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Käytetyt lyhenteet 

 

CSF1R                               Colony stimulating factor 1 -reseptori 

TGF-ß                                Transformoiva kasvutekijä beeta 

DAM  sairauteen liittyvä mikrogliasolu (disease-associated microglia) 

MHC II                               Major histocompatibility complex II 

CD                                      Cluster of Differentiation 

CX3CL1                             chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 

PRR                                    kuviontunnistusreseptori (pattern recognition receptor) 

PAMP                                 patogeenin aiheuttama toistokuvio (pathogen-associated  

                                            molecular pattern) 

DAMP                                taudin aiheuttama toistokuvio (disease-associated  

                                            molecular pattern) 

TLR                                    Toll-reseptori (Toll-like receptor) 

NLR                                    NOD-reseptori (NOD-like receptor)      

TNF                                    Tuumorinekroositekijä (tumor necrosis factor)                           

TREM2  luuydinperäisissä soluissa ilmentyvä solukalvoreseptori (triggering  

receptor expressed on myeloid cells 2) 

LOAD                                myöhäisiän Alzheimerin tauti (late onset Alzheimer’s disease) 

EOAD                                varhaisiän Alzheimerin tauti (early onset Alzheimer’s disease) 

Aβ                                       beeta-amyloidi 

NMDA                               N-metyyli d-aspartaatti  

ROS                                    reaktiivinen happiradikaali (reactive oxygen species) 

IL                                        interleukiini 

SR                                       scavenger-reseptori 

IgSF                                    immunoglobuliinien suurperhe 

APP                                    amyloidi-beeta prekursori proteiini 

PSEN                                  presenilin 

ApoE                                  apolipoproteiini E 

RAGE                                 reseptori kehittyneille glykaation lopputuotteille 

NF                                      nuclear factor 
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1. Johdanto 

Alzheimerin tauti on etenevä aivoja rappeuttava sairaus, joka aiheuttaa muun muassa dementiaa  

ja kognitiivista heikentymistä. Tauti on maailmanlaajuisesti yleinen, eikä siihen ole vielä 

löydetty parannuskeinoa, minkä takia siitä tehdään paljon tutkimusta mahdollis ten 

terapeuttisten kohteiden löytämiseksi. Mikrogliasolujen, keskushermoston ensisijais ten 

immuunisolujen, on jo pitkään tiedetty pelaavan jonkinlaista roolia Alzheimerin taudissa. Jo 

itse Alois Alzheimer kuvaili reaktiivisten gliasolujen läsnäoloa neuriittisten plakkien ympärillä 

(Alzheimer, A., 1907). On kuitenkin vieläkin epäselvää, onko mikrogliasolujen aktivaation eli 

mikroglioosin vaikutus Alzheimerin taudin patologiaan suojeleva vai edistävä (Zhang et al., 

2021). Mikrogliasolut ovat komplekseja soluja, joiden toimintamekanismeja Alzheimerin 

taudissa ei vielä tarkasti tiedetä. Varmaa kuitenkin on, että ne ovat keskeisessä osassa 

säätelemässä hermoston tulehdusreaktiota, joka on yksi olennaisista ominaisuuks is ta 

Alzheimerin taudissa. Johtuen mikrogliasolujen kyvystä adaptoitua mikroympäristöönsä, ne 

ovat kykeneväisiä todella monipuolisiin vasteisiin, ja pystyvät omaksumaan monta fenotyypp iä 

(Jurga et al., 2020). Alzheimerin taudissa mikrogliasolut ovat aktiivisessa muodossa, ja ne 

ympäröivät aivoihin kerääntyneitä beeta-amyloidiplakkeja, käynnistäen hermostollisen 

tulehdusreaktion (Navarro et al., 2018). Keskeisen säätelevän roolinsa ja monipuolisuutensa 

ansiosta mikrogliasolut ovatkin mahdollisesti potentiaalisia terapeuttisia kohteita Alzheimerin 

taudin hoidossa.  

 

2. Mikrogliasolut 

Mikrogliasolut identifioitiin ensimmäisen kerran vuonna 1919 Pío del Río-Hortegan toimesta. 

Hän kuvaili mikrogliasolujen kuuluvan niin sanottuun ”kolmanteen elementt iin” 

oligodendrosyyttien kanssa, erottuen neuroneista ja astrosyyteistä muun muassa alkuperältään 

(Sierra et al., 2016). Mikrogliasolut ovat keskushermoston synnynnäisiä immuunisoluja, jotka 

toimivat hermokudoksessa makrofagien tavoin. Kun ne aistivat aivojen homeostasiassa edes 

pieniä patologisia muutoksia, ne aktivoituvat ja reagoivat muuttamalla morfologiaansa ja 

fenotyyppiänsä. Ne ovat erittäin tärkeitä aivojen homeostasian kannalta, jota ne ylläpitävät 

esimerkiksi kontrolloimalla neuronien erilaistumista ja lisääntymistä, sekä modifioimalla ja 

poistamalla synapsisia rakenteita (Tremblay et al., 2010). Ne toimivat myös aivojen 

puolustuksessa muun muassa infektioita, aivovammoja, patogeenejä ja iskemiaa vastaan. Niillä 

on tärkeä rooli myös neurodegeneraation estämisessä (Priller et al., 2001). Mikrogliasolut ovat 

aktivoituneet miltei kaikissa aivojen patologioissa, ja usein niiden säätelyn häiriöt johtavatkin 
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taudin pahenemiseen. Tämä tekee niistä mielenkiintoisen tutkimuksen ja mahdollisen 

terapeuttisen kohteen.  

 

     2.1. Alkuperä ja kehitys  

Mikrogliasolut käsittävät noin 5–12 % keskushermoston soluista, riippuen mistä sen osasta on 

kyse (Lawson et al., 1990). Mikrogliasolut eroavat muista keskushermoston gliasoluista ja 

neuroneista muun muassa alkuperältään, sillä ne ovat peräisin mesodermistä alkionkehityksen 

ajalta (Sierra et al., 2016). Niiden tarkasta alkuperästä on käyty tiivistä keskustelua, mutta 

yleisin hypoteesi tällä hetkellä on, että ne olisivat peräisin keltuaispussin esisoluista (Alliot et 

al., 1999).  Nämä primitiiviset makrofagit siirtyvät alkioon vasta verenkierron kehityttyä,  

kolonisoivat neuroepiteelin, jossa tämä varhainen mikrogliasolupopulaatio säilyy jopa 

aikuisikään asti, johtuen niiden kyvystä uusiutua itsestään (Réu et al., 2017). Aivoissa ne 

leviävät, levittyvät ja haarautuvat kaikkialle aivokudokseen. Mikrogliasolujen levittymistä ja 

erilaistumista esisoluista ohjaavat signalointireitit eivät ole vielä hyvin tiedossa, mutta 

valmiiden mikrogliasolujen homeostaasia ja uusiutumista säätelevät useat eri transkriptiotek ijät 

ja kasvutekijät, muun muassa TGF-β ja CSF1R (Ginhoux et al., 2010).  

