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Selvitimme dilatoivan kardiomyopatian eli laajentavan sydänlihassairauden geneettistä taustaa 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Dilatoivassa kardiomyopatiassa vasen tai molemmat 
kammiot laajenevat ja niiden supistuskyky heikentyy, mikä johtaa usein kliiniseen sydämen 
vajaatoimintaan. Lisäksi dilatoiva kardiomyopatia on Suomessa yleisin sydämensiirtoon johtava 
syy aikuisilla. Tavoitteena oli tutkia, esiintyykö Kuopion ja Helsingin yliopistojen alueella 
yleiseksi todettua lamiini A/C -proteiinia koodaavan LMNA-geenin kyseiselle taudilla altistavaa 
Ser143Pro-mutaatiota myös Pirkanmaalla. Analysoimme 17:n dilatoivaa kardiomyopatiaa 
sairastavan potilaan verinäytteistä eristetyn DNA:n LMNA-geenin kohdalta. Näiden 17 potilaan 
taudin katsottiin olevan familiaalista tyyppiä anamnestisten tietojen perusteella. DNA eristettiin 
verestä oikeuslääketieteen laitoksen oman protokollan mukaan. Tämän jälkeen DNA:ta 
monistettiin PCR-reaktiossa. Saatu PCR-tuote puhdistettiin ja suoritettiin suora automaattinen 
DNA-sekvenointi sekä DNA:n sekvenssin analysointi. Kaikkien 17 potilaamme LMNA-geenin 
kiinnostuksen kohteena ollut 2. eksoni saatiin analysoitua ja tulkittua molempiin suuntiin, eli 
molemmilla käytössä olleilla alukkeilla. Aineistostamme ei löytynyt yhtään Ser143Pro-
mutaatiota, vaan kaikki potilaat olivat tämän kyseisin nukleotidin kohdalta ns. villityyppiä. 
Muitakaan mutaatioita kyseisellä alueella ei tullut esille. Tulostemme valossa näyttäisi siltä, että 
Ser143Pro-mutaatio ei ole yleinen Pirkanmaan alueella, jos sitä yleensäkään esiintyy ollenkaan. 
On mahdollista, että Pirkanmaalla esiintyy jokin toinen lamiinimutaatio tai mutaatio jossain 
muussa tautigeenissä, mikä aiheuttaisi anamnestisesti havaitun familiaalisuuden. Tämän 
selvittämiseksi tarvitaan uusia tutkimuksia, joissa suoritetaan laajempia genotyyppausprojekteja 
suuremmasta potilasjoukosta. 
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1 JOHDANTO  

 

 

1.1 Dilatoiva kardiomyopatia 

 

1.1.1 Epidemiologia 

 

Dilatoiva kardiomyopatia eli laajentava sydänlihassairaus on maassamme suurin 

sydämensiirron syy aikuisilla. Sen esiintyvyyttä suomalaisessa aikuisväestössä ei 

tunneta tarkasti, mutta esimerkiksi USA:ssa sen esiintyvyys on noin 40/100 000. (1) 

Lapsilla sairaus on huomattavasti harvinaisempi kuin aikuisilla, ja suomalaisväestössä 

on alle 20-vuotiailla esiintyvyydeksi arvioitu 2,6/100 000. Työikäisessä väestössä 

dilatoivaan kardiomyopatiaan liittyy merkittävä sairastavuus ja kuolleisuus. (2) 

 

1.1.2 Etiologia 

 

Dilatoivan kardiomyopatian etiologia on monitekijäinen, mutta nykyään tiedetään, että 

geneettiset tekijät ovat merkittävässä osassa tapauksista dilatoivan kardiomyopatian 

syynä. Dilatoivan kardiomyopatian tausta voi olla myös virus- tai autoimmuuniperäinen 

ja alkoholin tai muun toksisen tekijän aiheuttama. Taudinkuva voi liittyä myös muuhun 

sydän- tai verisuonisairauteen, kuten laaja-alaiseen sepelvaltimotautiin, läppävikaan tai 

synnynnäiseen sydänvikaan. (2, 3, 4) Kun tiedossa olevat dilatoivan kardiomyopatian 

aiheuttajat on suljettu pois, puhutaan idiopaattisesta dilatoivasta kardiomyopatiasta. 

 

Jopa 30−50 % idiopaattisista eli sisäsyntyisistä dilatoivista kardiomyopatioista esiintyy 

suvuissa, ja niitä kutsutaan familiaaliseksi muodoksi (2, 5). Familiaalinen dilatoiva 

kardiomyopatia (FDCM) voi periytyä autosomissa dominantisti (n. 60 %) tai väistyvästi 

(n. 16 %), X-kromosomissa (n. 10 %) tai maternaalisesti mitokondrioissa (n. 8 %) (2). 

