
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Kandidaatintutkielma  

 
MELAS-oireyhtymä ja mitokondriotaudit 

 
Meeri Kälkäjä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oulun yliopisto 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 

2023 



2 
 

Sisällysluettelo 

 

1. Johdanto.......................................................................................................................................... 4 

2. Mitokondriot................................................................................................................................... 4 

2.1. Oksidatiivinen fosforylaatio ................................................................................................... 5 

3. Mitokondriotaudit.......................................................................................................................... 6 

3.1. Genetiikka ................................................................................................................................ 7 

3.1.1 Periytyminen ..................................................................................................................... 8 

3.2. Hoito ja diagnostiikka ........................................................................................................... 10 

3.2.1. Biokemialliset diagnoosimenetelmät ............................................................................ 11 

4. MELAS-oireyhtymä .................................................................................................................... 11 

4.1. Ragged-red fibers .................................................................................................................. 12 

4.2. Taudinkuva ja diagnostiikka ............................................................................................... 15 

4.2.1. Neurologiset häiriöt ....................................................................................................... 15 

4.2.2. Myopatia......................................................................................................................... 16 

4.2.3. Endokriiniset ilmentymät .............................................................................................. 16 

4.2.4. Laktaattiasidoosi ............................................................................................................ 17 

4.3. Taudin syntymekanismit ...................................................................................................... 18 

4.3.1. Energian puute .............................................................................................................. 18 

4.3.2. Angiopatia ...................................................................................................................... 19 

4.3.3. Typpioksidin puute ........................................................................................................ 19 

4.3.4. Mutaatiot ........................................................................................................................ 21 

   4.3.4.1. Mutaatio 3243A>G .................................................................................................. 24 

4.4. Hoito ....................................................................................................................................... 25 

4.4.1. Ubikinoni ....................................................................................................................... 25 

4.4.2. B-vitamiini ..................................................................................................................... 26 

4.4.3. L-arginiini ja L-sitrulliini.............................................................................................. 26 

4.4.4. Mitokondrioiden korvaushoito ...................................................................................... 26 

5. Tulevaisuuden näkymät mitokondriotautitutkimuksessa........................................................ 27 

6. Kirjallisuuslähteet ........................................................................................................................ 28 

 



3 
 

Käytetyt lyhenteet 

 

MELAS Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and 

Strokelike episodes 

mtDNA   Mitokondriaalinen DNA  

tRNA    Transfer RNA, siirtäjä RNA 

rRNA   Ribosomal RNA, ribosomaalinen RNA 

SDH   Sukkinaattidehydrogenaasi 

RRF   Ragged-red fibers 

SLEs   Stroke-like episodes, aivohalvauskohtaukset 

COX   Cytochrome c-oxidase, sytokromi c-oksidaasi 

NOS   Nitric oxide synthase, typpioksidisyntaasi 
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1. Johdanto 

Mitokondriotautien tärkeimmät löydöt tehtiin vuonna 1988, kun kaksi eri tutkijaryhmää havaitsiva t 

mutaatioita mitokondrion DNA:ssa potilailla, jotka sairastivat ”mitokondriaalista lihassairautta” ja 

LHON-oireyhtymää (Holt ym., 1988 ja Wallace ym., 1988). Löydökset käynnistivät suuren määrän 

tutkimuksia kohdistuen mitokondrioiden pieniin DNA-molekyyleihin ja niissä esiintyvien 

mutaatioiden merkitykseen.  

Tämän kirjallisuustutkielman tarkoitus on esitellä yleisesti mitokondriosairauksien genetiikkaa, sekä 

hoitoa ja diagnostiikkaa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin yhtä yleisintä 

mitokondriosairautta, MELAS-oireyhtymää, sen syntymekanismeja ja taustalla olevia geenivirhe itä. 

Tutkielmassa käsitellyt genetiikan aspektit sekä geenivirheet liittyvät lähinnä mitokondrion omaan 

DNA:han ja sen ominaisuuksiin.  

Kirjoittajan oma tietämys aiheesta ennen tutkielman tekoa oli hyvin vähäinen ja aiheen laajuus yllätt i 

täysin. Tutkielma pyrittiin rajaamaan mitokondriosairauksien merkittävimpiin piirteisiin, sekä 

sairauksien taustalla piileviin molekulaarisiin mekanismeihin ja energia-aineenvaihdunnan 

merkitykseen.  

 

2. Mitokondriot 

Mitokondriot ovat soluelimiä, joita esiintyy kaikissa eukaryoottisoluissa. Ne ovat välttämättömiä 

solun energiansaannin kannalta. Mitokondriot ovat n. 0.5–2 µm pituisia sukkulanmallisia soluelimiä, 

joiden määrä solussa vaihtelee solun energiantarpeen mukaan. (Solunetti) 

Mitokondriot tuottavat adenosiinitrifosfaattia (ATP), joka on solujen energianlähde. ATP:tä syntyy 

oksidatiivisessa fosforylaatiossa, mitokondrion sisäkalvolla tapahtuvassa reaktiossa. 

Energiantuotannon lisäksi mitokondriot osallistuvat myös kalsiumtasapainon säätelyyn ja kalsiumin 

varastointiin, hemintuotantoon, solujen väliseen signaalinvälitykseen, sekä ohjelmoituun 

solukuolemaan eli apoptoosiin. Energia-aineenvaihdunnan lisäksi mitokondriossa tapahtuu myös 

muita aineenvaihdunnan reaktioreittejä, kuten ureasykli, rasvahappojen synteesi, sekä haaraketjuis ten 

aminohappojen aineenvaihdunta. (Koene & Smeitink, 2016)  

Mitokondrioilla on kaksoiskalvorakenne, jossa sisempi kalvo on laskostunut ulomman sisään, 

muodostaen poimuja. Oksidatiivisen fosforylaation hengitysketjun proteiinikompleksit ovat 
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pakkautuneet näihin poimuihin, eli kristoihin. Mitokondriot sisältävät myös omaa perintöaines ta, 

mitokondrionaalista DNA:ta (mtDNA). (Mishra & Chan, 2014) Mitokondriossa toimivat proteiinit 

ovat pääosin peräisin tuman geeneistä mutta osa hengitysketjuun osallistuvista proteiineista ovat 

peräisin mitokondrion omasta perintöaineksesta (Helsingin Yliopisto, 2022). MtDNA on pieni, 

rengasmainen ja tiukkaan pakkautunut nukleoidi, muistuttaen hieman bakteerien plasmidia. Ihmise llä 

mtDNA koodaa 13 proteiinia hengitysketjuun sekä 24 siihen tarvittavaa RNA-molekyyliä. 

Mitokondriaalisia DNA-molekyylejä on yhdessä mitokondriossa yksi tai useampia. (Mishra & Chan, 

2014)  

Mitokondriot ovat jatkuvassa liikkeessä solulimassa, sekä kykenevät sulautumaan yhteen ja 

kahdentumaan. Tämä fuusio-fissio -sykli on jatkuvaa ja se mahdollistaa mitokondrioiden sisällön ja 

perimän sekoittumista soluissa. Perimän sekoittuminen on avuksi esimerkiksi mtDNA:n mutaatio iden 

korjaamisessa. (Mishra & Chan, 2014)  

 

2.1. Oksidatiivinen fosforylaatio  

Mitokondrioiden tärkein tehtävä on tehokas energiantuotanto ATP:n muodossa ja se tapahtuu 

oksidatiivisessa fosforylaatiossa, mitokondrion sisäkalvolla. Häiriö tämän energiatuotannon 

toiminnassa on keskeisin mitokondriotautien aiheuttaja. (Mishra & Chan, 2014) 

Glykolyysin ja sitruunahappokierron kanssa oksidatiivinen fosforylaatio muodostaa solun 

katabolisen energiantuotannon. Mitokondrion perimä mtDNA koodaa osia oksidatiivisen 

fosforylaation hengitysketjun tärkeisiin proteiinikomplekseihin. Oksidatiivisessa fosforylaatiossa on 

5 entsyymikompleksia, joista vain kompleksi II koodataan kokonaisuudessaan tuman geeneissä. 

Mitokondrion DNA:ssa on kompleksien I, III, IV ja V alayksiköitä koodaavia geenejä (kuva 1 a). 

(Mishra & Chan, 2014) 

Kompleksit I (NADH-dehydrogenaasi) ja II (sukkinaattidehydrogenaasi) ottavat vastaan elektroneja 

glykolyysissä ja sitruunahappokierrossa syntyneiltä NADH ja FADH2 -koentsyymeiltä, ja luovuttava t 

ne edelleen ubikinonille, josta ne luovutetaan kompleksi III:lle (sytokromi bc1-kompleksi). 