 

     2.2. Rakenne ja fenotyypit 

Mikrogliasolut omaavat monta fenotyyppiä, riippuen missä mikroympäristössä ne sijaitsevat, 

ja reagoivat muutoksiin vaihtamalla fenotyyppiään. Mikrogliasoluja on sekä reaktiivisia, että 

niin sanotusti tarkkailevia. Reaktiiviset, eli toisin sanoen aktivoituneet mikrogliasolut voidaan 

jakaa karkeasti kahteen pääfenotyyppiin: M1, joka on tulehdusta edistävä ja neurotoksisuutta 

pahentava, ja M2, joka on tulehdusta estävä (B. Zhang et al., 2019). Nämä reaktiivisessa 

muodossa olevat solut ovat polarisoituneita, ja se kumman muodon solu omaksuu, riippuu 

ympäristöstä tai solun vastaanottamasta signaalista. Näitä luokkia on kuitenkin hiljatta in 

tarkennettu uusien tutkimuksien valossa, ja useita alaluokkia on lisätty. Tarkemmin eri 

fenotyypit ja niiden vaikutukset näkyvät Kuvassa 1. Tarkkailevat mikrogliasolut ovat 

mikrogliasolujen haarautunut muoto, joiden voidaan ajatella olevan ”lepotilassa”, eli ne eivät 

ole aktivoituneet. Levossa nämä haarautuneet muodot eivät kuitenkaan ole, sillä ne 

monitoroivat jatkuvasti ympäristöään muutosten varalta, sekä ovat tärkeässä roolissa neuronien 

suojaamisessa (Vinet et al., 2012). Yksi mikrogliasolujen alaluokka on niin sanotut DAM:it, eli 

sairauteen liittyvät mikrogliasolut. DAM:it identifioitiin ensin Alzheimerin taudin 

hiirimalleissa (Keren-Shaul et al., 2017a), mutta myöhemmin niitä on löydetty myös muiden 

aivosairauksien yhteydessä. DAM:eja ei siis ole löydetty aivojen ollessa homeostasiassa, vaan 
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ne liittyvät aina sairauteen ja toimivat vasteena sairauden aiheuttamalle muutokselle aivoissa 

(Benusa et al., 2020).  

 

 

Kuva 1: Mikrogliasolujen polarisoituneet muodot ja niiden alatyypit. Perinteisesti fenotyyp it 

ovat jaettu M1 ja M2 luokkiin, mutta kuvassa näkyvät myös uudet alatyypit. Kuvassa näkyy 

myös aineet, jotka indusoivat tietyn fenotyypin kehittymistä, sekä aineet, joita kyseinen 

fenotyyppi erittää (G. Zhang et al., 2021). 

 

     2.3. Tehtävät 

Keskushermoston pääimmuunisoluina mikrogliasoluilla on erittäin tärkeä tehtävä 

keskushermoston suojelussa. Kun keskushermosto on homeostasiassa, niin sanotussa 

lepotilassa olevat mikrogliasolut ovat itseasiassa hyvin aktiivisia, sillä ne tutkivat 

mikroympäristöään liikkuvien haarakkeidensa avulla, kontaktoiden neuroneita, astrosyyttejä, 

sekä verisuonia (Nimmerjahn et al., 2005). Pienen vaurion kohdatessaan ne kohdistavat 

haaraumansa vaurion alueelle, ja fagosytoivat vaurioituneen kudoksen. Vasta kohdatessaan 

suuremman vamman tai saadessaan tulehduksellisen ärsykkeen, ne läpikäyvät morfologisen 

muutoksen ja reagoivat ärsykkeeseen sopivalla tavalla (Colonna & Butovsky, 2017). 

Kehittyvissä aivoissa lepotilassa olevat mikrogliasolut toimivat muun muassa hermosolujen 

kehityksessä, ja ne ovat tärkeitä myös synaptisen plastisuuden kannalta  (Tremblay et al., 2010). 

Täysin kehittyneissä aivoissa homeostasian aikana mikrogliasolut voivat osallistua neuronien 
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korjaamiseen ja hermopiirien hienosäätöön, ja ne pystyvät fagosytoimaan erilaisia haitallis ia 

aineita, kuten vioittuneita tai apoptoottisia soluja, väärin laskostuneita proteiineja ja mikrobeja. 

Täten ne ovat myös tärkeässä osassa neurogeneesissä, sillä ne poistavat tarpeettomia neuronien 

esisoluja (Sierra et al., 2010). Mikrogliasolut pystyvät tarpeen mukaan myös lisätä määräänsä 

tietyillä alueilla, jossa niitä tarvitaan (Helmut et al., 2011). Aktivoituessaan mikrogliaso lut 

pystyvät toimia myös antigeeniä esittävinä soluina, ilmentäen MHC II-luokan molekyyle jä. 

Tällöin tulehdusta edistävän ärsykkeen saatuaan, ne pystyvät aktivoimaan CD4+ T-soluja ja 

siten voimistamaan immuunipuolustusta (Olson et al., 2001).  

 

2.3.1. Rooli soluviestinnässä 

Mikrogliasolut ilmentävät useita eri reseptoreita, sillä ne ovat tärkeässä roolissa säätelemässä 

erilaisia soluvasteita. Ne ovat kykeneväisiä erittämään muun muassa erilaisia sytokiine ja, 

kemokiineja, sekä neurotrooppisia tekijöitä, riippuen saamastaan ärsykkeestä. Ollessaan 

lepotilassa, niiden epäaktiivista fenotyyppiä auttaa ylläpitämään neuroneilta tulevat signaalit. 

Näitä on muun muassa CX3CL1, CD47, CD22 ja CD200, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

vastaavien mikrogliasolujen ilmentämien reseptoriensa kanssa (Ransohoff & Cardona, 2010). 

 

Kohdatessaan vamman tai infektion, mikrogliasolut reagoivat siihen käynnistämällä 

immuunivasteen. Ne pystyvät tunnistamaan vaaratekijät ilmentämällä muun muassa useita eri 

kuviontunnistusreseptoreita (PRR), jotka tunnistavat vauriotoistokuvioita (DAMP) tai 

mikrobien aiheuttamia toistokuvioita (PAMP). Mikrogliasoluissa tärkeimpiä 

kuviontunnistusreseptoreita ovat Toll-reseptorit (TLR), sekä NOD-reseptorit (NLR). Niiden 

aktivoituessa mikrogliasolut ilmentävät M1 fenotyyppiä ja alkavat tuottaa erilaisia tulehdus ta 

ajavia sytokiineja, kuten TNFα:aa ja IL-1ß:aa, kemokiineja, kuten CCL2:ta, typpioksidia, sekä 

reaktiivisia happiradikaaleja (ROS) (Saijo & Glass, 2011). Tämä aiheuttaa puolestaan 

tulehdusreaktion, mutta näillä aineilla voi olla myös neurotoksisia vaikutuksia.  

 

Myös tärkeitä mikrogliasolujen aktiivisuutta sääteleviä reseptoreita ovat immunoglobuliinien 

suurperheeseen (IgSF) kuuluvat reseptorit. Näihin kuuluu muun muassa TREM2, joka 

aktivoituessaan lisää mikrogliasolujen kemokiinien ja sytokiinien eritystä, fagosytoos ia, 

liikkumista, sekä selviytymistä. (Otero et al., 2012) TREM2:n aktivaation vaikutus on 

tulehdusta vähentävä, sillä se inhiboi TLR:ien toimintaa (Hamerman et al., 2006). Tulehdus ta 

vähentävissä vasteissa mikrogliasolut ilmentävät M2 fenotyyppiä, johon muuttumista ajavat 

tulehdusta vähentävät sytokiinit IL-4, IL-10, IL-13, ja TGF-β. Tässä muodossa mikrogliaso lut 
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muun muassa lisäävät fagosytoosia ja korjaavat kudosta. M2 muodossa aktivoituu myös 

PRR:iin kuuluvat ”scavenger” reseptorit (SR), jotka lisäävät solujätteen poistamista. Tässä 

suojaavassa fenotyypissä pyritään suojaamaan neuroneita tulehdusreaktion aiheuttamilta 

neurotoksisilta vaikutuksilta, ja tätä ajetaan muun muassa vapauttamalla neurotrofisia faktoreita 

kuten IGF-1:ä (Tang & Le, 2015). 