FDCM:n taustalta on löydetty useita mutaatioita mm. geeneistä, jotka koodaavat 

sarkomeerien, solun tukirangan ja tuman proteiineja sekä kalsiumaineenvaihdunnan 

säätelyyn osallistuvia proteiineja (3). Intensiivisestä tutkimuksesta huolimatta on 

kuitenkin löydetty vain yksittäisiä mutaatioita 15 eri geenistä (6). Toistaiseksi kliinisesti 

tärkein autosomissa dominantisti periytyvä FDCM:aan liittyvä tautigeeni on lamiini 

A/C -proteiinia koodaava LMNA-geeni kromosomissa 1p1. Lamiini A/C on 
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tumakelmussa sijaitseva rakenneproteiini, joka on vuorovaikutuksessa kromatiinin ja 

transkriptiotekijöiden kanssa. Mutaatiot LMNA-geenissä johtavat tuman rakenteen ja 

sitä kautta toiminnan muutoksiin, jolloin tuman normaali transkriptiotoiminta 

häiriintyy, mikä häiritsee koko solun normaalia toimintaa. Kliinisesti seurauksena 

nähdään yleensä dilatoivan kardiomyopatian taudinkuva, jota edeltävät erilaiset 

johtumishäiriöt. (1) LMNA:ssa on kuvattu lukuisia mutaatioita, jotka aiheuttavat useita 

periytyviä sairauksia, joista yksi on dilatoiva kardiomyopatia. LMNA-mutaatioihin 

liittyvä tumakelmun vaurioituminen voi johtaa lihassolujen kuolemaan ja solutuhoon. 

(2) 

 

1.1.3 Patofysiologia, oireet ja löydökset 

 

Dilatoiva kardiomyopatia on sydänlihassairaus, jolle on tyypillistä sydämen vasemman 

tai molempien kammioiden etenevä laajeneminen ja sydämen supistusvoiman 

heikkeneminen. Samalla myös diastolinen toiminta häiriintyy. Solutasolla nämä 

muutokset johtuvat sydänlihassolujen tuhoutumisesta, kammion seinämään 

kerääntyvästä kollageenista ja tästä johtuvasta fibroosista. Pumppauskyvyn 

huononeminen johtaa sympaattisen hermoston ja myöhemmin reniini-

angiotensiinijärjestelmän aktivaatioon. (2) Osalla potilaista oireet ja kliiniset löydökset 

korjaantuvat asianmukaisella lääkehoidolla, eli kaikilla potilailla tilanne ei johda 

vääjäämättä sydämensiirtoon (7). 

 

Oireet voivat ilmaantua väsymyksenä, uupumuksena, hengästyvyytenä, 

hengenahdistuksena ja turvotuksina. Osalla potilaista esiintyy painavaa ja puristavaa 

rintakipua, joka kuitenkin poikkeaa tyypillisestä sepelvaltimokivusta siinä, että se ei 

useinkaan liity rasitukseen ja saattaa kestää jopa tunteja. Myöhemmin sairauden 

edetessä seuraavat täyttöpaineen nousun merkit, kuten kaulalaskimokongestio, 

takykardia ja turvotukset. Sairauden alkuvaiheessa kliiniset löydökset voivat olla 

niukat. Myös eteisvärinä on yleinen dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla. Dilatoiva 

kardiomyopatia voi ilmaantua myös äkkikuolemana, jonka syynä ajatellaan olevan 

kammioperäinen rytmihäiriö. (2) 
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1.1.4 Diagnostiikka ja hoito 

 

Diagnostiikka perustuu sydämen vajaatoiminnan osoittamiseen ja muiden 

vajaatoimintaa aiheuttavien syiden poissulkemiseen. Mikäli potilaalla on merkkejä 

sydämen vajaatoiminnasta, hänelle tulee tehdä sydämen kaikukuvaus. Jos todetaan 

laajentunut vasen kammio ja supistumistehon heikkeneminen, kliinisen tilanteen 

mukaan on harkittava täydentäviä kajoavia ja laboratoriotutkimuksia sairauden taustan 

selvittämiseksi. Nopeasti etenevissä tapauksissa harkitaan koepalan ottoa sydämen 

sisäkalvosta eli endokardiumista. Koska tähän toimenpiteeseen liittyy vakavienkin 

komplikaatioiden vaara, rajataan sen käyttö tilanteisiin, joissa koepalan ottoa ei voida 

korvata muilla tutkimuksilla ja koepalasta saatavalla tiedolla odotetaan olevan 

vaikutusta jatkohoitoa suunniteltaessa. (2) Sukuanamneesi on tärkeä jo alkuvaiheessa, 

ja suvuittaisuuden mahdollisuutta tulisi selvittää myös ensimmäisen asteen sukulaisten 

sydämen kaikukuvauksella, jolloin saadaan esille moninkertainen määrä suvuittaisia 

tapauksia. (2) 

 

Dilatoivan kardiomyopatian hoidolla on kolme tavoitetta: vähentää sydämen 

toimintahäiriön etenemistä, lievittää sydämen vajaatoiminnan oireita sekä vähentää 

sairastavuutta ja kuolleisuutta. Jos sydänsairauden taustalta löydetään selkeä 

etiologinen tekijä, kohdistetaan hoito siihen. Valtaosassa tapauksista etiologia kuitenkin 

jää epäselväksi tai taustasyihin ei voida vaikuttaa, kuten geneettisissä muodoissa. 