Elektroninsiirtoketju tai hengitysketju jatkuu kompleksilta III sytokromi c:lle ja sen kautta kompleksi 

IV:lle (sytokromi c-oksidaasi). Kompleksi IV:ssä elektronien lopullinen vastaanottaja on happi, 

minkä vuoksi oksidatiivinen fosforylaatio voi toimia vain aerobisissa oloissa. Elektroninsiirtoketjussa 

entsyymikompleksit I, III ja IV pumppaavat protoneja matriksista mitokondrion kaksoiskalvon 

välitilaan, muodostaen sisäkalvolle sähkökemiallisen gradientin, jonka energian avulla kompleksi V 
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eli ATP-syntaasi, muodostaa ATP:tä solun käyttöön (kuva 1b). Elektroninsiirtoketjua ja ATP:n 

synteesiä kutsutaan oksidatiiviseksi fosforylaatioksi. Oksidatiivinen fosforylaatio tuottaa energiaa 

moninkertaisesti tehokkaammin kuin pelkkä glykolyysi. Näin ollen happea ollessa saatavilla, solut 

hyödyntävät mitokondrioiden energiantuotantoa. (Rodwell ym., 2015, s. 126–135) 

 

Kuva 1: [a] Mitokondrion DNA sisältää 13 geeniä. [b] Oksidatiivinen fosforylaatio ja sen 

proteiinikompleksit mitokondrion sisäkalvolla. (Mishra & Chan, 2014) 

 

3. Mitokondriotaudit 

Termi ’mitokondriotaudit’ viittaa laajaan kirjoon erilaisia kliinisiä oireita ja sairauksia, jotka 

aiheutuvat mitokondrioiden toimintahäiriöistä, sekä vaikuttavat usein kudoksiin ja elimiin, jotka ovat 

riippuvaisia tehokkaasta solujen energiantuotannosta. Oireiden esiintyvyyden alkaminen vaihte lee 

lapsuudesta korkeaan ikään. Mitokondriosairaudet ovat seurausta mutaatioista, jotka kohdistuva t 

mitokondrion toimintoihin. Mitokondriosairaudet voivat olla sekä periytyviä, että aiheutua 

satunnaisista mutaatioista. (Alston ym., 2017). 

Mutaatiot mtDNA:ssa, johtavat usein mitokondriosairauksiin, koska mtDNA:n geenit ovat osallisena 

mitokondrion toiminnassa. Suurin osa mitokondriaalisia proteiineja koodaavista geeneistä sijaitsee 
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tuman genomisessa DNA:ssa. Genomiseen DNA:han kohdistuvat mutaatiot voivat myös aiheuttaa 

mitokondriosairauksia, jos mutaatiot sijaitsevat geeneissä, jotka koodaavat mitokondrionaalis ia 

proteiineja. Yleisin geenivirhe mitokondriosairauksissa kohdistuu hengitysketjun proteiinikompleks i 

I:n ja aiheuttaa sen toimintahäiriön. (Annunen-Rasila, 2007)  

Mitokondriotaudeissa oireet kohdistuvat usein aivoihin ja lihaksiin niiden suuren energiatarpeen 

vuoksi, mutta myös lisäksi sydän, sisäkorva, munuaiset ja silmien verkkokalvo ovat yleisesti vaikeasti 

oireilevia (Koene & Smeitink, 2016). Etenkin neurologiset häiriöt ovat yleisiä mitokondrio-

sairauksissa, aivosoluissa tapahtuvan hengitysketjun toimintahäiriöiden vuoksi (Alston ym., 2017). 

Yleisimpiä mitokondriosairauksien taustatekijöitä ovat hengitysketjun komplekseihin I ja IV 

kohdistuvat puutokset. Mitokondriosairauksissa mutaatiot aiheuttavat usein toimintahäiriön yhdessä 

tai useammassa elektroninsiirtoketjun proteiinikompleksissa, mikä estää sen normaalin toiminnan. 

Hengitysketjun toimintahäiriöissä, solu voi joutua turvautumaan glykolyysistä saatuun energiaan, 

joka on vain murto-osa oksidatiivisesta fosforylaatiosta saadusta ATP:n määrästä. Hengitysketjun 

vajaatoiminta vaikuttaa myös sitruunahappokierron toimintaan sekä beeta-oksidaatioon, ja näin ollen 

vaikuttaen välillisesti myös esimerkiksi rasvan kertymiseen soluissa (Pihko ym., 1992). Solujen 

vähäinen energiansaanti, sekä myrkyllisten metaboliittien kertyminen ovat mitokondriosairauks ien 

keskeisin aiheuttaja. (Mishra & Chan, 2014; Pihko ym., 1992)  

Mitokondriosairauksien kirjo on todella laaja ja identtinen mutaatio voi aiheuttaa kahdella eri 

yksilöllä erilaisen fenotyypin. Mitokondriosairauksien keskeisin paradoksi onkin se, että miksi 

sairaudet, jotka johtuvat häiriöistä oksidatiivisessa fosforylaatiossa, ilmenevät ainutlaatuisina ja 

spesifisinä oireyhtyminä? (Sproule & Kaufmann, 2008)  

 

3.1. Genetiikka  

Mitokondriosairauksiin liittyy sekä mendeliaanista että mitokondrionaalista genetiikkaa, mikä tekee 

niistä mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Mutaatiot, jotka aiheuttavat mitokondriosairauksia, voivat 

olla joko äidiltä perittyjä, mendeliaanisesti perittyjä tai spontaaneja (Craigen, 2012).  

Mitokondriaalisia genomeja on solua kohden jopa useita tuhansia ja tämä synnyttää tärkeän piirteen 

mitokondrioiden genetiikassa, homoplasmian ja heteroplasmian ilmiön. Homoplasmia on tilanne, 

jossa kaikki mtDNA:n kopiot ovat samanlaisia. Käytännössä mtDNA;n ollessa erittäin herkkä 

mutaatioille (Coller ym., 2001), ei voida olettaa, että kaikki mtDNA-kopiot olisivat identtisiä. Näitä 
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satunnaisia mutaatioita on kuitenkin vaikea havaita, ja ne eivät vaikuta yksilön fenotyyppiin, joten 

tilannetta voidaan yleistää homoplasmisena. Heteroplasmiassa mtDNA:n kopioita on erilaisia ja 

niiden määrä ja suhde ”villityypin” mtDNA:han vaihtelee solusta ja kudoksesta toiseen. Patogeenisen 

mtDNA:n määrä solussa suhteessa normaaliin mtDNA:han on ratkaiseva tekijä mtDNA:n mutaatios ta 

aiheutuvan sairauden synnyssä. (Taylor & Turnbull, 2005)  

Mitokondriosairauksia aiheuttavia mutaatiotyyppejä on useita, pistemutaatio eli yhden emäksen 

poisto, lisäys tai emäsparin vaihto, tai laajempi mtDNA:n deleetio, duplikaatio tai inversio. Mutaatiot 

voivat esiintyä joko heteroplamisena, eli solussa on sekä normaalia mtDNA:ta sisältäviä, että 

mutatoitunutta mtDNA:ta sisältäviä mitokondrioita, tai homoplastisena, eli yhdessä solussa vain 

mutatoitunutta mtDNA:ta sisältäviä mitokondrioita. Mitokondriosairauksien erikoislaatuinen piirre 

on se, että ne voivat esiintyä hyvin laajana kirjona erilaisia kliinisiä oireita, vaikka potilaat kantaisiva t 

tismalleen samaa heteroplasmista mtDNA:n mutaatiota. (Annis ym., 2019) Näin ollen 

mitokondriosairauksissa genotyyppi ja fenotyyppi harvoin korreloivat toisiaan ja tämä tekee 

sairauksien diagnosoimisesta haastavaa (Alston ym., 2017).  

3.1.1 Periytyminen 

Mitokondriosairauksien periytymisen kaava on tärkeää ymmärtää mitokondriosairauks ien 

tutkimuksessa, jotta oikeat hoitomuodot voidaan löytää. Mitokondrioiden ainutlaatuinen genetiikka, 

sekä mendelistinen, että mitokondrionaalinen periytyminen, heteroplasmia sekä kynnysvaikutus 

tekevät mitokondriotautien periytymisestä moniulotteisen. (Wei ym., 2020)  

Mitokondriotaudit periytyvät mendelistisesti, jos sen aiheuttama mutaatio on tuman DNA:ssa. 

Yleisenä sääntönä pidetään, että mtDNA:n mutaatiot periytyvät pelkästään äidiltä. Tämä johtuu siitä, 

että siittiösolujen mitokondriot tuhoutuvat tai inaktivoituvat jo varhaisessa alkionkehityksessä. 

(Arianne ym., 2002) On olemassa kuitenkin näyttöä siitä, että maternaalinen periytyminen ei ole 

aivan yksiselitteinen (Gyllensten ym., 1991) (Luo ym., 2018). Paternaalinen mtDNA:n periytyminen 

on erittäin harvinainen ilmiö ja sitä on havaittu mm. hiirillä (vähemmän kuin 0,01 % tapauksista) 

(Gyllensten ym., 1991). Paternaalisen mtDNA:n periytymisen mekanismeille ei ole yhtä selvää 

selitystä, mutta joitain teorioita sen tueksi on annettu (Luo ym., 2018).  