 

3. Alzheimerin tauti  

Alzheimerin tauti kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1907 saksalaisen psykiatrin Alois 

Alzheimerin toimesta.  Alzheimer oli suorittanut histopatologisen tutkimuksen dementiasta 

kärsineelle potilaalleen, jolloin hän havaitsi potilaan aivoissa beeta-amyloidi plakkeja, josta 

tulisi yksi Alzheimerin taudin tärkeimmistä tunnusmerkeistä (Stelzmann et al., 1995). 

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava syy, aiheuttaen suunnilleen 60–80 % 

dementiatapauksista (Deture & Dickson, 2019).  

 

     3.1. Oireet 

Alzheimerin taudin tunnetuin oire on muistin asteittainen heikentyminen, joka johtaa lopulta 

dementiaan. Tauti etenee asteittain alkaen lievemmillä oireilla, mutta johtaa pikkuhiljaa 

vaikeampiin oireisiin. Taudin alkuasteissa muistin lähtö on jaksottaista, mutta edetessään johtaa 

vaikeaan dementiaan, eikä potilas pysty välttämättä esimerkiksi tunnistamaan läheisiään tai 

omaa peilikuvaansa. Myös kognitiiviset ja motoriset kyvyt heikkenevät pikkuhiljaa. 

Loppuvaiheessa paikan ja ajan hahmottaminen on heikentynyt, käytös voi muuttua radikaalis t i, 

sekä puhe ja päätöksenteko voi vaikeutua. Laihtuminen on myös tyypillistä Alzheimerin 

taudista kärsiville. Myös psykiatrisia oireita voi esiintyä, kuten masennusta ja psykoosia 

(Bature et al., 2017).  

 

     3.2. Muutokset aivoissa 

Alzheimerin tautia tyypillisimmin karakterisoidaan solunulkopuolisen beeta-amyloidiplak in 

kertymisellä aivoihin, sekä hermosäiekimppujen (NFT) muodostumisella hermosolujen sisään. 

Nämä hermosäiekimput koostuvat hyperfosforyloidusta tau-proteiinista, joka on laskostunut 

väärin. Alzheimerin taudista kärsivillä on havaittu myös huomattavaa aivokuoren 

surkastumista, erityisesti mediaalisen ohimolohkon alueella, eli muun muassa hippokampus on 

pienentynyt. Tämä puolestaan aiheuttaa lateraalisten sivukammioiden turpoamista. Myös 

neuroneiden ja synapsien menetystä tapahtuu paljon (Serrano-Pozo et al., 2011). Tautia 



 9 

sairastavilla on myös havaittu reaktiivisten mikrogliasolujen ja astrosyyttien lisääntymis tä,  

mikä puolestaan aiheuttaa hermostollisen tulehdusreaktion käynnistymisen. Tämä 

tulehdusreaktio voi olla jopa neurodegeneraatiota lisäävä ollessaan liiallinen tai muuten 

huonosti säädelty.  

 

Taudin edetessä neuronit menettävät pikkuhiljaa kyvyn kommunikoida toistensa kanssa, mikä 

lisää kognitiivista heikentymistä. Myös aivojen verenkierron ja sokeriaineenvaihdunnan on 

huomattu heikentyneen Alzheimerin tautia sairastavilla, mikä johtaa neuronien ja muiden 

hermosolujen puutteelliseen hapen ja energiansaantiin (Hammond et al., 2020) (Roher et al., 

2012). Vähemmän tutkittuja muutoksia aivoissa on myös niin sanotut Hirano-kappaleet, jotka 

ovat eosinofiilisiä perineuronaalisia vaurioita hippokampuksen alueella, sekä 

granuovakuolaarinen degeneraatio, joka tarkoittaa neuronien sisällä esiintyviä kuplia, jotka 

sisältävät tiheän basofiilisen rakeen. Niiden rooleista ei vielä tiedetä paljoa, mutta niiden on 

huomattu esiintyvän Alzheimerin taudissa laajemmin (Perl, 2010).  

 

     3.3. Syyt 

Perimmäiset syyt Alzheimerin taudissa tapahtuviin muutoksiin aivoissa ovat vielä melko 

tuntemattomia, vaikka tutkimusta aiheesta tehdään todella paljon. Yleinen mielipide kuitenk in 

on, että Alzheimerin taudin synty on monitekijäinen. On olemassa kaksi päähypoteesia taudin 

kehittymiseen, jotka ovat amyloidikaskadihypoteesi ja kolinerginen hypoteesi. 

 

Amyloidikaskadihypoteesin mukaan muutokset beeta-amyloidiproteiinin (Aβ) käsittelyssä tai 

tuotannossa johtaisivat Aβ-plakkien kertymiseen aivoihin, mikä toimisi laukaisevana tekijänä 

muille muutoksille aivoissa. Tätä on tähän saakka pidetty todennäköisimpänä vaihtoehtona, 

mutta uusien tutkimusten mukaan plakkien lisäksi myös Aβ:n liukenevalla oligomeerilla on 

neurotoksisia vaikutuksia. Aβ-plakkeja on nykyään tutkittu löytyvän myös terveistä aivoista 

ikääntymisen myötä, mikä kertoo siitä, että se ei välttämättä yksin auta laukaisemaan 

Alzheimerin tautia. Kolinerginen hypoteesi puolestaan ehdottaa kognitiivisen heikentymisen 

johtuvan asetyylikoliinin vähentymisestä aivoissa. Asetyylikoliini on tärkeä välittäjäa ine 

aivoissa, joka kytkeytyy muun muassa muistiin, huomiokykyyn ja oppimiseen. Kolinergis ten 

hermosolujen vähentyessä myös asetyylikoliinin määrä vähenee, täten pahentaen Alzheimerin 

taudin kehittymistä (Breijyeh & Karaman, 2020; Du et al., 2018; Haam & Yakel, 2017).  
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Alzheimerin taudille altistaa myös useat riskitekijät. Suurin riskitekijä on ikääntyminen, sillä 

useat Alzheimerin tautiin yhdistetyistä muutoksista aivoissa tapahtuu myös normaalissa 

ikääntymisessä. Alzheimerin tautia harvemmin nähdään nuorilla ihmisillä, ja tauti jaetaankin 

varhaisen iän Alzheimerin tautiin (EOAD) ja myöhäisiän Alzheimerin tautiin (LOAD). 

EOAD:ia esiintyy vain noin 1–6 %:ssa kaikista tapauksista (Bekris et al., 2010). Yksi 

suurimmista riskitekijöistä ovat geneettiset tekijät, sillä on arvioitu, että noin 80 % Alzheimerin 

taudin tapauksista liittyy jotenkin geneettisiin tekijöihin (Gatz et al., 2006). Erityisesti EOAD:in 

on tutkittu periytyvän autosomaalisesti ja dominantisti. Näitä geneettisiä riskitekijöitä on 

esimerkiksi mutaatiot APP, PSEN-1 ja PSEN-2 proteiineissa. Myös paljon tutkittu geneettinen 

riskitekijä on ApoE-proteiinin ε4 alleeli, jonka on todettu lisäävän sairastumisen riskiä 

huomattavasti. Geneettisten tekijöiden lisäksi Alzheimerin taudille altistaa ympäristötekijät, 

kuten esimerkiksi raskasmetallit ja ilmansaasteet, sekä infektiot, ruokavalio, vaskulaar iset 

taudit ja päävammat (Breijyeh & Karaman, 2020).  