Tällöin noudatetaan samoja hoitolinjoja kuin muistakin syistä johtuvassa sydämen 

vajaatoiminnassa. (2) 

 

Sydämen vajaatoiminnan hoitoon kuuluvat elämäntapaneuvonta ja lääkehoito sekä 

vaikeissa tapauksissa vajaatoimintatahdistin- tai transplantaatio. Elämäntapaneuvontaan 

kuuluu kaikilla dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla alkoholin käytön ja tupakoinnin 

lopettamisen sekä liikapainoisilla laihdutuksen suosittelu. Myös liiallista nesteiden ja 

suolan käyttöä neuvotaan vähentämään. Lääkehoidon tavoitteena on 

neuroendokriinisen- ja sytokiiniaktivaation, munuaisten vajaatoiminnan, nesteretention 

sekä rytmihäiriöiden esto. ACE:n estäjät tai angiotensiinireseptorisalpaajat sekä 

beetasalpaajat ovat lääkityksen perusta. Näiden lääkkeiden on osoitettu parantavan 

dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavien vajaatoimintapotilaiden ennustetta. 

Oireenmukaisina lääkkeinä voidaan käyttää diureetteja, kun potilaalla on 

nestekertymää. Muita mahdollisia lääkkeitä ovat digitalis, spironolaktoni, 
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rytmihäiriölääkkeet ja varfariini, joiden käyttöä harkitaan potilaan kliinisen tilan 

mukaan. Tahdistinhoitoa käytetään vakiintuneesti bradykardian hoitoon ja tilanteissa, 

joissa vasemman kammion eri alueiden kesken tai oikean ja vasemman kammion 

kesken on supistuvuuden epäsynkroniaa, jota pyritään vähentämään tahdistamalla 

sydäntä molemmista kammioista biventrikulaaritahdistimella. (2) 

 

1.2 LMNA-geeni 

 

LMNA-geeni, joka koodaa lamiini A/C -proteiinia, sijaitsee ihmisen genomissa 

kromosomissa 1 paikalla 1q21.2−q21.3. Lamiini A/C -proteiini rakentuu kolmesta 

osasta: keskimmäinen, α-kierteinen, silmukka-sauvaosa, ei-kierteinen N-terminaalinen 

pää sekä C-terminaalinen häntä. Suurin osa sydämen toimintahäiriöihin johtavista 

mutaatioista sijaitsee keskimmäisessä sauvaosassa. (6, 8) 

 

Lamiini A/C on tumaan liittyvä keskimittainen rakennesäie, joka toimii tumakelmun 

pääasiallisena rakennekomponenttina. Tumakelmu sijaitsee tumakalvon sisäpuolella ja 

sen tehtävänä on tuoda mekaanista tukea tumakalvolle sekä näin osallistua koko tuman 

stabiiliuden ylläpitoon. (Kuva 1) Lamiini A/C -proteiineilla on todennäköisesti myös 

roolinsa solunjakautumisessa, tuman kasvussa sekä tumakalvon proteiinien 

ankkuroinnissa. (6) 

 

 

Kuva 1. Ulommaisena tumakalvo ja tämän 
sisäpuolella tumakelmu, johon kiinnittyneenä 
lamiini A/C -proteiinit. Lamiini A/C -proteiinit 
ovat transmembraanisia proteiineja, jotka ovat 
vuorovaikutuksessa kromatiinin ja 
transkriptiotekijöiden kanssa. Näkyvillä myös 
tumahuokonen. Kuvaa muokattu. (9) 
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Selkärankaisten lamiiniproteiineja on kahta tyyppiä: A:ta ja B:tä. LMNA-geeni 

koodittaa kolmea erilaista A:n muotoa. Mutaatiot tässä geenissä johtavat useisiin 

erilaisiin sairauksiin, kuten Emery-Dreifussin lihasdystrofiaan, dilatoivaan 

kardiomyopatiaan, perinnöllinen lipodystrofiaan ja Hutchinson-Gilfordin progeria-

syndroomaan. (4, 6, 8) Eri tutkimusryhmät ovat tähän mennessä löytäneet 40 

dilatoivaan kardiomyopatiaan assosioituvaa LMNA-geenin mutaatioita (10). 

 

1.3 LMNA-geenin mutaatiot Suomessa 

 

Kärkkäinen ym. 2004 tutkivat LMNA-geenin mutaatioita suomalaisilla dilatoivaa 

kardiomyopatiaa sairastavilla potilailla. Uudenlainen Ser143Pro-mutaatio osoittautui 

yleiseksi tuossa potilasväestössä.  Haplotyyppianalyysissä saatiin viitteitä ns. perustaja-

vaikutuksesta, eli tämä tarkoittaisi, että mutaatiolla on yksi kantaisä, jonka perimästä 

mutaatio olisi levinnyt suomalaiseen väestöön. Tutkimus toteutettiin Helsingin ja 

Kuopion yliopistollisten sairaaloiden alueella, joten aineistoksi valikoitui etelä- ja 

itäsuomalaisia potilaita. Tutkimuksen perusteella ei siis voida sanoa varmaksi, onko 

kyseinen mutaatio yleinen kaikkialla Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa kuitenkin 

tutkittiin 172:n, satunnaisesti valitun, Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella asuvan, 

kliinisesti terveen yksilön LMNA-geenit Ser143Pro-mutaation varalta, jotta voitiin 

poissulkea mahdollisuus, että Ser143Pro olisi yleinen polymorfismi Suomessa 

muillakin kuin dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla. (6) 

