiman, 2013) 
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5.6. Raskasmetallit 

 

Raskasmetallien vaikutusta ALS:n puhkeamiseen on tutkittu useissa eri tutkimuksissa. Näitä 

tutkittuja raskasmetalleja ovat esimerkiksi lyijy, kadmium, elohopea, rauta ja seleeni. Tutkimuksien 

perusteella on saatu näyttöä, että lyijy on yksi merkittävimmistä ympäristön riskitekijöistä ALS:n 

puhkeamisen kannalta. Tutkimuksissa tutkittiin henkilöitä, jotka olivat altistuneet lyijylle esimerkiksi 

työympäristössään. Nykyään lyijypäästöt ovat vähentyneet merkittävästi, joten nykyisissä ALS-

tapauksissa lyijylle altistumista ei voida pitää merkittävänä riskitekijänä. (Trojsi et al., 2013; M.-D. 

Wang et al., 2017) Tästä huolimatta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia, sillä laajoista tutkimuksista 

huolimatta käytännön näyttöä on vain vähän. Tutkimustulokset lyijyaltistumisen ja geneettisen 

alttiuden välillä ovat  puutteellisia ja epäuskottavia. (Morahan et al., 2007) Useiden ALS-potilaiden 

kohdalla polymorfismia havaittiin metallotioniinin, transkriptiofaktorin ja glutationisen syntetaasin 

geeneissä. (Kamel et al., 2003) Polymorfismia on havaittu myös ALAD:ssa (delta-

aminolevuliinihappo dehydrataasi) sekä D-vitamiinireseptorissa (VDR) jotka oletettavasti 

vaikuttavat geneettiseen alttiuteen. Silti, havaittujen polymorfismien ja taudin kehittymisen välisestä 

korrelaatiosta oleva näyttö on ristiriitaista. (F. Fang et al., 2010) 

 

5.7. Syanotoksiinit 

 

On oletettu, että BMAA, β-N-metyyliamino-L-alaniini, joka on neurotoksinen ei-proteiininen 

aminohappo, voi olla ympäristöllinen riskitekijä ALS:lle. Tutkimuksessa havaittiin BMAA:ta  

käpypalmujen siemenissä sekä syanobakteereissa, jota on kaikissa vesiorganismeissa. (Al-Chalabi & 

Hardiman, 2013) On tutkittu, että BMAA voi häiritä ja muuttaa proteiinien konformaatiota.  (M.-D. 

Wang et al., 2017) 

BMAA:n neurotoksisuus ilmenee glutamaatin metabotrooppisten reseptorien (mGluR5 ja mGluR1) 

aktivoinnissa ja oksidatiivisen stressin aiheuttamisessa. (M.-D. Wang et al., 2017) 

Näistä tutkimuksista huolimatta näyttö siitä, että syanotoksiinit lisäävät ALS-riskiä, on riittämätön.  

(M.-D. Wang et al., 2017) 
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6. ALS:n hoito  

 

ALS on tautina parantumaton, eikä siihen ole lääkehoitoa. ALS:a voidaan hoitaa ja hallita tukemalla, 

palliatiivisella hoidolla. Ei-invasiivinen ventilaatio pidentää sairastuneen selviytymistä ja parantaa 

elämänlaatua.  (ALS-Tauti - Oireet Ja Hoito | Orion, n.d.) 

Taudin etenemistä voidaan hidastaa rilutsoli-nimisellä lääkeaineella. Se on anti-eksitotoksinen lääke. 

Rilutsoli on glutamaatin antagonisti, joka estää ja vähentää motoneuronien kuolemaa kalsiumin 

virtausta ja endoplasmakalvoston vahingoittamista vähentämällä. (Jaiswal, 2017) Rilutsolia 

suositellaan lääkehoidoksi kaikissa vaiheissa olevissa ALS-tapauksissa. On kuitenkin havaittu, että 

lääkkeellä on suurempi teho pitkälle edenneiden tautitapauksien hoidossa. (Brooks et al., 2018; T. 

Fang et al., 2018)  

Rilutek® ei sovi kaikille potilaille, sillä se voi aiheuttaa useita eri sivuvaikutuksia, kuten 

pahoinvointia. (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) | Lihastautiliitto, n.d.; Mejzini et al., 2019) 

Rilutek®-lääkityksen lisäksi ei ole vielä löydetty toista lääkettä tai vaihtoehtoista hoitoa, joka 

jarruttaisi ALS:n etenemistä. On myös tutkittu, ettei vitamiinien, hivenaineiden tai lisäravinteiden 

tehosta ALS:n hillitsemiseen ole tieteellistä näyttöä. (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) | 

Lihastautiliitto, n.d.)  