Heteroplasminen mtDNA genotyypin solu sisältää tuhansia mtDNA-molekyylejä, joista kaikki eivät 

sisällä patogeenistä mutaatiota. Terveen ihmisen tapauksessa kaikki mtDNA-molekyylit ovat 

samanlaisia eli homoplasminen genotyyppi mtDNA:n suhteen. Patogeeninen mutaatio osassa 

mitokondrioista ei vielä aiheuta sairautta yksilöllä, vaan patogeenisen mtDNA:n suhde normaaliin 
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mtDNA:han on ylitettävä tietty kynnys, jopa 60–90 % mtDNA:sta (Rossignol ym., 2003), ennen kuin 

soluhengityksen toimintahäiriön vaikutukset näkyvät solussa ja kudoksessa. Tätä ilmiötä kutsutaan 

kynnysvaikutukseksi (engl. the treshold effect). (DiMauro & Schon, 2003)  

Perityn patogeenisen mtDNA:n määrä vaihtelee suuresti äidin ja jälkeläisen välillä geneettisen 

pullonkaulailmiön vuoksi. Munasolun kehittyessä mitokondrioista vain pieni osa päätyy munasoluun 

ja sitä kautta jälkeläisille, luoden näin pullonkaulailmiön. Lisäksi solunjakautumisen aikana 

mitokondriot jakautuvat satunnaisesti tytärsolujen aikana ja patogeenisen mtDNA:n suhde normaaliin 

mtDNA:han voi muuttua (kuva 2). Tämä selittää fenotyypin vaihtelun, eli taudinkuvan ja oireiden 

muutokset yksilön ikääntyessä, sekä vaihtelevuus kudoksissa, johon toimintahäiriöt vaikuttavat. (Wei 

ym., 2020) Homoplasmisen mtDNA:n mutaatiot periytyvät kaikille jälkeläisille.  

 

Kuva 2: Mitokondriaalinen geneettinen pullonkaulailmiö. Munasolujen kehitysvaiheessa vain osa 

itusolun mitokondrioista päätyy yhteen munasoluun. Munasolun mitokondriopopulaatio syntyy niihin 

siirtyneistä vähäisistä mitokondrioista luoden mitokondriaalisen pullonkaulailmiön tai ns. perustajan 

vaikutuksen. Tästä syystä munasolujen välillä patogeenisen mtDNA:n määrä voi vaihdella suuresti.  

(Taylor & Turnbull, 2005) 
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3.2. Hoito ja diagnostiikka 

Mitokondriotaudeille ei ole olemassa tällä hetkellä toimivaa ja tehokasta hoitomuotoa. Hoitokeino t 

keskittyvät pääosin oireiden hoitoon ja lievittämiseen, joihin liittyy ravitsemus, liikunta, 

ravintoainelisät ja jäljellä olevan entsyymitoiminnan stimulointi. (Children’s Hospital of 

Philadelphia, 2022). Yleensä hoidon tarkoituksena on parantaa solujen ATP:n tuotantoa ja tukea 

mitokondrioiden toimintaa ja hoito on yleensä yksilöllistä riippuen mitokondrion biokemiallises ta 

häiriöstä (Avula ym., 2014). Hoidot voivat kohdistua elektroninsiirtoketjun vahvistamiseen 

hengitysketjussa, viallisesti toimivan hengitysketjun entsyymikompleksin ohittamiseen tai 

korvaamiseen, ja/tai ATP-varaston lisäämiseen. Toisaalta hoito voi liittyä myös mitokondrion 

toimintahäiriöstä aiheutuvan myrkyllisten aineenvaihdunnan sivutuotteiden poistamiseen. Lisäksi on 

huomattu, että kestävyysharjoittelu parantaa mitokondrionaalista entsyymiaktiivisuutta (Taivassa lo 

ym., 1999). Etenkin satunnaisissa mtDNA:n mutaatioissa kestävyysharjoittelu vähentää 

mutatoituneen mtDNA:n määrään normaaliin verrattuna.  

Hoitomahdollisuuksia, etenkin mitokondrionaaliseen DNA:han liittyvissä sairauksissa, vaikeuttava t 

ymmärryksen vajaus mitokondriotautien patogeenisistä mekanismeista, sekä useiden 

mitokondriotautien genotyypin ja fenotyypin huonosta korrelaatiosta (DiMauro & Schon, 2003). 

Lisäksi mitokondriosairauksien laaja ja vaihteleva oireiden kirjo vaikeuttavat diagnostiikkaa ja näin 

ollen oikean hoitomuodon löytymistä. Esimerkiksi mitokondrionaaliseen diabetekseen liittyy 

kuurous, ja MELAS oireyhtymään liittyy migreenioireita, jotka osaltaan voivat ohjata diagnoos ia 

väärään suuntaan. Lisäksi monet yleiset sairaudet, kuten diabetes ja epilepsia voivat pitää sisällään 

mitokondrioiden toimintahäiriöitä, eikä perimmäistä syytä eli mitokondriohäiriöitä huomata. 

Diagnostiikassa tärkeitä merkkejä, jotka viittaavat oireiden mitokondrionaaliseen taustaan ovat 

toistuva äidiltä lapselle periytymisen kaava suvussa, sekä oireiden kohdistuminen useisiin kudoksiin 

tai elimiin. (Taylor & Turnbull, 2005)  

Mitokondriaalisen DNA:n polyploidinen luonne, heteroplasmiailmiö ja mitokondrionaalisen 

transfektion haastavuus ovat ongelmia, joita kohdataan tutkiessa geeniterapiamahdollisuuks ia 

mtDNA:n mutaatioista johtuviin sairauksiin (Taylor & Turnbull, 2005). Yksi lupaava geeniterap ian 

muoto on allotopinen ekspressio, eli viallinen mtDNA:n geeni ekspressoidaan tumassa. Onnistune ita 

tuloksia on toistaiseksi saatu vain hiivasoluilla ja nisäkässoluilla tulokset eivät ole vielä tuottaneet 

toivottuja tuloksia. (Oca-Cossio ym., 2003) Mitokondrioiden perimän heteroplasmisen luonteen 

myötä lupaavin hoitomuoto on vähentää mutatoituneen mtDNA:n määrää suhteessa normaaliin 

mtDNA:han (engl. ”gene shifting”). Tätä voidaan toteuttaa fysiologisilla ja farmakologis i lla 
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keinoilla. (DiMauro & Schon, 2003) Mutatoituneen mtDNA:n periytyminen jälkeläisille voidaan 

myös estää keinohedelmöityksen menetelmien avulla (Taylor & Turnbull, 2005).  

3.2.1. Biokemialliset diagnoosimenetelmät 

Helpoin lähtökohta biokemiallisessa diagnostiikassa on mitata mitokondrioiden energiaa tuottavan 

järjestelmän aktiivisuus erilaisilla aktiivisuusmittausmenetelmillä. Diagnostiikassa käytetään 

lihaskudosnäytettä, sillä luustolihasten solut sisältävät suuren määrän mitokondrioita. Mitokondrion 

toimintaa voidaan tutkia mittaamalla niiden hapenkulutusta, ATP:n tuotantoa ja määrittämällä 

yksittäisten entsyymikompleksien aktiivisuutta. Mittauksissa hyödynnetään mm. spektrofotometr iaa 

ATP:n ja entsyymitoiminnan mittaamisessa sekä geelielektroforeesia ja Western Blot -menetelmää 

proteiinien tutkimuksessa. (Koene & Smeitink, 2016) Mitokondrioiden muotoa ja rakennetta voidaan 

myös tutkia elektronimikroskoopilla. Epänormaali mitokondrioiden määrä, koko, muoto tai kristojen 

muodostuminen voi kieliä mitokondriosairaudesta. (Punsoni ym., 2017)   

Diagnostiikassa voidaan ottaa myös huomioon aineenvaihduntatuotteiden määrä virtsassa, veressä tai 

aivo-selkäydinnesteessä (Koene & Smeitink, 2016). Mutaatioiden löytämiseksi kerätään virtsanäyte, 

sillä mutaatioiden määrä on suurempi virtsanäytteessä kuin esimerkiksi verinäytteessä, sekä heijastaa 

tyypillisesti paremmin lihaksissa esiintyvää mutaation määrää, johtuen virtsaputken epiteelisolujen 

läsnäolosta (McDonnell ym., 2004). Mutaatiot sekä heteroplasminen taso voidaan havaita 

polymeraasiketjureaktiolla (PCR) valikoitujen restriktioensyymien avulla ja sitä seuraava 

geelielektroforeesilla (Sproule & Kaufmann, 2008). 

 

4. MELAS-oireyhtymä 

MELAS-oireyhtymä (mitochondrial encephalomyopathy. lactic acidosis and stroke-like episodes) on 

yksi yleisimmistä mtDNA:n mutaatioiden aiheuttamista sairauksista. Oireyhtymä kuvailt iin 

ensimmäisenä vuonna 1984 Steven Pavlakisin ja tämän kollegojen toimesta (Pavlakis ym., 1984). 

Sairaus ilmenee useina erilaisina oireina, etenkin lihaksistossa ja neurologisina oireina. 

