
Ydinmagneettiseen värähte-
lyyn perustuva korkeakent-
tämagneettikuvaus (MK) 
soveltuu erityisen hyvin kehit-

tyvän keskushermoston kuvantamiseen. 
Magneettikuvauslaitteet ja -tekniikat 
ovat viime vuosina kehittyneet huimasti. 
Täten diagnostiikan lisäksi magneet-
tikuvaus voi tuoda uusia näkökulmia 
tautien patogeneesiin. Magneettikuvaus 
on potilaille vaaraton ja kivuton.

Suomalaisen tautiperintöön kuulu-
via aivotauteja selvitettiin magneetti-
kuvauksen avulla aktiivisesti etenkin 
1990-luvulla yhtäaikaisesti geenitut-
kimusten rinnalla, minkä jälkeen tällä 
tutkimussaralla seurasi useiden vuosien 
hiljaiselo. Uudet kuvantamistekniikat ja 
hoitomahdollisuudet ovat jälleen lisän-
neet kiinnostusta näitä tauteja sairasta-
vien potilaiden kuvantamistutkimuksia 
kohtaan.  Esimerkiksi AGU-tautiin liit-
tyen alkoi helmikuussa 2018 kliininen 
tutkimusprojekti, jossa selvitetään 
hyötyvätkö potilaat betaiinista (Cysta-
dane®).

Millaisia ovat suomalaisten lasten 
etenevät aivotaudit?
Usein suomalaisen tautiperinnön (1,2) 
etenevissä aivotaudeissa (AGU, Sallan 
tauti, NCL-taudit) esiintyy monenlai-
sia oireita, joita voi alkuvaiheessa olla 
vaikea yhdistää mihinkään erityiseen 

tautiin. Lasten yleinen kehittyminen voi 
olla hidasta ja heillä voi esiintyä moni-
naisia oppimishäiriöitä tai käytöshäiri-
öitä muiden spesifisempien neurolo-
gisten oireiden lisäksi. Taudin edetessä 
ja ikätasoisen kehittymisen poiketessa 
selkeämmin normaalista, päästään 
usein tarkempiin tutkimuksiin ja diag-
noosiin. Moninaisten oireiden johdosta 
lapset ja perheet tarvitsevat runsaasti 
tukea. Pääsääntöisesti nämä potilaat 
ovat lastenneurologien ja kehitysvam-
malääkärien hoidossa, mutta potilaat 
voivat päätyä myös muiden erikoisalo-
jen lääkäreiden vastaanotolle.

AGU on aineenvaihduntatauti, jossa 
geenivirheen takia tiettyä valkuaisainet-
ta, aspartyyliglukosamiinia, kertyy so-
luihin. AGU-taudissa lapsilla todetaan 
leikki-iässä mm.  puheenkehittymisen 
viivästymistä, keskittymisvaikeuksia, 
lihasheikkoutta ja motorista kömpe-
lyyttä. Tyypillistä on myös infektio-
herkkyys. Potilailla esiintyy myös luus-
ton kehityksen häiriöitä. Tautiin liittyy 
kognitiivisen kehityksen viivästyminen 
ja murrosiässä lapset ovat tyypillisesti 
6-vuotiaan tasolla.  Potilaiden elinikä 
on yleensä alle 50 vuotta (3).

Neuronaaliset seroidilipofuskinoo-
sit ovat lysosomaalisia aineenvaih-
duntasairauksia, joissa eri kudoksiin 
keskushermosto mukaan lukien, ker-
tyy seroidi- ja lipofuskiinin kaltaista 
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Suomalaisilla on useita tauteja, jot-
ka ovat väestöön nähden niin yleisiä, 
että ne luetaan ns. suomalaiseen 
tautiperintöön.  Osa näistä taudeis-
ta johtaa lapsen kehityksen poik-
keavuuteen ja ennenaikaiseen kuo-
lemaan. Suomalaisen tautiperinnön 
taudit ovat useimmiten peittyvästi 
periytyviä. Tässä artikkelissa esitel-
lään lyhyesti Suomessa suhteellisen 
yleisiä tauteja, jotka aiheuttavat 
muutoksia aivojen rakenteeseen ja 
toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi  
Aspartyyliglukosaminuria (AGU), 
neuronaaliset seroidilipofuskinoosit 
(NCL-taudit) ja Sallan tauti.
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pigmenttiä. Suomessa yleisiä NCL-
tauteja ovat varhain oireileva infan-
tiili neuronaalinen seroidilipofuski-
noosi CLN1 (Santavuori-Haltian tauti, 
INCL), leikki-iässä ilmenevä, niin kut-
suttu myöhäisinfantiili neuronaalisen 
seroidilipofuskinoosin variantti CLN5 
(eli Jansky-Bielschowskyn taudin suo-
malainen varianttimuoto vLINCLFin) 
ja kouluiässä ilmaantuva juveniili neu-
ronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN3 
(Spielmeyer-Sjögrenin tauti, Battenin 
tauti) (2). Tautien vaikeusaste on sitä 
vaikeampi ja elinikä sitä lyhyempi mitä 
aikaisemmin taudin ensioireet ilmene-
vät. Kaikissa NCL-taudeissa esiintyy 
mm. epilepsiaa, myoklonisia lihasnykä-
yksiä, ataksiaa, puhehäiriöitä, kogniti-
on laskua sekä sokeutumiseen johtavaa 
näön heikkenemistä. 