 

     3.4. Nykyiset hoitomahdollisuudet 

Tällä hetkellä Alzheimerin tautiin ei ole saatavilla hoitokeinoa, joka estäisi taudin kehityksen. 

Saatavilla olevat hoidot perustuvat oireiden lievitykseen. Hyväksytyt lääkkeet taudin hoitoon 

voidaan jakaa kahteen luokkaan: koliiniesteraasin inhibiittorit, sekä NMDA:n antagonist it. 

Koliiniesteraasin inhibiittorit pyrkivät lisäämään asetyylikoliinin määrää aivoissa. NMDA:n 

antagonistit puolestaan pyrkivät estämään NMDA-reseptorin liiallista toimintaa, sillä sen 

liikatoiminta lisää synapsien toimintahäiriöitä ja neurotoksisuutta (Breijyeh & Karaman, 2020). 

Tällä hetkellä pyritään kuumeisesti etsimään uusia potentiaalisia terapian kohteita, jotka 

voisivat tulevaisuudessa estää taudin kehittymistä. Eräs pinnalla ollut mahdollinen terapian 

kohde on Alzheimerin taudissa vallitseva krooninen hermoston tulehdus. 

 

4. Mikrogliasolut Alzheimerin taudissa 

Mikrogliasolujen rooli Alzheimerin taudissa on monimutkainen ja niiden tarkat molekylaar iset 

mekanismit ovat vielä kovin hämärän peitossa. Tiedetään kuitenkin, että mikrogliasolujen 

toiminta on vahvasti kytkeytynyt taudin kehitykseen. Kiitos koko genomin kattavien 

assosiaatiotutkimusten, uusia riskigeenejä Alzheimerin taudille on tunnistettu useita. Näitä 

riskigeenejä on muun muassa TREM2, Apoe, CD33, CR1, MS4A, ABCA7, ja INPP5D. Kaikki 

näistä riskigeeneistä ilmentyy mikrogliasoluissa, linkittäen mikrogliasolujen aktivaation 

Alzheimerin tautiin (Efthymiou & Goate, 2017; Nguyen et al., 2020).  
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Johtuen todella monipuolisista toiminnoistaan, mikrogliasolut vaikuttavat Alzheimerin tautiin 

monilla eri osa-alueilla. Niiden tehtäviin kuuluu muun muassa puhdistaa aivoja Aβ-plakeista, 

ja laukaista hermoston tulehdusreaktio. On kuitenkin tutkittu, että mikrogliasolujen aivojen 

homeostasiaa ylläpitävät toiminnot ovat menetetty tai heikentyneet Alzheimerin taudista 

kärsivillä (Althafar, 2022). Jo normaalissa ikääntymisessä mikrogliasolujen on huomattu 

olevan enemmän aktiivisessa muodossa, ilmentäen suurempia määriä MHC II-luokan 

reseptoreita, Toll-reseptoreita, sekä tulehdusta edistäviä ja estäviä sytokiineja (Godbout & 

Johnson, 2009). Tämä viittaisi siihen, että ikääntyessä mikrogliasolujen säätely vaikeutuu, mikä 

puolestaan lisää hermostollisen tulehduksen riskiä. Pitkittynyt tulehdusreaktio puolestaan lisää 

neurotoksisten aineiden, kuten IL-1β:n, IL-6:n, ja TNFα:n määrää aivoissa, ja täten johtaa 

kognitiiviseen heikentymiseen. Myös mikrogliasolujen kyky hajottaa Aβ:a heikentyy 

ikääntyessä (Njie et al., 2012). Tästä herää kysymys, onko mikrogliasolujen ikääntymisellä ja 

heikentyneellä toiminnalla yhteys Alzheimerin taudin patogeenisyyteen. 

 

      4.1. Mikrogliasolut – hyöty vai haitta? 

Mikrogliasolujen aktiivisuuden Alzheimerin taudissa on huomattu olevan melko 

kaksipiippuinen asia, sillä ne voivat tietyissä olosuhteissa vaikuttaa taudin kulkua estävästi, 

mutta toisaalta myös sitä edistävästi. Tällä hetkellä keskustelua käydään paljon siitä, onko 

niiden yleinen rooli hyödyllinen, haitallinen, vai onko niillä loppujen lopuksi suurempaa 

merkitystä taudin patologiaan. Terveet, normaalisti toimivat mikrogliasolut tunnistavat Aß-

plakkeja aivoissa, kertyvät näiden ympärille ja auttavat puhdistamaan sitä aivoista fagosytoos in 

avulla. Ne pystyvät myös vapauttamaan vasta-aineita Aβ-plakkeja kohtaan, sekä 

muodostamaan suojaavan kerroksen suurien Aβ-kertymien ympärille, muuttaen niitä 

vähemmän toksiseen muotoon ja estäen niitä liittymästä jo olemassa oleviin plakkeihin 

(Condello et al., 2015).  

 

Toisaalta mikrogliasolujen aiheuttaman tulehdusreaktion ja siinä vapautettavien sytokiinien ja 

happiradikaalien on osoitettu myös lisäävän Aß:n muodostumista ja leviämistä Alzheimerin 

taudissa. Erityisesti mikrogliasolujen inflammasomien kautta vapauttamat ASC-proteiinit 

vaikuttavat Aβ-patologiaan sitoutumalla beeta-amyloidiin ja ajamalla sen muutosta Aβ-

oligomeereiksi ja aggregaateiksi (Venegas et al., 2017). Mikrogliasolujen on tutkittu 

vaikuttavan myös taun patologiaan. Ne fagosytoivat tau-proteiinia, mutta niiden on havaittu 

myös vapauttavan sitä eksosomien avulla, siten levittäen sitä aivoissa ja lisäten neurotoksisuutta 
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(Asai et al., 2015). Uusien tutkimusten mukaan mikrogliasolujen aktivoitumisen estämisellä 

Alzheimerin taudin alkuvaiheessa, ennen Aβ-plakkien syntymistä, pystytään vähentämään 

kognitiivista heikentymistä ja synapsien tuhoutumista (Kater et al., 2023).  

 

      4.2. Mikrogliasolut ja Aβ 

Aβ eli beeta-amyloidi on peptidi, jonka muodostamat plakit sekä sen liukenevat oligomeerit  

ovat keskeisessä osassa Alzheimerin taudin patogeneesissä. Aβ muodostuu amyloidi prekursori 

proteiinin (APP) amyloidogeenisestä pilkkoutumisesta. APP on solukalvon läpäisevä proteiini, 

joka normaalisti pilkkoutuessaan tuottaa AICD:tä ja P3:a. Tässä normaalissa reaktioreitissä α-

sekretaasi pilkkoo APP:n liukenevan domeenin sAPPα:n ja erittää sen soluväliaineeseen. 

Jäljelle jäävä C-terminaalin C83-fragmentti pysyy solukalvossa, jossa sen pilkkoo γ-sekretaasi, 

vapauttaen P3-peptidin. Tautiin liitettävässä amyloidogeenisessä reaktioreitissä APP:n pilkkoo 

puolestaan β-sekretaasi, jättäen C-terminaalin C99-fragmentin solukalvoon. Tästä sen pilkkoo 

vielä γ-sekretaasi, luoden liukenemattoman Aβ-peptidin, sekä AICD:n (Tiwari et al., 2019). 