Aivohalvausten kaltaiset episodit ovat tyypillisin piirre MELAS-oireyhtymän kliinisessä 

ilmentymisessä (Fan ym., 2021). Taudin ilmentyminen vaihtelee alle 2 ikävuodesta yli 60 vuoteen, 

vaikkakin suurin osa potilaista ilmentävät oireita jo 2 ja 20 ikävuoden välillä (Hirano & Pavlakis, 

1994; Yatsuga ym., 2012).   
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80 %:ssa MELAS-oireyhtymän tapauksista sairauden aiheuttaa pistemutaatio mtDNA:n emäksessä 

3243A>G (adeniini vaihtunut guaniiniksi). Pistemutaatio sijaitsee geenissä MT-TL1, joka koodaa 

siirtäjä-RNA:ta leusiinille. (Sproule & Kaufmann, 2008) MELAS-oireyhtymään liittyviä mutaatio ita 

on yhdistetty ainakin 30 mtDNA:n tRNA:ta koodaavissa geeneissä ja 33 mutaatiota muissa 

mitokondriaalisen DNA:n geeneissä (Mitomap), sekä lisäksi mutaatioita mtDNA polymeraasi γ 1 

(POLG1) -geenissä tuman DNA:ssa (Deschauer ym., 2007). Etenkin mutaatiot, jotka kohdistuva t 

hengitysketjun proteiinikomplekseihin, ovat osallisina myös muissa mitokondriosairauksissa, kuten 

LHON, MERF ja Leigh Disease. Mitokondriosairauksien yksi erikoispiirre on oireyhtymien 

päällekkäisyys, eli yhden mutaation aiheuttamien sairauksien rinnakkaiselo. (Sproule & Kaufmann, 

2008) MELAS-oireyhtymän kanssa päällekkäin ilmeneviä tauteja ovat Leighin oireyhtymä, MERRF 

(myoclonus epilepsy with ragged-red fibers) ja LHON (Leber hereditary optic neuropathy) (Koene 

& Smeitink, 2016). Harvinaisissa tapauksissa myös spontaanin mutaation aiheuttama, ei-

perinnöllinen MELAS oireyhtymä on mahdollinen. Mutaatio voi tapahtua äidin oogeneesin, eli 

sukusolujen kehittymisen aikana, spontaanisesti munasolussa tai jälkeläisen aikaisessa 

alkionkehitysvaiheessa. (Campos ym., 1996) Pääosin MELAS-oireyhtymä on kuitenk in 

perinnöllinen ja periytyminen tapahtuu samoilla mekanismeilla kuin muutkin mitokondriosairaude t. 

Kaikki mutaatiot MELAS-oireyhtymässä ovat heteroplasmisia ja yleensä lihaksissa patogeenisen 

mtDNA:n osuus on yli 80 % (Goto ym., 1992). Japanilaisessa tutkimuksessa MELAS-oireyhtymän 

yleisyys arvioitiin olevan ainakin 0,18 tapausta 100 000 yksilöä kohti (Yatsuga ym., 2012). Samassa 

tutkimuksessa todettiin myös taudin etenevän nopeasti 5 vuoden intervalleissa. 

Niin kuin muissakin mitokondriosairauksissa, myös MELAS-oireyhtymässä mitokondrio iden 

heteroplasmia vaikuttaa taudin ilmentymiseen yksilöllä. Solussa tai kudoksessa (etenkin lihaksissa) 

olevan patogeenisen mtDNA:n määrä normaaliin suhteutettuna vaikuttaa taudin vakavuuteen (Grady 

ym., 2018). 

 

4.1. Ragged-red fibers 

Yksi mitokondriaalisten enkefalopatioiden, kuten MELAS oireyhtymän, tunnusmerkki on repaleiset 

lihassyyt (engl. ragged-red fibers, RRF). RRF:t voidaan havaita histokemiallisesti modifioidulla 

Gomori-trikromivärjäyksellä (kuva 3) tai sukkinaattidehydrogenaasi (SDH)-värjäyksellä (tässä 

tapauksessa ragged blue fibers). RRF:t ovat ominainen piirre myös mm. MERRF (myoclonic epilepsy 

with ragged-red fibers) -oireyhtymässä. (Shuji Mita ym., 1997) 
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RRF:t ovat kudosnäytteen lihassyitä, jotka näkyvät värjäyksen jälkeen mikroskoopilla ”repaleisina ”. 

Tämä johtuu epänormaalista mitokondrioiden aggregaatiosta lihassolun sarkolemman alle, joka saa 

lihassolun muodon muuttumaan epäsäännölliseksi. (Histology @ Yale, 2022.) Mitokondrionaalisen 

DNA:n ja mitokondrioiden kokonaismäärä on lisääntynyt repaleisissa lihassyissä verrattuna 

normaalina näkyviin lihassyihin, osana mitokondrioiden ”korjausprosessia”, korvatakseen 

epänormaalin mitokondriotoiminnan (Shuji Mita ym., 1997). Moares ym. tutkimuksessaan (1992) 

osoitti, että MELAS-potilaiden lihaskudosnäytteissä RRF:t sisälsivät enemmän patogeenistä 

mtDNA:ta suhteessa normaaliin mtDNA:han kuin ei-repaleiset lihassyyt. RRF:t voivat levitä 

sairauden edetessä ja patogeenisen mtDNA:n kynnysvaikutuksen ylittyessä muissa soluissa (Shuji 

Mita ym., 1997).  

Repaleiset lihassyyt lihaskudosnäytteessä vahvistavat usein MELAS-oireyhtymän diagnoosin. Se on 

kuitenkin vain yksi osa diagnoosia. Muita lihasbiopsia-analyyseja ovat SDH-värjäys sekä sytokromi 

c-oksidaasivärjäys (kuva 4). Sekä SDH (kompleksi II), että sytokromi c-oksidaasi COX (kompleksi 

IV) ovat mitokondrion hengitysketjun entsyymikomplekseja. Sytokromi c-oksidaasianalyysi osoittaa 

COX-entsyymin aktiivisuuden solussa. (Lorenzoni ym., 2009)  

MELAS-potilailla RRF:t ovat tyypillisesti COX-positiivisia, kun taas muissa mitokondrio-

sairauksissa, kuten MERRF-oireyhtymässä, RRF:t sekä myös verisuonten seinämien epiteeliso lut 

ovat pelkästään COX-negatiivisia. Lisäksi MELAS-potilailla on merkittävästi enemmän 

hengitysketjuentsyymiaktiivisuutta jäljellä verrattuna muihin mitokondriosairauksiin. MELAS-

oireyhtymän kliininen fenotyyppi on kuitenkin vakavampi ja tätä ristiriitaa kutsutaankin MELAS-

oireyhtymän paradoksiksi. (Sproule & Kaufmann, 2008). 
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Kuva 3: Mikroskooppikuva lihaskudosnäytteestä: [A] terve lihaskudos ja [B] Gomori-

trikromivärjätty lihaskudosnäyte, jossa RFF:t eli repaleiset lihassyyt ovat näkyvissä punaisena. 

(Histology @ Yale, 2022.) 

 

Kuva 4: MELAS-oireyhtymää sairastavan potilaan lihaskudosnäyte: [A] RRF:t, eli repaleiset  

lihassyyt modifioidulla Gomori-trikromivärjäyksellä, [B] RRF:t sukkinaattidehydrogenaasi-

värjäyksellä, [C] puuttellinen sytokromi c-oksidaasiaktiivisuus (*) lihassyissä sytokromi c-

oksidaasivärjäyksellä ja [D] normaali sytokromi c-oksidaasiaktiivisuus lihassyissä sytokromi c-

oksidaasivärjäyksellä. (Lorenzoni ym., 2009) 

 

A B 
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4.2. Taudinkuva ja diagnostiikka  

MELAS-oireyhtymän kolmeen tärkeimpään tunnusmerkkiin kuuluu aivohalvauksen kaltaiset 

kohtaukset (stroke-like episodes, SLEs), enkefalopatiaan liittyvät kohtaukset ja dementia, sekä 

laktaattiasidoosi (Hirano ym., 1992). Laktaattiasidoosia todettiin olevan 94 % tutkituista ja SLE:tä  

99 % tutkituista MELAS-potilaista (Hirano & Pavlakis, 1994). Mitokondriosairauksien tyypillisen 

piirteen mukaisesti MELAS-oireyhtymä sisältää kuitenkin laajan kirjon erilaisia oireita. Muita 

tyypillisiä MELAS-oireyhtymän oireita ovat myopatiaan liittyvä lihasten heikkous, kuurous, sokeus, 

diabetes, kehitysviivästymät, oppimisvaikeudet, migreeni, psyykkiset vaikeudet ja 

oksentelukohtaukset (Sproule & Kaufmann, 2008).  

Diabetes on myös usein esiintyvä piirre MELAS-potilailla. MELAS-tapausten yleisimmän mutaation 

3243A>G ja diabeteksen välillä on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan yhteys (Sproule & 

Kaufmann, 2008). Chaen ym. tutkimuksessa (2004) yhdellä kolmesta mutaation 3243A>G omaavista 

potilaista todettiin diabetes. 