Tyypillistä näille taudeille on, että 
lapsen kehitys vaikuttaa aluksi normaa-

lilta. Esimerkiksi CLN3 -taudissa diag-
noosiin johtaa usein näön heikkenemi-
nen noin 4-7 vuotiaana. (4)  Viimeisinä 
vuosinaan lapset ja nuoret voivat olla 
erittäin vaikeahoitoisia ja usein myös 
kivuliaita. He saattavat olla erittäin li-
maisia, infektioherkkiä, syöminen voi 
olla ongelmallista, samoin nukkuminen. 
Osa nuorista ymmärtää tautinsa etene-
misen, mikä voi aiheuttaa psyykkisiä 
ongelmia ja aggressioita. NCL-tauteja 
sairastavat lapset perheineen tarvit-
sevat runsaasti tukea selvitäkseen ar-
jestaan. Infantiilia muotoa sairastavat 
lapset menehtyvät toisella vuosikym-
menellään, CLN5 -taudissa elinikä on 
alle 30 vuotta ja CLN3 -taudissa alle 35 
vuotta (1).

Sallan tauti (sialuria, suomalainen 
tyyppi) on myös lysosomaalinen ker-
tymäsairaus, jossa sialihappoa kertyy 
soluun. Kuten monessa muussakin lap-

T2-painotteiset aksiaalikuvat 1a) CLN1-tautia sairastava (1v 2kk) potilas. 
Talamusten (punainen T-kirjain) signaali-intensiteetti on laskenut. Kortikaaliset 
ja sentraaliset likvortilat ovat ikään nähden väljät. Valkean aineen signaali-
intensiteetti on kohonnut johtuen hermosolujen kuoleman aiheuttamasta 
degeneraatiosta b) AGU-tautia sairastava potilas (9v). Kuvassa näkyvät tummat 
pulvinaaritumakkeet (vrt. verrokkihenkilö). Likvortilat ovat normaalikokoiset. c) 
Sallan tautia sairastava potilas (9v). Aivojen valkean aineen signaali-intensiteetti 
kuvautuu kokonaisuudessaan poikkeavana. Likvortilat ovat normaalin kokoiset d) 
terve 9-vuotias verrokkihenkilö. Pulvinaaritumakkeen alue merkitty kirjaimella P.

suusiän lysosomaalisessa aivotaudissa, 
Sallan taudin pääoireita ovat yleinen 
kehityksen viivästyminen ilmentyen 
mm. puheen kehityksen viivästymisenä, 
oppimishäiriöinä ja älyllisenä taantumi-
sena. Muita neurologisia oireita ovat ta-
sapainovaikeudet, lihasvelttous, ataksia 
ja nystagmus. Sallan taudissa eliniän en-
nuste on vain vähän alentunut (5).

 
Miksi juuri magneettikuvaus 
soveltuu lapsipotilaille?
Magneettikuvaus on yksi tarkimmista 
aivojen rakenteen kuvantamismenetel-

Kuva 1a) 1b)

1c)

1d)
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mistä. Magneettikuvauksen yhteydessä 
lapsi ei altistu ionisoivalle säteilylle, 
mikä on merkittävä etu muihin kuvan-
tamismenetelmiin nähden. Magneet-
tikuvauslaitteiden ja kuvien jälkikäsit-
telyohjelmistojen kehityttyä saadaan 
huomattavasti enemmän informaatio-
ta kuvista kuin ihmissilmä havaitsee. 
Kuvausmenetelmät ovat myös merkit-
tävästi nopeutuneet lyhentäen kuvaus- 
aikoja, mikä vähentää anestesian tarvet-
ta kuvantamisen yhteydessä. Kun lap-
sen kehitysviivettä tai muuta oireistoa 
tutkitaan, pääsääntöisesti magneettiku-
vaus on paras kuvantamismenetelmä.