 

Ser143Pro-mutaation aiheuttaman dilatoivan kardiomyopatian fenotyyppi on 

samankaltainen kuin on raportoitu liittyvän LMNA:n muualla löydettyihin 

mutaatioihin. Taudin ensimmäisiä ilmentymiä ovat tyypillisesti sinussolmukkeen 

toimintahäiriöt tai eteis-kammiojohtumisen häiriöt, jotka ovat luonteeltaan 

progredioivia ja johtavat tahdistimen tarpeeseen. Myöhäisempiä ilmentymiä ovat 

vasemman kammion systolisen toiminnan häiriö, johon liittyy suhteellisen lievä 

vasemman kammion dilaatio. Nämä manifestaatiot saattavat joissain tapauksissa johtaa 

äkilliseen sydämen vajaatoimintaan tai sydänperäiseen äkkikuolemaan. (6) Edellä 

mainitut piirteet eivät kuitenkaan täysin vastaa klassista dilatoivan kardiomyopatia 

fenotyyppiä, jossa hallitsevana piirteenä on vasemman kammion dilaatio ja tästä 

seuraava supistumiskyvyn heikentyminen. 
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Toisessa suomalaisessa Kärkkäisen ym. 2006 tutkimuksessa etsittiin LMNA-geenin 

mutaatioita sydänsiirteen saavilta, loppuvaiheen dilatoivaa kardiomyopatiaa 

sairastavilta potilailta. Löydöksenä oli viisi taudin todennäköisesti aiheuttanutta 

mutaatioita, joista kaksi, Ser143Pro ja Arg190Trp, oli jo aiemmin löydetty. Uudet 

mutaatiot olivat Ala132Pro, T1085-deleetio sekä G1493-deleetio. Tutkimukseen 

sisällytettiin kaikki potilaat, jotka Suomessa vuosina 1984−1998 saivat sydänsiirteen ja 

jäivät henkiin. Tämän tutkimuksen aineisto ei siis ole maantieteellisesti yhtä rajattu 

kuin edellisen. (10) 

 

1.4 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää dilatoivan kardiomyopatian geneettistä taustaa 

sekä sitä esiintyykö PSHP:n sydänkeskuksen potilailla Suomessa yleisimmäksi todettua 

LMNA-geenin mutaatiota, Ser143Pro:ta tai samassa geenissä muita mutaatioita, joilla 

voisi olla yhteyttä dilatoivan kardiomyopatian syntyyn. 

 

LMNA-geenin mutaatioiden aiheuttaman taudin vakavan luonteen vuoksi Ser134Pro-

mutaation kantajuutta on mielekästä selvittää dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilta 

potilailta, ja ohjata kantajat kliinisen seurannan piiriin. Lisäksi mutaation kantajan 

sukulaiset, joilla ei vielä ole dilatoivan kardiomyopatian kliinisiä manifestaatioita tulisi 

testata mutaation varalta sekä kantajuuden selvitessä ottaa seurantaan. 

 

 

2 TUTKIMUSMETODI  

 

 

2.1 Aineisto 

 

Aineistona käytettiin PSHP:n Sydänkeskuksen kardiomyopatiarekisterissä olevia 

potilaita ja heidän verinäytteistään eristettyä DNA:ta. Sekvensointiin valittiin 26 

potilaan näytteet. Näiden potilaiden taudin oletettiin anamneesin perusteella olevan 

etiologialtaan familiaalinen. Sekvensointi onnistui 17 potilaan näytteistä, mutta lopuista 

yhdeksästä ei saatu hyvänlaatuista sekvenssiä. Näistä 17:stä 13 potilaan taudin taustalta 
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ei löytynyt muita selittäviä etiologisia tekijöitä. Kahdella oli taustalla lisäksi 

verenpainetauti, kolmella edeltävä hengitystieinfektio, yhdellä diabetes mellitus sekä 

yhdellä obesiteetti. Joillain potilaista oli useita edellä mainituista tekijöistä. 

 

2.2 Menetelmät 

 

Verinäytteistä eristettiin DNA:ta, joka monistettiin PCR-menetelmällä käyttäen 

tutkimusta varten suunniteltuja DNA-alukkeita (primerit). Monistettu tuote 

puhdistettiin kaupallisella kitillä. Puhdistettua PCR-tuotetta käytettiin 

sekvensointireaktiossa ja tuotteet analysoitiin automatisoitua kapillaarielektroforeesia 

käyttäen. 

 

2.2.1 DNA:n eristys verestä 

 

Verieristysten tekemiseen käytettiin suolasaostusmetodia, joka on kehitetty Tampereen 

yliopiston oikeuslääketieteen laboratoriossa Lahirin ja Nurnbergerin artikkelin pohjalta 

(11). DNA:ta eristettiin veren sisältämistä solukomponenteista, jotka sisältävät tuman 

eli valkosoluista. Muut veren komponentit ovat tumattomia eivätkä näin ollen sisällä 

DNA:ta. 