Hirano ja kollegat (1992) vahvistivat nykyään käytetyt diagnoosikriteerit, jotka tulee täyttyä MELAS-

potilaiden kohdalla: 1) aivohalvausten kaltaisten kohtausten (SLEt) esiintyminen ennen ikävuotta 40, 

2) enkefalopatia, jolle on ominaista epileptiset kohtaukset, dementia tai molemmat ja 3) 

laktaattiasidoosi, RRF:t lihaskudosnäytteessä tai molemmat. Lisäksi diagnoosia vahvistaa, jos 

potilaalla on vähintään kaksi seuraavista: aikainen kehitys normaali ilman psykomotorisia puutteita, 

toistuvia päänsärkyjä tai toistuvaa oksentelua. 

MELAS-oireyhtymän diagnosointi on vaikeaa sen vaihtelevan fenotyypin vuoksi, myös identtis issä 

mutaatioissa. Lisäksi MELAS-oireyhtymän kliiniset piirteet eivät ole pelkästään sille spesifisiä, vaan 

ne voivat esiintyä myös muissa mitokondriosairauksissa (Orsucci ym., 2021). Lihaskudosnäyte 

Comori-trikromi- tai SDH-värjäyksellä voidaan osoittaa RRF:n läsnäolon ja sitä voidaan käyttää 

osana diagnoosissa. SLEt voidaan havaita aivojen MRI-kuvantamisella (Finsterer, 2019). MR-

spektroskopiaa käytetään analysoimaan metaboliittien määrää. Yleisimmät poikkeavuudet, jotka  

MR-spektroskopialla havaitaan, on laktaatin pitoisuuden nousu sekä N-asetyyliaspartaatin (NAA) 

määrän lasku (Sproule & Kaufmann, 2008). 

4.2.1. Neurologiset häiriöt   

Neurologiset häiriöt ovat yleinen piirre mitokondriosairauksissa, kuten myös MELAS oireyhtymässä. 

Mitokondrioiden energiantuoton häiriöt heijastuvat vahvasti juuri aivoihin niiden suuren 
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energiatarpeen vuoksi. Neurologiset häiriöt kohdistuvat ääreis- ja keskushermostoon, psykiatris iin 

oireisiin, näköön ja kuuloon (Fan ym., 2021).  

Keskushermostoon kohdistuviin häiriöihin kuuluu tyypilliset SLEt, migreeni- ja epileptise t 

kohtaukset, puhe-, kuulo- ja näköhäiriöt, dementia, sekä motoriset heikkoudet (Fan ym., 2021). 

MELAS-oireyhtymää sairastavilla on osoitettu olevan myös psykiatrisia vaikeuksia, kuten 

masennusta, ahdistusta, psykoosia, tai persoonallisuushäiriöitä (Anglin ym., 2012). 

SLE:t ilmentyvät usein aivoverenkierron häiriön kaltaisina kohtauksina, joihin liittyy myös 

päänsärkyä, ataksiaa, oksentelua, sekä psykiatrisia poikkeavaisuuksia (Finsterer, 2019). 

4.2.2. Myopatia 

Lihassairaudet ovat merkittävä piirre mitokondriosairauksissa, kuten myös MELAS-oireyhtymässä. 

Yleisimmät oireet MELAS-potilailla ovat lihasten heikkous sekä liikunta-intoleranss i. 

Mitokondrioiden kyvyttömyys tuottaa tarpeeksi energiaa ja toimintahäiriöt niiden 

proteiinisynteesissä heijastaa lihaksiin niiden suuren energiantarpeen vuoksi. Typpioksidin puutos 

ilmentyy heikentyneenä verenkiertona ja voi myös aiheuttaa liikunta-intoleranssia. (Sproule & 

Kaufmann, 2008) 

Myös sydänlihassairaudet ovat yksi näkyvä MELAS-oireyhtymän ilmenemismuoto. Sydänlihas 

tarvitsee myös paljon energiaa luustolihasten tavoin. Noin 18 % MELAS-potilaista todettiin olevan 

sydämen vajaatoimintaa tai muita sydänsairauksia. (Hirano & Pavlakis, 1994; Sproule & Kaufmann, 

2008) 

4.2.3. Endokriiniset ilmentymät 

Tyypin 1 tai 2 diabetes on yksi yleisin MELAS-oireyhtymän ilmenemismuoto ja se on yhdistetty 

mtDNA:n 3243A>G mutaatioon (Sproule & Kaufmann, 2008). On myös esitetty, että diabetesta 

sairastavista 1–3 prosentilla on kyseinen mutaatio (Maassen ym., 2004), tehden siitä yhden 

yleisimmistä diabetekseen liittyvistä mutaatioista ja suurimman mitokondriaaliseen diabeteksen 

aiheuttajan. (El-Hattab ym., 2014)  

Diabeteksen syntymekanismeiksi MELAS-oireyhtymässä on esitetty heikentynyttä insuli inin 

eritystä, vähentynyttä glukoosin hyötykäyttöä ja lisääntynyttä glukoosin tuotantoa (El-Hattab ym., 

2014).  Insuliinia erittyy haiman β-soluissa vasteena veren korkeaan glukoosipitoisuuteen ja insuli inin 

erittämiseen β-soluista tarvitaan ATP-herkkä kaliumkanava. Vähentynyt ATP-synteesi 
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mitokondrioiden toimintahäiriön seurauksena voi heikentää insuliinin eritystä (Maassen ym., 2004; 

Sproule & Kaufmann, 2008). Heikentynyt glukoosin hyötykäyttö lihaksissa voi johtua 

insuliiniresistanssista, jonka aiheuttaa lisääntyneet happiradikaalit mitokondrion epänormaalissa 

toiminnassa (Szendroedi ym., 2012). MELAS-oireyhtymän sekä muiden mitokondriotautien  yleinen 

tunnuspiirre laktaattiasidoosi voi lisätä glukoosin tuotantoa soluissa, koska laktaatti on merkittävä 

glukoneogeneesin lähtöaine. Toimintahäiriöiset mitokondriot eivät kykene hapettamaan NADH:ta 

riittävän ATP:n tuottamiseksi, mikä johtaa energia-aineenvaihdunnan painottumisen anaerobiseen 

glykolyysiin. Anaerobisen glykolyysin lopputuote on laktaatti, joka kerääntyy soluihin ja 

verenkiertoon aiheuttaen laktaattiasidoosia. (Sproule & Kaufmann, 2008; Maassen ym., 2004) 

4.2.4. Laktaattiasidoosi 

Glykolyysissä glukoosi hajoaa pyruvaatiksi ja lihaskudoksessa pääosa pyruvaatista muutetaan 

laktaatiksi laktaattidehyrdrogenaasin katalysoimana. Laktaatti siirretään verenkiertoon, josta se 

päätyy maksaan, munuaisiin tai muihin kudoksiin. Laktaatti muutetaan takaisin pyruvaatiksi ja päätyy 

joko glukoneogeneesin kautta glukoosiksi, tai ATP:ksi sitruunahappokierron ja oksidatiivisen 

fosforylaation kautta. Normaalissa laktaatin aineenvaihdunnassa laktaattia muodostuu saman verran 

kuin sitä kulutetaan, jolloin veren laktaattipitoisuus on tasapainossa. Laktaattiasidoosi syntyy, kun 

laktaattia tuotetaan enemmän kuin kulutetaan. Se aiheuttaa veren pH:n nousua, joka puolestaan 

aiheuttaa solujen toimintahäiriöitä. (Kraut & Madias, 2014) MELAS-oireyhtymän tapauksessa, 

laktaatin määrä nousee, kun mitokondriot eivät voi hyödyntää sitä energiaksi tarpeeksi tehokkaasti. 

Solut myös turvautuvat anaerobiseen glykolyysiin mitokondrioiden toimintahäiriön seurauksena, 

tuottaen samalla laktaattia lopputuotteena (kuva 5). 
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Kuva 5: Anaerobinen soluhengitys. Glykolyysin 6. vaiheessa  glyseraldehydi-3-fosfaatista 

muodostetaan glyseraldehydi-3-fosfaattidehydrogenaasin avulla 1,3-bisfosfoglyseraattia. Samalla 

reaktiossa NAD+ pelkistyy NADH:ksi. Normaaleissa olosuhteissa NADH hapettuu takaisin NAD+:ksi 

mitokondrion oksidatiivisessa fosforylaatiossa ja se kykenee taas toimimaan elektronien 

vastaanottajana glykolyysissä ja sitruunahappokierrossa. Mitokondrion toimintahäiriön 

seurauksena NADH hapetetaan takaisin NAD+:ksi reaktiossa, jossa pyruvaatista muodostuu 

laktaattia laktaattihydrogenaasin katalysoimana.  

 

4.3. Taudin syntymekanismit 

Mutaation aiheuttamat MELAS-oireyhtymän kliinisen ilmentymän syntymekanismit ovat vielä 

osittain kiistanalaisia. Etenkin aivohalvausten kaltaisten kohtausten molekulaarisia syitä on tutkittu 

paljon ja niiden synnylle on esitetty ainakin kolme tärkeää mekanismia : energian puute, angiopatia, 

johon liittyy heikentynyt verenkierto, sekä typpioksidin puute (Finsterer, 2019; Sproule & Kaufmann, 

2008; Fan ym., 2021). 