Mitä kuvat kertovat suomalaisen 
tautiperinnön aivotaudeista?
Magneettikuvaus mahdollisti kurkis-
tuksen aivoihin vaarattomasti. Myös 
terveiden lasten aivojen kuvantaminen 
tuli mahdolliseksi, mikä on lisännyt 
ymmärrystä aivojen kehityksestä ja 
toiminnasta lapsuusiässä. 1990-luvulla 
ja 2000-luvun alussa tutkimukset kar-
toittivat usean suomalaiseen tautipe-
rintöön kuuluvan aivotaudin kuvanta-
mislöydöksiä aikana, jolloin tauteihin 
ei ollut näköpiirissä parantavaa hoitoa. 
Näiden tutkimusten arvo olikin silloin 
diagnostiikassa, tautien luonnollisen 
kulun kartoituksessa sekä syiden sel-
vittelyssä. Jatkossa näiden kuvantamis-
tutkimusten merkitys tulee vielä nouse-
maan, mikäli tauteihin, joihin aiemmin 
on ollut vain rajoitetusti vaikuttavaa 
hoitoa, löydetään uusia hoitomahdol-
lisuuksia. Nykytekniikoiden myötä ku-
vantamistutkimukset voivat avata myös 
uusia näkökulmia tautien patogeneesin 
selvittelyyn.

Magneettikuvaustutkimusten keskei-
simmät uudet havainnot NCL-tautien ja 
AGU:n kohdalla liittyivät talamukseen. 
Talamus on parillinen harmaan aineen 
tumakeryhmä kolmannen aivokammion 

molemmilla sivuilla, ja sen tumakkeiden 
hermosolut toimivat mm. useimpien 
keskushermoston aistiratojen väliase-
mina. Talamuksessa on yli 100 tuma-
ketta, joiden yhteydet tunnetaan vielä 
puutteellisesti. Aiemmat kuoleman 
jälkeiset histopatologiset tutkimukset 
NCL-taudeissa keskittyivät aivokuoren 
tutkimukseen, mutta magneettikuvaus 
osoitti, että jo ennen tautien myöhäi-
sempään vaiheeseen liittyvän  aivoatro-
fian kehittymistä magneettikuvissa voi-
tiin nähdä signaali-intensiteetin laskua 
talamuksessa T2-painotteisissa kuvissa 
(kuva 1a). Aluksi ajateltiin, että nämä 
muutokset ovat spesifisiä juuri näille 
taudeille ja että muutokset liittyisivät 
raudan tai lipoproteiinin kertymiseen 
hermosoluun. Nykyisin kuitenkin tie-
detään, että myös muissa lysosomi-
taudeissa vastaavanlaisia muutoksia 
voidaan nähdä. Vastaavaa muutosta 
ei ole kuitenkaan nähty muissa kuin 
lysosomitaudeissa, joten talamuksen 
signaali-intensiteetin lasku T2-painot-
teisissa kuvissa viittaakin vahvasti ly-
sosomitautiin (7). 

AGU-taudissa todetaan vielä erityi-
sesti pulvinaaritumakkeiden (sijaitsee 
talamuksen takaosassa) signaalin las-
kua T2-painotteissa kuvissa (kuva 1b). 
Toistaiseksi missään  muussa lapsuus-
iän taudissa ei ole kuvattu vastaavaa 
löydöstä. AGU-taudissa todettiin myös 
mm. myelinaation (aivojen valkean ai-
neen kypsyminen) selkeä viivästymi-
nen, mitä ei olisi voitu osoittaa millään 
muulla tavalla kuin magneettikuvauk-
sella. Aivoatrofia on AGU-taudissa vasta 
myöhäisvaiheen löydös (8).

Sallan taudissa magneettikuvissa 
näkyy laaja-alainen, usein koko aivojen 
valkean aineen signaalin poikkeavuus, 
joka viittaa poikkeavaan myelinaatioon 
tai myeliinin poikkeavaan rakenteeseen 
(kuva 1c). Myelinaatioasteen on havait-

tu korreloivan potilaiden kliinisiin oi-
reisiin; potilailla, joilla myelinaatio oli 
edennyt paremmin, oli vähäisemmät 
kliiniset oireet.  Sallan taudissa ei nähdä 
merkittävää aivoatrofiaa eikä talamuk-
sen signaalin poikkeavuutta (9). 

Yhteenveto
Magneettikuvaus on osoittanut korvaa-
mattomiksi lasten aivosairauksien tut-
kimisessa. Jo tunnetuissa aivotaudissa, 
joissa diagnoosit monessa tapauksessa 
voidaan määrittää DNA-menetelmillä, 
painopiste on nimenomaan taudin pa-
togeneesin selvittämisessä sekä prog-
noosin ja eri hoitomuotojen vasteen 
arvioinnissa. Vain tutkimalla harvinaisia 
tauteja voimme kehittää niihin hoitoja.
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