 

Veri kerättiin EDTA-putkiin, joista siirrettiin 5 ml verta 15 ml:n sentrifugiputkeen. 

Putkeen lisättiin 5 ml TKM-1-liuosta ja 125 µl 2-prosenttista Triton ® X-100:aa ja 

sekoitettiin kääntelemällä ylösalaisin. Seos sentrifugoitiin 2 200 rpm10 min 

huoneenlämmössä. Supernatantti kaadettiin varovasti pois ja putken pohjalla oleva 

pelletti säästettiin. Putkeen lisättiin 5 ml TKM-1-liuosta, sekoitettiin varovaisesti ja 

sentrifugoitiin 10 min huoneenlämmössä. Tämä toistettiin 1−2 kertaa. Pestyyn pellettiin 

lisättiin 800 µl TKM-2-liuosta ja 50 µl 10-prosenttista SDS:ia. Ainekset sekoitettiin 

pipetoimalla 1 ml:n filtterikärjellä edestakaisin ja siirrettiin 1,5 ml:n 

mikrosentrifuugiputkeen. Liuosta inkuboitiin 10 min +55 °C:ssa vesihauteella. Lisättiin 

300 µl 6-M NaCl ja sekoitettiin hyvin. Jälleen sentrifugoitiin 13 200 rpm 20 min. 1 ml 

supernatanttia otettiin talteen 5 ml:n steriiliin muoviputkeen ja pohjalle jäänyt 

proteiinipelletti hylättiin. Supernatanttiin lisättiin 2 ml -20-asteista Aa-etanolia. 

Saostunut DNA-rihmasto kalastettiin pyörittämällä steriiliä viljelysauvaa putkessa ja 

huuhdeltiin hyvin 70-prosenttista Aa:lla. Muovisauvaa ilmakuivattiin noin 10−15 min. 
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DNA liuotettiin muovisauvasta 500 µl:aan TE-puskuria ja lämmitettiin +65 °C:ssa 15 

min. DNA pitkäaikaissäilytetään −80 °C:ssa. 

 

Kaikkien reaktioissa käytettävien reagenssien (mm. TKM-1 ja TKM-2) valmistusohjeet 

löytyvät oikeuslääketieteen laboratorion menetelmäohjeista. 

 

2.2.2 PCR 

 

PCR eli polymeraasiketjureaktio on lämpötilanmuutoksiin perustuva menetelmä, jolla 

voidaan monistaa haluttua geeniä tai mitä tahansa DNA:n pätkää eksponentiaalisesti 

sopivien DNA-alukkeiden ja irtonaisten nukleotidien avulla (12). Normaalisti PCR-

reaktion tilavuus on 10–50 µl. Useimmiten monistettavan alueen koko on alle 10 kbp 

(kiloemäsparia), mutta nykyiset tekniikat mahdollistavat jopa 35 kbp:n mittaisten 

alueiden monistamisen reaktion komponentteja muuttamalla. Yksinkertaisimmillaan 

PCR-reaktio sisältää templaatti-DNA:n, alukkeet, DNA polymeraasientsyymin sekä 

dNTP:t eli deoksinukleotidit. Templaatti-DNA on monistusreaktion kohde. Alukkeet 

ovat synteettisiä, 15–50 nukleotidia pitkiä DNA-jaksoja, jotka tunnistavat 

monistettavan DNA-alueen päät ja kiinnittyvät niihin emäsparisäännön mukaisesti. 

Synteesin etenemiseksi molempiin suuntiin, oikealle sekä vasemmalle, tarvitaan 

erilaiset alukkeet. Alukkeiden suunnittelua varten on tiedettävä monistettavan DNA-

pätkän emäsjärjestys. (12, 13) Lisäksi reaktiossa voidaan käyttää olosuhteita 

suotuisammiksi muuttavia muita aineita. Esimerkiksi puskuriliuoksen tehtävänä on 

muuttaa olosuhteet otollisiksi DNA:n monistumiselle ja stabiloida 

polymeraasientsyymiä. (12) 

 

Yksinkertaisimmillaan polymeraasiketjureaktiossa toistetaan kolmea vaihetta. 

Denaturaatiovaiheessa reaktioseos kuumennetaan 94–96 °C:een noin 30 sekunnin tai 

pisimmillään yhden minuutin ajaksi, jolloin DNA denaturoituu ja vastinjuosteet irtoavat 

toisistaan. Reaktion ensimmäisenä vaiheena voidaan myös käyttää ns. 

alkudenaturaatiota, jossa lämpötila nostetaan noin 95 asteeseen kahden minuutin ajaksi. 

Tämän vaiheen tarkoituksena on varmistaa kaikkien pitkienkin DNA-molekyylien 

täydellinen denaturaatio. Alukkeiden liittymisvaiheessa (annealing) PCR-reaktioseoksen 

lämpötila lasketaan alukkeiden nukleotidisekvenssistä riippuen noin 45–65 °C:een. 

Lämpötila on riippuvainen alukkeiden sulamislämpötilasta, joka puolestaan riippuu 

alukkeen emäskoostumuksesta. Liittymisvaiheessa tutkittavalle DNA-kohdalle 
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spesifiset alukkeet kiinnittyvät yksisäikeiseen DNA:han emäsparisäännön mukaisesti. 