4.3.1. Energian puute 

Ensimmäisen teorian mukaan perimmäinen syy aivohalvauskohtauksille eli SLE:lle on 

mitokondrioiden riittämätön energiantuotanto niiden toimintahäiriöiden vuoksi. SLE:n aikana MR-

https://fi.wikipedia.org/wiki/Glyseraldehydi-3-fosfaattidehydrogenaasi
https://fi.wikipedia.org/wiki/1,3-bisfosfoglyseraatti
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spektroskopian avulla on havaittu korkeita laktaattipiikkejä sekä laskenutta NAA-tasoa ja ne voivat 

palata normaalille tasolle kohtauksen jälkeen (Weiduschat ym.,2014). Mitokondrioiden kyvyttömyys 

tuottaa riittävästi energiaa johtaa monien elimien toimintahäiriöön (El-Hattab ym., 2015).  

4.3.2. Angiopatia 

Energian puute voi stimuloida myös mitokondrioiden runsasta lisääntymistä sileässä lihaskudoksessa 

(ilmiö, joka havaitaan usein RFF:nä) ja pienten verisuonten seinämien soluissa, vaikeuttaen veren 

virtausta suonissa. Näin ollen syntyvät verenkiertohäiriöt voivat olla iso tekijä MELAS-oireyhtymään 

liittyvissä oireissa, etenkin aivohalvauskohtauksissa (El-Hattab ym., 2015). Toimintahäir iö t 

hengitysketjussa voivat lisätä mitokondrioiden tuottaminen happiradikaalien (engl. reactive oxygen 

species, ROS) määrää. Lisääntyneiden mitokondrioiden myötä myös ROS-määrä kasvaa aiheuttaen 

oksidatiivista stressiä, jota vastaan aivoilla on heikot suojamekanismit. (Hayashi & Cortopassi, 2015) 

Happiradikaalit vahingoittavat  hermosoluja ja verisuonten endoteelisoluja johtaen MELAS-

oireyhtymän kliinisiin ilmenemismuotoihin (Hayashi & Cortopassi, 2015; Katayama ym., 2009). 

Energian puute ja mitokondrionaalinen angiopatia eivät kuitenkaan selitä miten mtDNA:n mutaatio, 

jota esiintyy kaikkialla aivoissa, aiheuttaa aivovaurioita vain rajatulla alueella (Fan ym., 2021).  

4.3.3. Typpioksidin puute 

Vastauksena puutteelliselle mitokondrioiden toiminnalle, mitokondrioiden määrä solussa voi 

lisääntyä runsaasti ja sitä myös niissä toimiva entsyymiaktiivisuus lisääntyy. Mitokondrio iden 

lisääntymisen seurauksena solun COX-entsyymin aktiivisuus voi nousta jopa vahingollisen suureksi. 

(Sproule & Kaufmann, 2008) 

Typpioksidilla (NO) on tärkeä rooli kehossa, sillä se osallistuu signaalien välitykseen sekä 

verisuonten laajenemisen säätelyyn. Typpioksidia syntyy ureasyklissä, kun L-arginiinista tulee 

typpioksidi-syntaasin NOS katalysoimassa reaktiossa L-sitrulliinia ja typpioksidia (kuva 5). NO voi 

sitoutua COX-entsyymiin sivuuttaen hapen. On mahdollista, että suuren COX-aktiivisuuden myötä 

NO:ta kuluu normaalia enemmän ja näin ollen verisuonten laajenemista säätelevä toiminta on 

puutteellista. Tämä voi aiheuttaa MELAS-oireyhtymässä havaittua verisuonten endoteelin 

toimintahäiriöitä ja olla taustalla SLE:n kehittymisessä (Naini ym., 2005). Aivohalvauskohtaukse t 

ovat seurausta aivoverenkierron häiriöistä ja ahtaista verisuonten seinämistä. (Fan ym., 2021; Sproule 

& Kaufmann, 2008) 
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Teoriaa typpioksidin puutteesta MELAS-oireyhtymän kliinisen ilmentymän perimmäisenä syynä 

tukee useat tutkimukset, joissa on todettu MELAS-potilailla alhainen määrä NO:ta sekä sen 

prekursoreita L-sitrulliinia ja L-arginiinia SLE:n aikana. Samoissa tutkimuksissa huomattiin, että 

NO:n prekursorit arginiini ja sitrulliini ravintolisinä osoittivat lupaavia terapeuttisia vaikutuks ia 

MELAS-potilailla (Koga ym., 2005; Naini ym., 2005; El-Hattab ym., 2017). Sitrulliini voidaan 

metaboloida takaisin arginiiniksi argininosukkinaattisyntaasin ja argininosukkinaattilyaas in 

katalysoimana (kuva 6). Näin ollen molemmat arginiini ja sitrulliini voivat toimia NO-luovuttaj ina. 

(Fan ym., 2021)  

 

Kuva 6: Kaaviokuva sitruunahappokierrosta ja arginiinin aineenvaihduntareitistä (myös ureasykli), 

sekä niiden yhteydestä mitokondrioissa. Karbamoyylifosfaatti muodostaa ornitiinin kanssa 

sitrulliinia mitokondriossa ornitiinitranskarbamylaasin katalysoimassa reaktiossa. Aspartaatti ja 

sitrulliini muodostavat sytosolissa argininosukkinaattia argininosyntetaasin reaktiossa. 

Argininosukkinaattilyaasi pilkkoo argininosukkinaatin fumaraatiksi ja arginiiniksi. Fumaraatti voi 

siirtyä takaisin mitokondrioon ja toimia substraattina sitruunahappokierrossa. Arginiini pilkotaan 

ornitiiniksi ja ureaksi, joista ornitiini kuljetetaan takaisin mitokondrioon jatkamaan sykliä. 

Typpioksidisyntaasi NOS hydroksyloi arginiinin muodostaen N-hydroksi-l-arginiinia, jonka NOS 
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hapettaa hapen ja NAPDH:n avulla sitrulliiniksi ja typpioksidiksi NO. (Fan ym., 2021; Rodwell ym., 

2015, s. 287–296)  

 

4.3.4. Mutaatiot 

Mitokondriaalisen DNA:n tietokannassa Mitomapissa (www.mitomap.org) on kirjattu 63 erilais ta 

mutaatiota (taulukot I ja II), jotka liittyvät MELAS-oireyhtymään. Lisäksi tuman DNA:n geeni 

POLG1, joka koodaa mitokondriaalista DNA-polymeraasia, on yhdistetty MELAS-tapaukseen 

(Deschauer ym., 2007). Yleisin mutaatio MELAS-oireyhtymän taustalla (80 % tapauksista) on 3243. 

emäksen vaihto adeniinista guaniiniksi. Kyseinen mutaatio on mtDNA:n geenissä MT-TL1, joka 

koodaa mitokondrion tRNA:ta leusiinille. 10 %:ssa tapauksista mutaatio on mtDNA:n geenissä MT-

ND5 (El-Hattab ym., 2018). Suurin osa taulukoissa I ja II esitetyistä mutaatioista on myös muiden 

mitokondriosairauksien aiheuttajana tai aiheuttaa päällekkäis iä oireyhtymiä (Mitomap).  

MT-TL1-geenin koodaama Leusiini-tRNA:n antikodonin ”wobble” uridiini modifioidaan 

taurinometyyliuridiiniksi. ”Wobble” on antikodonin kolmas emäs, joka voi pariutua epäspesifisest i. 

Tämä mahdollistaa sen, että yhden tRNA:n antikodoni voi tunnistaa useamman lähetti RNA:n 

(mRNA) kodonin, joka koodaa samaa aminohappoa. Leusiini-tRNA:n tunnistava kodoni on UUR, 

jossa R voi olla A tai G (adeniini tai guaniini). Yasukawa ym. havaitsivat tutkimuksessaan (2000), 

että MT-TL1-geenistä, joka sisälsi mutaatiot 3243A>G tai 3271T>C, puuttui kyseinen uridiinin 

modifikaatio. Saman tutkimuksen hypoteesi oli, että modifikaation puuttuminen voi johtaa leusiini-

tRNA:n kodonin tunnistamaan myös fenyylialaniini-tRNA:n kodonit sekä myös aiheuttaa 

mitokondriaalisen proteiinisynteesin hidastumisen (Yasukawa ym., 2000).  

Meseguer ym. (2014) havaitsivat, että MT-TL1-geenin mutaatiosta johtuva oksidatiivinen stressi 

lisäsi mikro-RNA:n määrää ja sitä myöten vähensi tRNA:ta muokkaavia entsyymien ilmentymis tä 

(kuva 7). Tämä ilmiö synnyttäisi palautemekanismin, joka vahvistaisi MELAS-mutaation jo 

alkuperäistä vaikutusta (Meseguer ym., 2014). 