Tarkemmin reaktio näkyy Kuvassa 2. Aβ voi esiintyä eri muodoissa, mutta kaksi pääisoformia 

ovat liukoisa Aβ40 ja liukenematon Aβ42  (Sun et al., 2015).  
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Kuva 2: (A) Aβ:n toksisuuden mekanismi. Aβ:n kertyminen aiheuttaa sen kerääntymisen 

plakkeihin tai oligomeereiksi, aiheuttaen neurotoksisuutta. Se vaikuttaa myös fosfataasien ja 

kinaasien toimintaan, mikä puolestaan lisää taun hyperfosforylaatiota, siten lisäten 

tausäiekimppujen muodostumista. Kaikki nämä aiheuttavat neuronien toimintahäiriöitä ja 

kuolemia. (B) APP:n käsittely, Aβ:n biosynteesi ja plakkien muodostuminen. Normaalissa 

APP:n käsittelyssä α-sekretaasi pilkkoo sen ensin, seuraten γ-sekretaasin pilkkomisella, mikä 

johtaa ei-toksisten P3 ja AICD-yhdisteiden syntyyn. Amyloidigeenisessä reitissä puolestaan β-

sekretaasi pilkkoo APP:n, seuraten γ-sekretaasin pilkkomisella, mistä syntyy Aβ:aa ja AICD:tä  

(Sun et al., 2015).  

 

Mikrogliasolujen rooli Aβ:n puhdistajana on kaksipiippuinen. Kuten ylempänä mainitt i in, 

mikrogliasoluilla on kyky vähentää Aβ:n neurotoksisia vaikutuksia ja poistaa sitä aivoista, 

mutta toisaalta ne voivat myös laukaista niiden tuottoa. Se, miten mikrogliasolut reagoivat eri 

Aβ:n muotoihin, riippuu kovasti siitä, mitkä reseptorit aktivoituvat, eli miten mikrogliaso luja 

säädellään. Monet näistä mikrogliasolujen toimintaa säätelevistä reseptoreista ovat tunnistettuja 

Alzheimerin taudin riskigeenejä.  

 

      4.2.1. TREM2 

Yksi tällä hetkellä tutkituimmista mikrogliasolujen toimintaa säätelevistä Alzheimerin taudin 

riskigeeneistä on TREM2. Se on solukalvoreseptori, joka ilmentyy hyvin spesifises t i 

mikrogliasoluissa ja säätelee muun muassa niiden fagosytoottista aktiivisuutta, sytokiinien 

eritystä, sekä tulehdusreaktiota. Mutaatioiden TREM2-geenissä on havaittu lisäävän 

Alzheimerin taudin riskiä moninkertaisesti. (Guerreiro et al., 2013). Esimerkiksi TREM2:n 

R47H-variantti vähentää huomattavasti mikrogliasolujen reagointia amyloidiin (Nguyen et al., 

2020). TREM2:n on huomattu ilmentyvän enemmän aivojen alueilla, jossa on paljon Aβ-

plakkeja, siten linkittäen sen Alzheimerin taudin etenemiseen. (Frank et al., 2008). On myös 

havaittu, että TREM2:a tarvitaan mikrogliasolujen DAM-fenotyypin aktivoimiseen, joka juuri 

se fenotyyppi, joka Alzheimerin taudissa eniten ilmentyy (Keren-Shaul et al., 2017). Täysin 

tarkkoja mekanismeja TREM2:n vaikutukseen Alzheimerin taudissa ei vielä tiedetä, ja joistakin 

tutkimuksista on saatu ristiriitaisia tuloksia.  

 

TREM2 aktivoituu ligandin, kuten esimerkiksi glykoproteiinin, lipidin tai Aβ:n, sitoutuessa 

siihen. Tällöin DAP12-proteiinin immunoreseptorin tyrosiinipohjainen aktivaatiomotiivi 

(ITAM) fosforyloituu SRC-tyrosiinikinaasin toimesta, joka puolestaan aiheuttaa Syk-
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tyrosiinikinaasin aktivoimaan useita signalointireittejä ja -molekyylejä, joita on esimerkik s i 

PLCγ, VAV1, PI3K, MAPK, mTOR ja ERK. TREM2 voi aktivoida myös DAP10-proteiinia, 

joka puolestaan aktivoi PI3K signalointireittiä, johtaen AP1, NF-κB, ja NFAT-reittien 

ilmentymiseen (Colonna & Wang, 2016; Qiu et al., 2021). Tämä johtaa myös mikrogliasolujen 

aktivoitumiseen ja niiden Aβ:n fagosytoosin lisääntymiseen. TREM2:n reaktioreitille voi nähdä 

vastakohtana CD33:n reaktioreitin, joka on myös Alzheimerin taudin riskigeeni. Toisin kuin 

TREM2, CD33 vähentää mikrogliasolujen tekemää Aβ:n fagosytoosia, siten edistäen 

Alzheimerin taudin etenemistä. (Griciuc et al., 2013) 

 

      4.2.2. ApoE 

Yksi myös TREM2:n ligandina toimivista proteiineista on apolipoproteiini E, eli ApoE. Se on 

tärkeä proteiini rasvojen metaboliassa, ja se toimii muun muassa aivoissa kolesterolin 

kuljettajana neuroneille. Aivoissa sitä tuottavat pääosin astrosyytit, mutta myös mikrogliaso lut 

ja jopa neuronit. ApoE:tä on kolme eri alleelia: ε2, ε3, ja ε4. Näistä ε3 on yleisin, ja se 

luokitellaan Alzheimerin taudin riskin kannalta neutraaliksi. ε2:n puolestaan on tutkittu 

vähentävän Alzheimerin taudin riskiä (Serrano-Pozo et al., 2015). Sen sijaan ε4-alleeli on 

tutkittu olevan kaikista isoin riskitekijä Alzheimerin taudin kehittymiseen, lisäten sairastumisen 

riskiä yhtenä kopiona kolminkertaisesti, ja kahtena kopiona jopa yhdeksänkertaisesti (Corder 

et al., 1993). Tarkkoja mekanismeja sille, miten ApoE:n eri alleelit vaikuttavat Alzheimerin 

taudin syntyyn ja kehittymiseen ei vielä hyvin tunneta, mutta on kuitenkin tutkittu, että ε4-

alleelin omaavilla on enemmän Aβ-plakkeja ja -oligomeerejä, kuin muilla alleeleilla. On 

hypoteesi, että ApoE:n sitoutuminen TREM2:een auttaisi aktivoimaan mikrogliasoluja ja siten 

myös paremmin puhdistamaan Aβ-plakkeja, ja sen teho määräytyisi eri alleelien mukaises t i. 

On myös tutkittu, että ApoE-ε4-alleelin omaavilla mikrogliasolut ovat enemmän tulehdus ta 

edistävässä muodossa, mikä voi johtaa neurotoksisuuteen, Aβ:n fagosytoosin vähenemiseen, ja 

siten Aβ:n kerääntymiseen aivoissa. (Lin et al., 2018; Najm et al., 2020). On huomattu, että 

mikrogliasolujen kyky puhdistaa Aβ:aa aivoista parani huomattavasti, kun ApoE-ε4-alleeli 

muutettiin ApoE-ε3-alleeliksi CRISPR/Cas9 -menetelmän avulla, eli ApoE-ε4-alleelin 

Alzheimerin tautia edistävä vaikutus kytkeytyy vahvasti mikrogliasolujen toimintaan (Lin et 

al., 2018).  