Koska DNA-polymeraasi vaatii alukkeen läsnäolon DNA-juosteessa ennen kuin se voi 

aloittaa toimintaansa, rajaavat alukkeet siten monistettavan alueen. Ekstensiovaiheessa 

lämpötila nostetaan 72 °C:een, jolloin DNA-polymeraasi aloittaa vastinjuosteen 

luomisen yksisäikeiselle DNA:lle. (12) 

 

Näitä syklejä toistetaan keskimäärin noin 25–45 kappaletta, joiden jälkeen suoritetaan 

vielä noin kymmenen minuutin pituinen loppuekstensio samassa lämpötilassa. 

Loppuekstension tarkoituksena on varmistaa, että polymeraasientsyymi rakentaa kaikki 

aloitetut DNA-kopiot loppuun asti. (12) 

 

Tutkimuksemme PCR-reaktiota varten valmistettiin seuraavanlainen seos: 10 x PCR 

Key bufferia 5 µl, dNTP:tä 5 µl, Left-primeria (sekvenssi)1 µl, Right-primeria 

(sekvenssi) 1 µl, VWR RED TAQ -DNApolymeraasia 0,2 µl ja tislattua vettä 35,8 µl. 

Reaktion kokonaistilavuudeksi tuli 50 µl:aa, kun seosta oli kussakin reaktiossa 48 µl:aa 

ja verestä eristettyä, TE-puskuriin liuotettua DNA:ta 2 µl:aa. 

 

Polymeraasiketjureaktion vaiheet olivat seuraavanlaiset. Ensin 5 minuutin mittainen 

alkulämmitys 94 asteessa. Denaturaatiovaihe 94 asteessa 30 sekuntia, anniilausvaihe 55 

asteessa 30 sekuntia ja ekstensiovaihe 72 asteessa 30 sekuntia. Loppuekstensio 72 

asteessa kesti 7 minuuttia, jonka jälkeen reaktioseokset jähdytettiin 4 asteeseen 

säilytystä varten. Denaturaatio-anniilaus-ekstensio-syklejä oli 34. 

 

2.2.3 Puhdistus 

 

PCR-tuotteiden puhdistukseen käytettiin kaupallista kittiä (GeneJet PCR purification 

kit™, Fermentas). 

 

DNA:ta sisältävään PCR-reaktioseokseen lisättiin kiinnityspuskuria suhteessa 1:1. Seos 

siirrettiin puhdistuspylvääseen. Kiinnityspuskurin sisältämä kaotrooppi denaturoi 

seoksessa olevat proteiinit ja edesauttoi DNA:n kiinnittymistä puhdistuspylvään 

kvartsimembraaniin. Epäpuhtaudet poistettiin lisäämällä pylvääseen 700 µl etanolilla 

ohjeiden mukaan laimennettua pesupuskuria ja sentrifugoimalla se membraanin läpi. 

Lopuksi puhdistuspylvääseen lisättiin 50 µl liuotuspuskuria, joka sentrifugoitiin 
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membraanin läpi puhtaaseen 1,5 ml:n mikrosentrifuugiputkeen. Membraanin läpäissyt 

neste sisälsi puhdistetun PCR-tuotteen, ja se kerättiin talteen seuraavia reaktioita varten. 

 

Kitissä käytettyjen puskurien tarkempi koostumus löytyy käyttöohjeista. 

 

2.2.4 Sekvensointi ja saostus 

 

Sekvensoinnissa määritetään emästen järjestys tai sekvenssi DNA-ketjussa. DNA:n 

aluketta, jonka sekvenssi halutaan määrittää, monistetaan PCR:n kaltaisessa reaktiossa, 

joka sisältää kuitenkin vain yhtä aluketta. Reaktio sisältää noin 20 sykliä denaturaatio-, 

alukkeiden liittymis- ja ekstensiovaiheita. Uusimpien dye-terminaattori-tekniikoiden 

avulla on voitu kehittää automaattisia sekvensointimetodeja, joissa käytetään erilaisilla 

fluorokromeilla merkattuja dideoksinukleotideja. Näiden metodien etuna on, että 

sekvensoinnissa ei tarvitse suorittaa jokaista neljää emästä kohden omaa reaktioita, 

vaan kaikki emäkset voidaan määrittää samasta reaktiosta, koska jokainen ddNTP 

sisältää erilaisen, emässpesifisen leiman. Saostuksen tarkoituksena on poistaa 

ylimääräiset ddNTP:t, alukkeet ja muut ainekset liuoksista ja näin puhdistaa monistettu 

sekvenssi emäsjärjestyksen määritystä varten. (14) 

 

Sekvensointi-PCR-reaktiota varten valmistettiin oma seoksensa. Se koostui 4 µl:sta 

BigDye™ terminaattorimiksiä (Applied Biosystems), 1 µl:sta 1,6 µM-aluketta (Right 

tai Left), 3 µl:sta tislattua vettä sekä 2 µl:sta puhdistettua PCR-tuotetta. Reaktion 

kokonaistilavuudeksi tuli 10 µl, ja se ajettiin PCR-ohjelmalla: 1 minuutti 95 asteessa, 

24 x [30 sekuntia 95 asteessa, 20 sekuntia 55 asteessa, 4 minuuttia 60 asteessa], 4 

minuuttia 60 asteessa ja tämän jälkeen jäähdytys 4 asteeseen. 