MT-ND5 geeni koodaa hengitysketjun entsyymikompleksi I, NADH dehydrogenaasin, alayksikköä 

5. MT-ND5 geeni on yleinen mutaatioiden esiintymiskohta ja patogeeninen mutaatio MT-ND5 

geenissä voi johtaa hengitysketjun toimintahäiriöön (Ng ym., 2018). Yleisin MT-ND5 geenin 

mutaatio on 13513G>A, joka aiheuttaa MELAS oireyhtymän lisäksi myös Leighin oireyhtymää, sekä 

niiden yhdistelmää (Shanske ym., 2008). Entsyymikompleksi I, eli NADH dehydrogenaas i, 

muodostuu 44 alayksiköstä joista 7 koodataan mitokondrioissa (Alston ym., 2017). Viidessä näissä 
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alayksikössä on havaittu MELAS oireyhtymään liittyviä mutaatioita (taulukko II). Mutaatio missä 

tahansa näistä alayksiköistä voi aiheuttaa NADH dehydrogenaasin aktiivisuuden laskemista ja 

heikentää riittävän protonigradientin saavuttamista ATP:n valmistamiseen (Koene & Smeitink, 2016) 

Taulukko I: MELAS oireyhtymää aiheuttavat mutaatiot mtDNA:n t- ja rRNA:ta koodaavissa 

geeneissä (Mitomap). 

Geeni Kuvaus Emäksen positio Mutaatio 
Viitteet 

Mitomapissa 

MT-TH 
tRNA histidiini 

 

12146 A>G 1 

12147 G>A 6 

12158 A>G 2 

12206 C>T 1 

MT-TE tRNA glutamaatti 14693 A>G 18 

MT-TV 
tRNA valiini 

 

1616 A>G 1 

1630 A>G 9 

1640 A>G 1 

1642 G>A 2 

1644 G>A 6 

MT-RNR2 16S alayksikkö rRNA 3093 C>G 2 

MT-TL2 tRNA Leusiini (CUN)** 12299 A>C 1 

MT-TL1 

tRNA Leusiini 
(UUR)*** 

 
 

3243 A>G 445 

3243 A>T 12 

3244 G>A 4 

3251 A>G 5 

3252 A>G 5 

3256 C>T 20 

3258 T>C 5 

3260 A>G 13 

3271 T>C 28 

3273 T>del* 2 

3291 T>C 17 

MT-TI tRNA Isoleusiini 4301 A>T 1 

MT-TQ tRNA Glutamiini 4332 G>A 4 

MT-TM tRNA Metioniini 4450 G>A 4 

MT-TW tRNA Tryptofaani 5541 C>T 4 

MT-TF tRNA Fenyylialaniini 583 G>A 5 

MT-TS1 tRNA Seriini 7512 T>C 13 

MT-TK tRNA Lysiini 8316 T>C 3 

* del= poisto  ** N= mikä tahansa emäs  *** R= adeniini tai guaniini 
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Taulukko II: MELAS oireyhtymää aiheuttamat mutaatiot muissa mtDNA:n geeneissä (Mitomap). 

Geenilokus Kuvaus 

Emäksen 

positio 
mtDNA:ssa 

Nukleotidin 

muutos 

Aminohapon 

muutos 

Viitteet 

Mitomapissa 

MT-CO1 
Sytokromi c-oksidaasi 

alayksikkö I  

6597 C>A Q232K 1 

7023 G>A V374M 1 

MT-CO2 
Sytokromi c-oksidaasi 

alayksikkö II 
7630 T>del 

lukukehyksen 
muutos 

1 

MT-CO3 
Sytokromi c-oksidaasi 

alayksikkö III 
9957 T>C F251L 9 

MT-CYB Sytokromioksidaasi b 

14787 TTAA>del 
lukukehyksen 

muutos 
1 

14864 T>C C40R 1 

15092 G>A G116S 1 

MT-ND1 
NADH 

dehydrogenaasi 
alayksikkö 1 

3308 T>C M1T 16 

3376 G>A E24K 4 

3380 G>A R25Q 2 

3481 G>A E59K 3 

3697 G>A G131S 19 

3946 G>A E214K 9 

3949 T>C Y215H 7 

3959 G>A G218D 1 

3995 A>G N230S 4 

MT-ND3 
NADH 

dehydrogenaasi 
alayksikkö 3 

10158 T>C S34P 33 

MT-ND4 
NADH 

dehydrogenaasi 
alayksikkö 4 

11084 A>G T109A 7 

11406 T>A L216H 1 

11470 A>C K237N 1 

12015 T>C L419P 2 

MT-ND5 
NADH 

dehydrogenaasi 
alayksikkö 5 

12770 A>G E145G 5 

13045 A>C M237L 4 

13046 T>C M237T 3 

13084 A>T S250C 5 

13091 T>C M252T 1 

13094 T>C V253A 11 

13376 T>C I347T 2 

13513 G>A D393N 52 

13514 A>G D393G 16 

13528 A>G T398A 6 

13849 A>C N505H 2 

MT-ND6 
NADH 

dehydrogenaasi 
14453 G>A A74V 10 

* del= poisto  
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Kuva 7: 3243A>G-mutaation aiheuttama leusiini-tRNA:n puutteellinen modifiointi (kohta 1 ja 2) 

voisi puutteellisen proteiinisynteesin (kohta 3) lisäksi laukaista myös signalointireitin, joka 

vaikuttaisi tuman koodaamiin mitokondrioproteiinien synteesiin (kohdat 4 ja 5). Puutteellinen 

proteiinisynteesi puolestaan aiheuttaa hengitysketjun toimintahäiriötä ja oksidatiivisen stressin 

muodostumista lisääntyneiden happiradikaalien vuoksi (6 ja 7). Happiradikaalit lisäävät mikro-

RNA:n määrää (8, 9, ja 10), jotka puolestaan inhiboivat mitokondrionaalisten tRNA:ta muokkaavien 

entsyymien geeniekspressiota (11) ja edelleen lisäävät muiden tRNA:iden puutteellista modifiointia 

(12) ja siitä seuraavaa signalointia (4). Tämä palautemekanismi vahvistaisi entisestään alkuperäisen 

mutaation aiheuttamaa vaikutusta. (Meseguer ym., 2014)  

 

4.3.4.1. Mutaatio 3243A>G 

3243A>G-mutaatio on taustalla 80 %:ssa MELAS oireyhtymän tapauksista ja siksi sitä kutsutaan 

myös MELAS-mutaatioksi (Hirano & Pavlakis, 1994). MELAS-mutaatiolla on osoitettu olevan 

vaikutusta mitokondriaalisen transkription terminaation (Hess ym., 1991) ja proteiinisynteesin (King 

ym., 1992) heikkenemiseen, sekä myös havaittu hengitysketjun kompleksin I vähentynyttä 

aktiivisuutta (Hirano & Pavlakis, 1994). Mutaatio on taustalla myös mitokondriaalinen diabetes-

kuurous (MIDD) -oireyhtymässä (Koene & Smeitink, 2016) ja lisäksi sen on havaittu olevan 
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yhteydessä sekä tyypin 1 että 2 diabetekseen (Maassen ym., 2004). 3243A>G-mutaation omaavista 

50 % on arvioitu sairastavan diabetesta (de Laat ym., 2012).  

Suomalainen tutkimus (Uusimaa ym., 2007) selvitti 3243A>G-mutaation yleisyyden suomalais i lla 

lapsilla olevan 18,4 tapausta 100 000 yksilöä kohden. Majamaan ym. tutkimuksessa (1998) mutaation 

esiintyvyyden suomalaisilla aikuisilla arveltiin olevan 16,3 tapausta 100 000  yksilöä kohden. 

MELAS-mutaatio yleisyys aikuisväestössä, viittaa siihen, että mitokondrioiden DNA:n mutaatio t 

voivat olla yleinen syy perinnöllisiin neurologisiin tauteihin (Majamaa ym., 1998). Australia ssa 

tehdyssä tutkimuksessa (Manwaring ym., 2007) MELAS-mutaation esiintyvyys arvioitiin olevan 236 

tapausta 100 000 yksilöä kohden, joka on selvästi suurempi luku kuin muissa mainituissa 

tutkimuksissa. Tämä johtuu siitä, että tutkimus toteutettiin ottamalla mtDNA-analyysi kaikilta 

tutkimukseen suostuneilta rajatun alueen asukkailta sen sijaan, että tutkittaisiin vain alueen MELAS-

oireisia.  

 

4.4. Hoito 

MELAS-oireyhtymän hoito perustuu pääasiassa ajankohtaisten oireiden hoitamiseen, sillä sille ei ole 

parannuskeinoa. Tukihoito pitää sisällään ravitsemuksellisen hoidon, riittävän nesteytyksen, 

lääkityksen sekä kuntoutuksen (Fan ym., 2021). MELAS-oireyhtymässä tärkeintä on hoitaa 

aivohalvauskohtauksia, sillä ne voivat pahentua hoitamattomana. Aivohalvauskohtauksen aikana 

aivojen hermosolut joutuvat turvautumaan glykolyysistä syntyvään ATP:hen, johtaen glykolyyttis ten 

sivutuotteiden lisääntymiseen aivoissa. Sivutuotteet voivat vahingoittaa hermosoluja sekä veri-

aivoestettä ja saada aikaan lisää kohtauksia.  (Fryer ym., 2016) Aivohalvauskohtausten aikana 

potilaalle voi antaa epileptisiä lääkkeitä heikentämään kohtauksen voimakkuutta, sekä steroideja 

suojaamaan veri-aivoestettä. (Fryer ym., 2016; Fan ym., 2021)  

MELAS-oireyhtymän hoidossa hyödynnetään vitamiineja sekä koentsyymejä tukemaan 

hengitysketjun toimintaa, kuten B-vitamiineja, koentsyymi Q10, C- ja E-vitamiinia (Sproule & 

Kaufmann, 2008). Ravintolisänä voi antaa myös typpioksidimetabolian esiasteita pitämään NO-

tasapainon kunnossa (Naini ym., 2005). 