Toinen lääke ALS:n hoitoon, Edaravoni®, ei ole vielä käytössä Euroopassa. Edaravoni on 

antioksidantti, (Soares et al., 2023) ja sen kuvaillaan olevan lääke, joka poistaa reaktiivisia 

happiradikaaleja. Tästä huolimatta sen tarkkaa vaikutustapaa ei vielä tunneta. (Yoshino, 2019) 

Edaravoni-lääkehoito on hyväksytty muutamissa maissa aikaisen vaiheen ALS:in hoitoon. (Soares et 

al., 2023) Fysiologisissa olosuhteissa puolet Edaravonista on anionisessa muodossa ja se voi vangita 

hydroksyyliradikaaleja ja peroksinitriittianioneja. (Yoshino, 2019) Lisäksi Edaravoni voi vähentää 

vetyperoksidin kertymistä peroksiredoksiini-2:n säätelyn avulla. (Jami et al., 2015) Edaravoni voi 

lisätä NrF2:n (nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2) ilmentymistä. NrF2 on 

transkriptiotekijä, joka on vastuussa antioksidanttivastegeenien aktivoinnista. (Zhang et al., 2019) Se 

myös suojelee soluja ferroptoosilta. (Homma et al., 2019) 

Yksi Edaravonen merkittävistä sivuvaikutuksista on veren glukoosipitoisuuden nouseminen, joka 

usein ylittää munuaisten kyvyn imeä glukoosia.  (Wobst et al., 2020) 

On myös tutkittu, että Edaravoni® -lääkehoidon vaikutukset ovat vaatimattomia tai lääke vaikuttaa 

toivotulla tavalla vain osaan potilaista. (Petrov et al. 2017; Sawada, 2017)  
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Tällä hetkellä käytössä olevat lääkkeet ALS:n ja muiden hermostoa rappeuttavien sairauksien hoitoon 

on todettu kliinisissä tutkimuksissa olevan erittäin selektiivisiä ja vaikuttavan vain yhteen kohteeseen, 

joka on taudin synnyn kannalta avaintekijä. Tällaiset lääkkeet eivät kuitenkaan ole osoittaneet 

merkittävää tehoa potilailla. (Soares et al., 2023) Hiljattain on hyväksytty uusi lääke ALS:n hoitoon, 

Relyvrio (AMX0035, sodium phenylbutyrate and taurursodiol), mikä vaikuttaa eri biologisiin 

mekanismeihin kuin aikaisemmin käytössä olleet lääkkeet. Se on molekyyli, joka kykenee 

vaikuttamaan kudoksissa useaan eri kohteeseen samanaikaisesti. (Paganoni et al., 2022) Tämän 

monitekijäisen lääkkeen kehitys tukee myös muiden vastaavalla tavalla toimivien, uusien ja 

tehokkaampien lääkkeiden kehitystä, joita tarvitaan pikaisesti ALS-potilaiden saataville. (Paganoni 

et al., 2022; Soares et al., 2023) 

N-tert-butoksikarbonyyli (Boc)-3-aminometyyli pyridiini -molekyylille (NBAMP) on tehty 

molekyylitelakointianalyysi, jotta sen mahdolliset sovellukset voidaan tunnistaa. Kohdeproteiinina 

tässä on proteiini, jota koodaa SOD1-geeni.  Tutkimuksessa on hyödynnetty erilaisia laskennallisia 

menetelmiä, kuten molekyylielektrostaattista potentiaalia (MEP) ja näiden eri mittausten tuloksista 

on selvinnyt, että NBAMP-molekyyli kiinnittyy hyvin SOD1:seen. Tämän analyysin tulokset 

kertoivat, että NBAMP-molekyylistä voidaan hyötyä, kun kehitetään lääkitystä amyotrofisen 

lateraaliskleroosin hoitoon.  (Pandimeena et al., 2023) 

Lääkkein voidaan myös hoidattaa muita ALS:n myötä tulleita oireita, kuten kipua, lihaskramppeja, 

spastisuutta, lisääntynyttä syljen- ja limaneritystä ja unettomuutta. (ALS (Amyotrofinen 

Lateraaliskleroosi) – Motoneuronisairaus - Terveyskirjasto, n.d.; ALS-Tauti - Oireet Ja Hoito | 

Orion, n.d.) 

Nielemisen vaikeutuessa potilaalle voidaan antaa ravintoa PEG-letkun kautta, joka on vatsan ihon 

läpi mahalaukkuun menevä ravinnonantoletku. (ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, n.d.) 