 

Saostus suoritettiin noudattamalla seuraavanlaista protokollaa. Näytteisiin lisättiin 90 µl 

99 % EtOH:ta, sekoitettiin ja inkuboitiin 15 minuuttia huoneenlämmössä. 

Sentrifugoitiin 20 minuuttia 14 000 g:n nopeudella. Poistettiin supernatanttia 

fuugauksen jälkeen varovasti. Lisättiin 150 µl 70-prosenttista EtOH:ta ja 

sentrifuugattiin 10 minuuttia 2 000 g:n nopeudella. Tämän jälkeen supernatantti 

poistettiin jälleen, ensin pipetoimalla, sitten imupaperilla kuivaamalla ja kuivaamalla 

näyteputkia vielä 2 tuntia jääkaapissa korkit auki. Tämän jälkeen lisättiin 15 µl 

formamidia näyteputkiin DNA:n liuottamiseksi, inkuboitiin 95 asteessa 2 minuuttia, 

jonka jälkeen siirrettiin näyteliuokset sekvenointiin tarkoitetuille kuoppalevyille ja 
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inkuboitiin levyä vielä 2 minuuttia 95 asteessa. Tämän jälkeen levy siirrettiin jäille ja 

kuljetettiin automaattiselle sekvensaattorille (ABI 3130x1, Applied Biosystems). 

 

2.2.5 Tulkinta 

 

Saatu sekvenssidata selvennettiin ja käsiteltiin aluksi Sequence Scanner Software v1.0 -

ohjelmistolla, Applied Biosystems. Sekvenssien vertailu suoritettiin DNASTAR 

SeqMan -ohjelmistolla (Lasergene). 

 

2.3 Eettiset näkökulmat 

 

Tutkimukselle on haettu ja myönnetty eettisen toimikunnan lupa, R04058. 

 

Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuttanut potilaiden hoitoon, ja tutkimuskäynti 

tapahtui normaalin poliklinikkakäynnin yhteydessä. Tutkimukseen osallistuminen ei 

siis kuormittanut potilaita ylimääräisillä käynneillä, ja hoito toteutettiin kaikille 

nykyisten hoitosuositusten mukaisesti kunkin potilaan yksilöllinen taudinkuva ja 

tarpeet huomioiden. 

 

Tutkimus on eettiseltä kannalta ymmärrettävästi hyväksyttävissä, koska potilaat saavat 

parhaan mahdollisen hoidon osallistumisesta riippumatta. Tutkimukseen osallistumalla 

he lisäksi saavat mahdollisesti uutta tietoa tautinsa taustasta. 

 

 

3 TULOKSET  

 

 

Selvitimme 17 PSHP:n alueella dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavan potilaan 

verinäytteistä, esiintyykö heillä Kuopion ja Helsingin alueella yleiseksi todettua 

Ser143Pro-mutaatiota, joka altistaa dilatoivan kardiomyopatian synnylle. 

Sekvensointiin valittiin esitietojen pohjalta 26 potilasta, joiden taudin katsottiin olevan 

familiaalista tyyppiä sukuanamneesin perusteella (taulukko 1).  
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Taulukko 1 Potilaiden kliiniset tiedot ja sukuanamneesi 

 DCM n = 26 

Miehet/naiset 
Ikä (vuosia) 
 
Sydänoireet 
Hengenahdistus 
Palpitaatio 
NYHA I-II 
NYHAIII-IV 
 
Epänormaali ECHO 
EF 
Septum 
Takaseinä 
 
Epänormaali EKG 
LBBB 
Eteisvärinä 
Takykardia 
AV-blokki 
 
Tupakointi 
Positiivinen sukuanamneesi 

16/10 
17 ─ 73 
 
 
1 
2 
10 
1 
 
 
14 
19 
17 
 
 
6 
3 
1 
3 
 
3 
26 

 
NYHA, New York Heart Assosiation; ECHO, 
rintakehältä tehty sydämen ultraäänitutkimus; EF, 
ejektiofraktio;  EKG, elektrokardiogrammi; LBBB, 
vasen haarakatkos; AV-blokki, eteiskammiokatkos 

 

Näistä 26:sta vain 17:ltä saatiin käytettävissä olevilla menetelmillä hyväksyttävät ja 

tulkittavissa olevat sekvenssit.  

 

Jäljelle jääneiden 17 potilaan näytteistä sekvenssi oli analysoitavissa molempiin 

suuntiin, eli molemmilla käytetyillä alukkeilla. Kaikki analysoidut DNA-sekvenssit 

olivat ns. villityyppiä, eli yhtään Ser143Pro-mutaatiota ei aineistostamme kyseisestä 

sekvenssiosiosta löytynyt. (Kuva 2) Muitakaan mutaatioita ei kyseisellä alueella tullut 

esille. 