4.4.1. Ubikinoni 

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on rasvaliukoinen molekyyli, jota löytyy kaikista soluista ja 

kudoksista. Ubikinoni toimii osana myös hengitysketjua kompleksien I , II ja III välillä ja se myös 
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tuotetaan mitokondrion sisäkalvolla (Quinzii ym., 2008). Ubikinoni toimii solussa antioksidantt ina 

eli se suojaa solua vapailta happiradikaaleilta. MELAS-oireyhtymässä ubikinonia käytetään 

ravintolisänä suurina määrinä ja se hajottaa happiradikaaleja, joita syntyy oksidatiivisen 

fosforylaation toiminnan häiriöissä sekä tukee hengitysketjun entsyymikompleksien toimintaa. 

(Garrido‐Maraver ym., 2012) Ubikinoni hoitona on kuitenkin tuottanut ristiriitaisia tuloksia, vaikka 

se onkin yleensä ensimmäinen terapeuttinen lähestymistapa MELAS-oireyhtymässä (Sproule & 

Kaufmann, 2008; Haas, 2007; Garrido‐Maraver ym., 2012).  

4.4.2. B-vitamiini 

MELAS oireyhtymän sekä muiden mitokondriosairauksien hoidossa hyödynnetään B1, 2, 3, 7, 9 ja B12-

vitamiineja. B-vitamiinit ovat vesiliukoisia molekyylejä, jotka ovat osallisina mm. energia-

aineenvaihdunnassa (Rodwell ym., 2015, s.555–560). B1-vitamiini eli tiamiini toimii osana 

pentoosifosfaattireaktiotiessä ja on mukana myös sitruunahappokierron toiminnassa. (Fan ym., 2021) 

B2-vitamiini eli riboflaviini on flaviiniadeniininukleotidin (FAD) ja flaviinimononukleotidin (FMN) 

esiaste, jotka toimivat koentsyymeinä hengitysketjun entsyymireaktioissa (Mosegaard ym., 2020). 

Riboflaviinilla on myös antioksidanttisia ominaisuuksia ja se on raportoitu olevan tehokas useilla 

MELAS-potilailla, joilla on hengitysketjun kompleksi I:n puutos (Santa, 2010).  

4.4.3. L-arginiini ja L-sitrulliini 

MELAS-potilailla on havaittu L-arginiinin sekä muiden typpioksidimetaboliittien puutosta, ja se on 

yhdistetty aivohalvauskohtausten aiheuttajaksi (Koga ym., 2005). L-sitrulliini ja L-arginiini toimiva t 

NO:n esiasteina ja ravintolisinä niillä voi olla hoidon kannalta hyödyllisiä vaikutuksia MELAS-

potilaiden hoidossa (El-Hattab ym., 2017). Etenkin L-arginiinilisän vaikutusta aivohalvauskohtaus ten 

aikana on tutkittu paljon ja sen on todettu parantavan kohtausten oireita ja vähentävän niiden 

esiintymistiheyttä  (Koga ym., 2005; 2006; 2010). Aginiini ja sitrulliini voivat lisäksi myös alentaa 

veren laktaattipitoisuutta ja täten vähentää laktaattiasidoosia (El-Hattab ym., 2013). 

4.4.4. Mitokondrioiden korvaushoito 

Mitokondrioiden korvaushoidon perusperiaate on estää mitokondriotautien periytyminen äidiltä 

jälkeläisille. Tämä tapahtuu keinohedelmöityksessä, jossa mitokondriovaurioista kärsivän äidin 

munasolun tuma siirretään luovutettuun munasoluun, josta on tuma poistettu. Kun munasolu on 

hedelmöitetty, alkio sisältäisi äidin ja isän DNA:n lisäksi myös luovuttajan mitokondrio-DNA:ta. 

(Greenfield ym., 2017) Mitokondrioiden korvaushoidon ympärillä on kuitenkin paljon eettisiä 

kysymyksiä, sillä lapsi olisi ns. ”kolmen vanhemman vauva”. Lisäksi tutkimustietoa ei ole vielä 
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tarpeeksi, jotta voitaisiin arvioida tuleville sukupolville aiheutuvia mahdollisia haittoja. (Newson & 

Wringley, 2017) Tämän huolen myötä Yhdysvaltain National Academies of Science suositteli 

raportissaan mitokondrioiden korvaushoidon toteuttamista vain XY-alkioille, sillä miehet eivät 

siirtäisi mtDNA:ta jälkeläisilleen (Greenfield ym., 2017). 

 

5. Tulevaisuuden näkymät mitokondriotautitutkimuksessa 

Mitokondriosairauksien hoito on edelleen paljon jäljessä verrattuna niiden diagnosoinnin 

edistymiseen mutta tutkimustiedon jatkuva lisääntyminen tarjoaa koko ajan lupaavampia 

lähestymistapoja hoitomahdollisuuksiin. Mitokondriosairauksien patogeenisten mekanismien ja 

fysiologisten ilmentymien  ymmärtäminen sekä tieto niiden väestötasoisesta esiintymises tä 

mahdollistavat tehokkaampia tutkimuksia ja sitä myöten myös kohdistetumpaa hoitosuunnitte lua. 

(Almannai ym., 2020) Tässäkin työssä esitetyt, monet taudin syntymekanismit ovat puutteellis ia 

eivätkä yksistään selitä kaikkia fenotyypin ilmentymiä, joten perusteellista tutkimusta vielä tarvitaan.  

Geenitekniikasta on povattu tulevaisuuden hoitomahdollisuutta mitokondriosairauks iin. 

Geenitekniikka on yksilön geneettisen koodin muokkaamista, lisäämällä, poistamalla materiaalia tai 

muuttamalla sitä, tavoitteena hoitaa tai parantaa sairautta. Vektorina voidaan käyttää mm. 

virusvektoreita kuten adenoviruksia tai adenon kaltaisia viruksia (AAD), ja plasmideja. (American 

Society of Gene & Cell Therapy, 2022) Klassisissa tapauksissa geeniterapia perustuu toimivan geenin 

liittämistä tuman DNA:han kompensoimaan viallisen geenin toimintaa (Soldatov ym., 2022).  

Mitokondriotautien tapauksissa mutaatiot tuman DNA:ssa voi olla mahdollista korjata geeniterap ian 

avulla, mutta mutaatiot mtDNA:ssa tuovat perinteiseen geeniterapiaan haasteita. Mitokondrio iden 

kaksoiskalvot ovat erittäin selektiivisiä ja se tekee vieraan DNA:n, RNA:n, tai proteiinien 

pääsemisestä mitokondrioihin erittäin haastavaa. Myös mitokondrioiden DNA:n replikaatio- ja 

korjausjärjestelmät sekä geneettinen koodi eroavat tuman DNA:n järjestelmistä. Näiden lisäksi solu 

sisältää tuhansia mitokondrioita, jossa on jokaisessa useita DNA-kopioita. Vektorin saattaminen 

kaikkiin sairauden vaikutuksen alaisiin kudoksiin, geeniterapian onistumisen varmistamiseksi, on 

myös erittäin haastavaa. (Soldatov ym., 2022) 

Mitokondriosairauksissa, jossa mutaatio on tuman geenissä, lupaavin geeniterapian muoto on 

CRISPR/Cas9-menetelmä, joka mahdollistaa erittäin tarkan genomin muokkauksen. mtDNA:n 

mutaatioiden tapauksissa on esitetty muutamia lupaavia metodeja, kuten allotopinen ekspressio, suora 
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mitokondrioiden siirto, mitokondriaalisten proteiinien korvaaminen muiden organismien ortologeilla  

sekä emäsmuokkaus. (Soldatov ym., 2022)  

Mitokondriotautien tutkimustiedon lisääntyessä, mitokondrion DNA:han kohdistuvien mutaatio iden 

yhteys yleisiin perinnöllisiin tauteihin tulee varmasti olemaan yksi tärkeä tutkimussuuntaus. 

Mitokondrioiden toimintahäiriöillä on osansa hermostoa rappeuttavissa sairauksissa, kuten 

Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti, ALS ja Huntingtonin tauti, sekä lisäksi myös sydän- ja 

verisuonisairauksissa, syövässä ja diabeteksessa (Koene & Smeitink, 2016). Mutaatioiden yleisyys 

väestössä voi viitata siihen, että mitokondrion perimällä on suurempi vaikutus kansanterveyteen kuin 

on aiemmin ajateltu. (Majamaa ym., 1998; Manwaring ym., 2007) 
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