 

      4.2.3. SR-perhe 

”Scavenger”-reseptorit, eli SR-perhe ovat mikrogliasolujen solukalvolla ilmentyviä 

reseptoreita, joiden tarkoitus on tunnistaa ja poistaa haitallisia aineita ympäristöstä. Ne 
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tunnistavat monia eri ligandeja, kuten mikrobien patogeenejä, endogeenisia ja modifioituja 

molekyylejä. Ne pystyvät myös sitoa Aβ:a (PrabhuDas et al., 2017). Ne voidaan jakaa useaan 

eri luokkaan toimintojensa perusteella. Alzheimerin taudin kannalta oleellisimpia ovat A-

luokan scavenger-reseptorit (Scara), B-luokan scavenger-reseptorit (Scarb), sekä J-ryhmään 

kuuluva scavenger-reseptori, nimeltään kehittyneiden glykaation lopputuotteiden reseptori 

(RAGE) (Wilkinson & el Khoury, 2012).  

 

Scara1:n on tutkittu olevan erittäin keskeinen reseptori Alzheimerin patologian kannalta, sillä 

se on päävastuussa liukoisen Aβ:n fagosytoosista mikrogliasoluissa. Alzheimerin taudin 

hiirimalleilla tehdyn tutkimuksen mukaan Scara1:n poistaminen johtaa Aβ:n kertymiseen, sekä 

suurempaan kuolleisuuteen (Frenkel et al., 2013). Toinen tärkeä reseptori, CD36, kuuluu B-

luokan scavenger-reseptoreihin. Sen on tutkittu olevan tärkeässä osassa mikrogliasolujen 

tulehdusreaktion laukaisemisessa. Kun CD36 sitoo Aβ:a, se aktivoi mikrogliaso luja 

laukaisemaan tulehdusvastetta, eli vapauttamaan tulehdusta edistäviä sytokiineja, ROS:eja, 

sekä kemokiineja. Sen inhiboinnin tai poistamisen on huomattu vähentävän mikrogliasolujen 

immuunivastetta (el Khoury et al., 2003). RAGE on reseptori, joka pystyy sitomaan liukois ta 

Aβ:a, sekä estämään Aβ:n kerääntymistä. Sen on huomattu ilmentyvän Alzheimerin tautia 

sairastavilla enemmän kuin terveillä ihmisillä (Yan et al., 2012). RAGE:n sitoutuminen Aβ:iin 

aktivoi NF-κB-reaktioreittiä mikrogliasoluissa ja lisää tulehdusvasteen kehittymistä. On myös 

huomattu, että RAGE:n sitoessa Aβ:n, mikrogliasolut lisäävät liikkumistaan Aβ-kerääntymien 

luo, lisäten kemotaksista vastettaan Aβ:iin. RAGE:n ja Aβ:n sitoutuminen neuronien pinnalla 

lisää myös M-CSF:n vapautumista, mikä aktivoi mikrogliasoluja (Fang et al., 2010; Lue et al., 

2001).  

 

      4.3. Mikrogliasolut ja hermoston tulehdus 

Alzheimerin taudille tyypillistä on hermostollinen tulehdustila, jota säätelevät pääasiassa 

mikrogliasolut. Tulehdustila voi syntyä jo ennen Aβ-plakkien ilmestymistä ja taun patologiaa, 

sillä mikrogliasolujen on huomattu aktivoituvan jo ennen niiden havaitsemis ta. 

Mikrogliasolujen fenotyyppi on muuttunut Alzheimerin taudissa tautiin liittyväksi (DAM), 

mikä tarkoittaa, että ne aktiivisesti vapauttavat tulehdusta edistäviä aineita, kuten TNFα:aa, IL-

6:ta, IL-1β:aa, NO:ta, sekä reaktiivisia happiradikaaleja (ROS). Tärkeässä osassa 

tulehdusreaktion säätelyssä ovat inflammasomit, erityisesti NOD-reseptoreihin kuuluvat 

NLRP3 ja NLRP1, joiden molempien on todettu olevan yliaktiivisena Alzheimerin taudissa . 

Ne ovat multiproteiinikomplekseja, jotka aktivoituvat solun altistuessa DAMP:ille tai 
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PAMP:ille, jolloin ne laukaisevat tulehdusta edistävien sytokiinien erittämisen, sekä edistävät 

kaspaasi-1:n pilkkoutumista, johtaen tulehdusreaktion pahenemiseen. Tutkimusten mukaan 

NLRP3:n ja kaspaasi-1:n inaktivaatio johtaa lievempään Alzheimerin taudin oireisiin, mikä 

viittaa niiden patologiseen vaikutukseen taudin kehityksessä (Althafar, 2022; Heneka et al., 

2012).  

 

CX3CR1 eli fraktalkiinireseptori on mikrogliasoluissa ilmentyvä reseptori, jonka ligand ina 

toimii fraktalkiini eli CX3CL1. Sen on huomattu inhiboivan interferoni γ:n ja LPS:n 

mikrogliasoluja aktivoivaa vaikutusta, siten vähentäen niiden tulehdusta edistävää vaikutus ta . 

On tutkittu, että sen inaktivaation seurauksena oli kognitiivinen heikentyminen ja 

neurotoksisuuden lisääntyminen. CX3CR1:n ilmentymisen on myös huomattu vähentyvän 

Aβ:n signaloinnin seurauksena (Cho et al., 2011). Alzheimerin taudin etenemisen kannalta olisi 

siis erittäin tärkeää pyrkiä vähentämään liiallista tulehdusreaktiota pyrkimällä pitämään 

mikrogliasolut tulehdusta estävässä fenotyypissä. 

 

      4.4. Mikrogliasolut ja tau 

Tau on proteiini, joka ilmentyy pääosin neuroneissa, mutta myös pieninä määrinä astrosyyteissä 

ja oligodendrosyyteissä. Normaalissa muodossaan se pitää huolta mikrotubulien stabilisaatios ta 

keskushermostossa, mutta hyperfosforyloituessaan se muodostaa hermosäiekimppuja, jotka 

ovat suuressa osassa Alzheimerin taudin patologiassa, sekä muissa tauopatioissa. Niin kuin 

monessa muussakin Alzheimerin tautiin liittyvissä aivomuutoksissa, mikrogliasolut ovat myös 

taun patologiaan yhteydessä. Hyperfosforyloidun taun liukoisen muodon on huomattu 

laukaisevan mikrogliasoluissa morfologisen muutoksen, johtaen niiden ympäristön 

tarkkailukyvyn heikentymiseen, ja siten hermosäiekimppujen helpompaan leviämiseen 

(Sanchez-Mejias et al., 2016). Kuten aiemmin mainittiin, mikrogliasolut saattavat myös toimia 

taun levittäjänä. Ne ovat kykeneväisiä fagosytoimaan plakkien ympärillä esiintyvää 

fosforyloitua tauta, mutta neurodegeneraatioon yhdistetyssä fenotyypissä ne voivat myös 

eksosytoosin avulla vapauttaa tauta takaisin, ja ikään kuin kylvää sitä laajemmalle alueelle 

(Clayton et al., 2021; Hopp et al., 2018). Taun ja mikrogliasolujen välisistä mekanismeista ei 

olla vielä täysin varmoja, ja tässäkin mikrogliasolut ovat ristiriitaisessa roolissa. Toisaalta 

niiden on tutkittu olevan tärkeässä roolissa puhdistamassa hyperfosforyloituja taun 

kerääntymiä, mutta niiden tulehdusta edistävät vaikutukset myös ajavat taun 

hyperfosforyloitumista. Esimerkiksi yllä mainitun CX3CR1:n puutteessa taun patologia 

pahenee, sillä sen tehtävänä on inhiboida mikrogliasolujen tulehdusta edistävää fenotyypp iä. 
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Tämä viittaa siihen, että hermoston tulehdusreaktio edesauttaa taun patologiaa (Bhaskar et al., 

2010). 