Tarpeen vaatiessa ALS-potilas voidaan lähettää palliatiiviseen hoitoyksikköön, jossa on kokemusta 

kuolemaan johtavien sairauksien hoidosta. (ALS-Tauti - Oireet Ja Hoito | Orion, n.d.) 
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7. ALS-potilaan kuntoutus 

 

ALS-potilaan kuntoutus on moniammatillista, ja siihen sisältyy fysioterapiaa, toimintaterapiaa, 

puheterapiaa sekä ravitsemusterapiaa. (ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, n.d.) Ensiarvoisen 

tärkeää ALS-potilaan kuntoutuksessa on se, että kuntoutus aloitetaan riittävän varhain, jolloin 

sairastuneen toimintakykyä voidaan säilyttää ja ylläpitää mahdollisimman pitkään. Kaikkiin muihin 

sairastuneen oireisiin voidaan vaikuttaa, paitsi lihasheikkouteen. Kuntoutuksen avulla pyritään 

parantamaan ALS-potilaan elämänlaatua. (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) | Lihastautiliitto, 

n.d.) 

Fysioterapian tarkoituksena on ehkäistä potilaan virheasentojen ja kipujen syntymistä. Tämän lisäksi 

fysioterapia tukee potilaan toimintakykyä ja sen ylläpitoa. (ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, n.d.) 

Toimintaterapeutti arvioi sairastuneen toimintaa kotona, sekä auttaa tarvittavien apuvälineiden 

järjestämisessä sekä kotona tehtävien muutostöiden kanssa. (ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, 

n.d.) 

Puheterapia auttaa potilaan kommunikoinnin kanssa sekä nielemisen ohjauksessa. Tämän lisäksi 

puheterapeutti auttaa löytämään korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sujuvoittamaan potilaan 

arkea. Esimerkiksi tablettitietokonetta voidaan käyttää kommunikaation apuna. (ALS − Oireet Ja 

Hoito | Terveystalo, n.d.) 

Ravitsemusterapeutin tehtävä on opastaa ALS-potilaalle riittävä ravinnon saanti. ALS:iin liittyvät 

nielemisvaikeudet ja lihaskato saavat painon putoamaan automaattisesti, jolloin on tärkeää huolehtia 

riittävästä ja oikeanlaisesta ravinnon saamisesta. Potilaalle voidaan määrätä lisäravintoa esimerkiksi 

PEG-letkun tai ravintovalmisteiden avulla. (ALS − Oireet Ja Hoito | Terveystalo, n.d.) 

ALS:n ollessa jatkuvasti kehittyvä ja etenevä tauti, on kuntoutuksen laatua ja määrää syytä kartoittaa 

usein, jolloin kuntoutus pysyy sellaisena, joka helpottaa potilaan toimintakykyä ja tukee 

elämänlaatua. (Amyotrofinen Lateraaliskleroosi (ALS) | Lihastautiliitto, n.d.) 
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8. Tulevaisuus ALS:in hoidossa 

 

Ensimmäinen  geeni, joka yhdistettiin ALS:iin, SOD1, löydettiin liki 30 vuotta sitten, mutta vieläkään 

ei ole löydetty kaikille sairastuneille tehoavaa hoitokeinoa monien vuosien tutkimuksista huolimatta. 

Kuitenkin ehdotuksia ja ideoita eri hoitomuodoista on olemassa. Esimerkiksi SSV’t eli lyhyet 

rakenteelliset variantit, kuten lisäykset, poistot ja translokaatiot, ovat yksi vaihtoehto ALS:in 

hoidossa. Myös geenimerkkejä voidaan hyödyntää, sillä niiden avulla saadaan selville, mikä geeni on 

vastuussa periytyvän tautimuodon tapauksessa.(Theunissen et al., 2022) 

Neljännessä kappaleessa esiin tulleet genomitason analyysi (GWAS) ja genomilaajuinen 

geenimuunnosanalyysi (GSA) ovat varmasti nykyistä suuremmassa roolissa tulevaisuuden ALS-

tutkimuksissa. 

Lääkekehitys ALS:n hoitoon on aktiivista, ja monivaikutteisia lääkkeitä, kuten Relyvrio, tulee 

varmasti tulevaisuudessa myös useampia markkinoille, sillä ALS:n tautimekanismia ja sen aiheuttajia 

tutkitaan myös aktiivisesti. Myös NBAMP-molekyyli on todettu tutkimuksissa potentiaaliseksi 

avuksi kehitettäessä uutta lääkettä ALS:in hoitoon.  

Tutkimus ALS:n parissa on laajaa ja monikansallista, joten on todennäköistä, että tulevaisuudessa 

ALS-diagnoosin saaneiden elintasoa ja elinikää voidaan parantaa ja pidentää entisestään.  
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