 

Kuva 2 Sekvenssidatakuviota LMNA-
geenin alueelta, jossa Ser143Pro -mutaatio 
(N) esiintyy. Kaikkien 17 potilaamme 
sekvenssit olivat samaa ns. villityyppiä (T), 
eikä mutaatioita ilmentynyt.  
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LMNA-geenin analysoinnissa kokeiltiin useita menetelmiä. Alun perin oli tarkoitus 

käyttää mutaationukleotidin minisekvenointimenetelmää, mutta tämä osoittautui 

toimimattomaksi tarkemmin määrittämättömästä syystä. Kokeilimme myös real time 

PCR-periaatteella toimivaa TaqMan Assav:tä, mutta tälläkin protokollalla tulosten 

saaminen epäonnistui. Suora, automatisoitu DNA-sekvensointi osoittautui 

toimivimmaksi. 

 

 

4 POHDINTA  

 

 

Yhdelläkään 17 potilaastamme ei esiintynyt Kuopion ja Helsingin alueella yleiseksi 

todettua LMNA-geenin Ser143Pro-mutaatiota. Tulostemme valossa näyttäisi siltä, että 

Pirkanmaan alueella tuo tautimutaatio onkin harvinainen, jos sitä esiintyy ollenkaan. 

Kuopion ja Helsingin alueella Ser143Pro -mutaatio selitti noin 7 % kaikista DCM-

tapauksista ja noin 28 % FDCM-tapauksista. Kun tarkasteltiin dilatoivan 

kardiomyopatian esiasteita, jotka ilmenivät johtoradan toimintahäiriöinä, Ser143Pro -

mutaatio selitti 30 % DCM-tapauksista ja 50 % familiaalisista tapauksista. (6) 

 

Kärkkäisen ym. Kuopion ja Helsingin alueella toteuttaman tutkimuksen perusteella 

lamiini A/C -mutaatiopotilaiden taudinkuva ei ollut klassinen dilatoiva kardiomyopatia, 

vaan enemmänkin rytmihäiriöitä ja sinussolmukkeen ja eteis-kammiosolmukkeen 

luonteeltaan usein progressiivisia johtumishäiriöitä aiheuttava sydänlihassairaus, jossa 

vasen kammio ei niinkään ole venyttynyt, mutta supistuskyvyltään kylläkin alentunut 

(6). Samankaltaisen fenotyypin on todettu yleisesti liittyvän myös muihin LMNA-

geenin mutaatioihin kuin Ser143Pro-mutaatioon (10). Voidaankin nyt miettiä, 

valitsimmeko pilottitutkimukseemme oikeanlaisia potilaita. Kaikkien potilaidemme 

kliininen taudinkuva oli dilatoivalle kardiomyopatialle tyypillinen, eli hallitsevana 

piirteenä olivat vasemman kammion venyttyminen ja heikentynyt supistumiskyky, 

jotka siis eivät vastaa Kuopiossa ja Helsingissä todettua 

”lamiinikardiomyopatiatyyppiä”. Mahdollisesti olisi pitänyt valita fenotyypiltään 

enemmän yllä kuvattua ”lamiinikardiomyopatiaa” muistuttavia potilaita. Lisäksi 
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valitsemalla vain positiivisen sukuanamneesin potilaat mahdollisesti sivuutettiin 

fenotyypiltään sopivia tapauksia.  

 

Arbustini ym. selvittivät katsausartikkelissaan laajemmin idiopaattisen dilatoivan 

kardiomyopatian taustaa ja osoittivat erilaisten mutaatioiden, joita oli muun muassa 

dystrofiini-proteiineissa, aiheuttavan hyvin vaihtelevia fenotyyppejä. Osassa 

esimerkiksi dilatoivaan kardiomyopatiaan liittyi sydämen ulkopuolisia manifestaatioita, 

kuten luurankolihasten myopatioita, hemokromatoosia sekä Emery-Dreifussin 

syndrooma. Samassa artikkelissa todettiin eteis-kammiosolmukkeen johtumishäiriöillä 

alkavan, hitaasti progredioivan taudin taustalta usein löytyneen LMNA-geeniin 

poikkeavuuksia. (4)  

 

Pohdittavaksi jää, onko Suomessa todella maantieteellisesti niin suuri ero DCM:n 

aiheuttajamutaatioissa, että Pirkanmaan alueelta ei löydy itä- ja eteläsuomalaisessa 

aineistossa yleiseksi todettua Ser143Pro-mutaatiota vai oliko aineistomme edellä 

kuvatun mahdollisen liiallisen valikoitumisen lisäksi liian pieni. 

 

On myös mahdollista, että Pirkanmaan alueella on jokin muu lamiinimutaatio, joka ei 

tullut ilmi tutkimuksessamme. Aiemmin todettujen ”lamiinikardiomyopatia”-tapausten 

epätavallinen fenotyyppi huomioiden muiden LMNA-mutaatioiden mahdollisen 

esiintymisen selvittämiseen tarvitaan jatkossa uusia tutkimuksia, joissa suoritetaan 

laajempia genotyyppausprojekteja suuremmasta potilasmateriaalista. Toki on 

mahdollista, että dilatoivaa kardiomyopatiaa aiheuttavia tautimutaatioita esiintyy myös 

jossain muussa geenissä kuin LMNA-geenissä. Lisätutkimukset ovat siis aiheellisia.  
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