 

      4.5. Mikrogliasolut ja mitofagia 

Mitokondrioiden vioittuminen on yhdistetty useisiin neurologisiin sairauksiin, kuten myös 

Alzheimerin tautiin. Alzheimerin taudille on tyypillistä muun muassa oksidatiivinen stressi, 

sekä energiametabolian häiriöt, ja mitokondrioiden vioittuminen saattaa pelata roolia siinäk in. 

Mitokondrioiden toiminnassa vapautuu tuotteena muun muassa ROS:eja, jotka ovat haitallis ia 

sekä mitokondriolle itselleen, että muillekin keskushermoston soluille. Vioittuessaan 

mitokondrion ROS:ien vapauttaminen vaan pahenee, vahingoittaen mitokondrioita lisää, ja 

täten luoden hankalan kehän. Vioittuneiden mitokondrioiden kerääntyminen pahentaa 

Alzheimerin taudin kehittymistä, sillä se johtaa Aβ-plakkien lisääntymiseen ja lisää 

hyperfosforyloituneen taun kerääntymisen soluun (E. F. Fang et al., 2019). 

 

Normaalisti vioittuneet mitokondriot puhdistetaan mitofagian avulla, joka tarkoittaa 

mitokondrioiden autofagista hajottamista. Mitofagian, ja erityisesti mikrogliasolujen 

mitofagian vioittumisen on huomattu johtavan Alzheimerin taudin pahenemiseen. Mitofagian 

on myös huomattu estävän mikrogliasolujen luomaa hermostollista tulehdusta. Kerääntyneet 

vialliset mitokondriot nimittäin levittävät taudin aiheuttamia toistokuvioita (DAMP), jotka 

aktivoivat mikrogliasoluja laukaisemaan tulehdusreaktion. Tutkimusten mukaan mitofagian 

stimulointi Alzheimerin tautimallissa lisää mikrogliasolujen määrää, parantaa niiden kykyä 

puhdistaa Aβ-plakkeja, sekä vähentää neurotoksisuutta. (E. F. Fang et al., 2019; Lautrup et al., 

2019). On myös huomattu, että RAGE:n ilmentymisen kasvaessa vioittune iden 

mitokondrioiden määräkin on kasvanut. RAGE:n inhiboinnin on puolestaan huomattu 

kasvattavan mitofagian määrää ja vähensi mikrogliasolujen tulehdusta edistävää vaikutusta (S. 

Zhang et al., 2020). On siis mahdollista, että tulevaisuudessa mikrogliasolujen mitofagian 

lisääminen olisi potentiaalinen terapeuttinen vaihtoehto Alzheimerin taudissa. 

Mikrogliasolujen roolit Alzheimerin taudissa löytyvät kootusti Kuvasta 3.  
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Kuva 3: Mikrogliasolujen mahdolliset roolit Alzheimerin taudissa. Mikrogliasolut vaikuttavat 

muun muassa hermostollisen tulehduksun syntyyn ja säätelyyn, Aβ-plakkien fagosytoos iin, 

taun patologiaan, sekä mitofagiaan. (G. Zhang et al., 2021) 

 

      4.6. Sukupuolten väliset erot 

Alzheimerin taudin on tutkittu olevan huomattavasti yleisempää naisilla kuin miehillä. 

Tarkkoja mekanismeja tähän ei tiedetä, vaikka aiemmin on ajateltu sen johtuvan naisten 

pidemmästä eliniästä ja Alzheimerin taudin kytkeytymisestä ikääntymiseen. Tällä hetkellä 

tehdään kuitenkin jatkuvasti uutta tutkimusta aivojen välisistä eroista sukupuolien välillä, ja 

voiko Alzheimerin taudinkin syihin löytyä tätä kautta uutta tietoa (Viña & Lloret, 2010). On 

muun muassa selkeää, että Alzheimerin taudin hiirimalleilla on eroja naaras- ja uroshiir ien 

välillä, sekä käytöksessä, että patologisissa muutoksissa. Alzheimerin tautimallin naarashiir illä 

huomattiin esimerkiksi olevan aktiivisemmassa muodossa olevia mikrogliasoluja, kuin 

uroshiirillä (Yang et al., 2018).  

 

Mikrogliasolujen toiminnalla ja muodoilla on huomattu muutenkin olevan eroja urosten ja 

naaraiden välillä. On muun muassa huomattu, että uroksilla mikrogliasolujen tiheys 

hippokampuksen ja aivokuoren alueella on suurempi kuin naarailla. Uroksilla on myös 

keskimäärin suurempia mikrogliasoluja kuin naarailla. Naaraiden mikrogliasolut eivät 

myöskään reagoi yhtä helposti ärsykkeisiin kuin urosten, joilla solujen fenotyyppi on enemmän 
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reaktiivisessa muodossa. Naaraiden fenotyyppi on enemmän haarautuneessa muodossa. 

Urosten mikrogliasolut myöskin esittävät enemmän antigeenejä kuin naaraiden (Guneykaya et 

al., 2018). On myös tutkittu, että naaraiden mikrogliasolut ovat aktiivisempia fagosytoimaan, 

kun taas urosten ovat liikkuvaisempia (Nelson et al., 2017). Kaikki tämä viittaa siihen, että 

naaraiden mikrogliasolut keskittyvät enemmän aivojen homeostasian ylläpitoon, kun taas 

urosten ovat herkempiä laukaisemaan tulehdusreaktion. Ensituntumalta tämä vaikuttaa olevan 

ristiriidassa sen kanssa, että mikrogliasolujen tulehdusta edistävä fenotyyppi ajaa enemmän 

Alzheimerin taudin patogeenisyyttä. Toisaalta on olemassa hypoteesi, että koska naaraiden 

mikrogliasolut eivät ole yhtä reaktiivisia, tarvitaan vahvempaa ärsykettä, eli esimerkik s i 

enemmän Aβ-plakkeja, ennen kuin ne aloittavat puolustusreaktion. Tällöin seuraava 

tulehdusreaktio saattaa olla myös paljon rajumpi, kuin mitä se olisi ollut, jos ärsykkeeseen olisi 

reagoitu aiemmin. Tämä rajumpi tulehdusreaktio on myös neurotoksisempi, ja saattaa siten 

edistää Alzheimerin taudin kehittymistä (Hemonnot et al., 2019).  

 

5. Terapeuttinen potentiaali 

Alzheimerin tauti on monimutkainen ja monitekijäinen sairaus, johon ei vielä olla kyetty 

löytämään hoitokeinoja, jotka auttaisivat muuhun kuin oireiden lievitykseen. Myös 

mikrogliasolujen rooli on taudissa monimutkainen, mutta ne kytkeytyvät hyvin vahvasti yhteen 

jo ennen taudin kehittymistäkin, mikä tekee niistä erittäin potentiaalisen ja mielenkiinto isen 

terapian kohteen. Mikrogliasolujen monimuotoisuus tekee niiden tutkimisesta melko haastavaa, 

ja tekee myös hoitokohteena niistä melko hankalan, mutta niiden toiminnasta ja roolista 

Alzheimerin taudissa saadaan nopealla tahdilla uutta tietoa. Tämä antaa toivoa mahdollis ille 

uusille innovatiivisille hoidoille, jossa päästään hyödyntämään mikrogliasolujen potentiaalia.  

 

      5.1. Tulehdusvasteen vähentäminen 

Mikrogliasolujen laukaisema ja ylläpitämä krooninen hermoston tulehdustila on Alzheimerin 

taudille hyvin tyypillistä ja pahentaa sen etenemistä huomattavasti. Tämän takia olisikin tärkeää 

saada liiallinen tulehdusreaktio hallintaan, jottei se ruoki Aβ-plakkien syntymistä ja muita 

taudin patologisia muutoksia. Yksi taudin hidastamisen mahdollinen keino voisikin olla saada 

mikrogliasolut toimimaan vähemmän tulehdusta edistävästi. NLRP3 inflammasomi on 

suuressa osassa tulehdusreaktion edistämisessä, joten sen aktivaation vähentäminen voisi myös 

vähentää tulehdusreaktiota huomattavasti. Yksi tällä hetkellä mielenkiinnon kohteena oleva 

reseptori on P2X7R, joka toimii NLRP3:n aktivaattorina. P2X7R ilmentyy NLRP3:n tavoin 
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mikrogliasoluissa, jossa se toimii myös Aβ:n tunnistajana. Sen aktivoinnin on huomattu 

aktivoivan myös NF-κB reaktioreittiä ja lisäävän mitokondrioiden vioittumista. Nimodip ine 

nimisen lääkkeen on huomattu toimivan antagonistina P2X7R:lle, vähentäen mikrogliasolujen 

erittämiä tulehdusta edistäviä sytokiineja, kuten IL-1β:aa. Se ei kuitenkaan ole vielä päässyt 

kliinisiin kokeisiin saakka, mutta on kuitenkin suuren kiinnostuksen kohteena tällä hetkellä.  

(Chiozzi et al., 2019). Toinen NLRP3:a mahdollisesti inhiboiva lääke on minosykliini, jonka 

on huomattu vähentävän Aβ:n määrää, sekä mikrogliasolujen aktivoitumista (Garcez et al., 

2019). Paljon tutkimusta tehdään myös tulehduskipulääkkeiden vaikutuksesta Alzheimerin 

taudin kehitykseen. Esimerkiksi yleisesti tutun kipulääkkeen ibuprofeenin on tutk ittu 

vähentävän mikrogliasolujen aktivaatiota, tulehdusta edistävien sytokiinien määrää, sekä Aβ-

plakkeja, siten vähentäen taudin patologiaa (Lim et al., 2000).  

 

      5.2. Reseptorikohdeterapia 

Mikrogliasolujen toimintaa säätelevät reseptorit ovat myös erittäin varteenotettavia 

terapeuttisia kohteita. TREM2 on niistä yksi tärkeimmistä, sillä se on välttämätön 

mikrogliasolujen kyvylle reagoida beeta-amyloidiin ja sen puutteellinen toiminta on 

kytkeytynyt Alzheimerin taudin nopeampaan kehittymiseen. Tämän takia TREM2:n agonist it 

voisivat olla potentiaalisia lääkkeitä. Tällä hetkellä tutkimusta tehdään TREM2:n erilais is ta 

agonistisista vasta-aineista, joita on esimerkiksi AL002c ja AL002a. Molemmat näistä ovat 

onnistuneet lisäämään TREM2:n aktiivisuutta, ja siten myös lisäämään mikrogliasolujen 

reagointia Aβ-plakkeihin, ja parantaen Alzheimerin taudin hiirimallien kognitiivisia kykyjä 

(Price et al., 2020; Wang et al., 2020).  

 

Toinen tärkeä reseptori mikrogliasolujen säätelyssä on CD33, joka toimii niin sanotusti 

vastakkaiseen suuntaan kuin TREM2. On huomattu, että sitä inhiboitaessa mikrogliasolujen 

kyky poistaa Aβ:a kasvaa. Erityisesti CD33:n sialiinihappoa sitovan domeenin on todettu 

olevan mahdollinen inhiboinnin kohde. Erään sialiinihapon johdannaisen P22:n on testattu 

toimivan hyvin CD33:n inhibiittorina, parantaen mikrogliasolujen kykyä fagosytoida Aβ:a 

(Miles et al., 2019). 

 

      5.3. Mikrogliasolujen modifiointiterapia 

Alzheimerin taudille on tyypillistä se, että mikrogliasolut ovat vioittuneet ja siksi ylläpitävät 

liiallista tulehdustilaa. Olisi siis tärkeää, että mikrogliasolut pysyisivät terveinä ja 

kykeneväisinä säätelemään toimintaansa. Yksi terapeuttinen vaihtoehto onkin, että pyrittäis i in 
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poistamaan vioittuneita mikrogliasoluja tai puolestaan lisäämään terveitä mikrogliasoluja. 

CSFR1 on reseptori, joka on tärkeässä roolissa säätelemässä mikrogliasolujen määrää, sekä 

selviytymistä. On huomattu, että sitä inhiboimalla on mahdollista vähentää mikrogliasolujen 

määrää. Kun CSFR1:tä inhiboitiin PLX3397:än avulla pidemmän ajan, mikrogliasolujen 

määrän oli huomattu laskeneen paljon, ja samalla Aβ-plakkien määrä pienentynyt (Sosna et al., 

2018). Tämä voisi olla hyvä keino saada viallisten mikrogliasolujen määrä laskemaan, mutta 

pitää ottaa huomioon, missä vaiheessa taudin kehitystä sitä hyödyntää, sillä mikrogliasolujen 

toiminta on erilaista taudin eri vaiheissa. Toinen vaihtoehto olisi, että pyritään lisäämään 

toimivia soluja. Mikrogliasolujen kaltaisia soluja on jo saatu erilaistumaan ihmisen 

pluripotenteista kantasoluista, jotka omaavat samanlaisia toimintoja kuin mikrogliaso lut 

(Muffat et al., 2016). Kantasoluhoidot hiirimalleilla ovat osoittaneet jo hermostoa suojelevia 

vaikutuksia, sillä hermostollista tulehdusreaktiota on saatu vähennettyä (Kim et al., 2015). Tällä 

saralla on vielä paljon tutkittavaa, mutta tulevaisuuden kannalta se on hyvin mielenkiinto inen 

vaihtoehto.  

 

6. Tulevaisuuden näkymät 

Alzheimerin taudin tutkimuksessa on paljon haasteita vielä nykypäivänäkin. Ensinnäk in 

hiirimalleilla tutkiminen on haasteellista, sillä hiirillä ei luonnostaan esiinny Alzheimerin tautia, 

vaan hiirimalleista suurin osa on geneettisesti muunneltuja ilmentämään ihmisten proteiinien 

mutaatioita. Hiiret ja ihmiset eivät myöskään ole immunologisesti aivan samanlaisia, mikä 

tekee mikrogliasolujen toiminnan tutkimuksesta hankalaa. Uusia tutkimuskeinoja ja erilais ia 

hiirimalleja kehitellään kuitenkin nopeaa tahtia lisää. Tutkimuksessa on otettava huomioon 

monta tekijää, kuten sukupuoli, laji, ikä ja terveydentila, jotta mikrogliasolujen tarkkoja 

toimintoja Alzheimerin taudissa voidaan ymmärtää. (Hemonnot et al., 2019). On mahdollis ta, 

että tulevaisuudessa markkinoille voisi tulla uusia hoitokeinoja Alzheimerin tautiin, jossa 

mikrogliasolujen toiminta olisi keskiössä.  
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