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Duodecimin numerossa 14/2010 oli Tiina He
liön ja Katriina Aalto-Setälän varsin ajankoh
tainen ja ansiokas katsaus geenidiagnostiikan
asemasta kardiologisessa diagnostiikassa. Ha
luan kuitenkin esittää pari korjausta ja täsmen
nystä.
Kuten kirjoittajat toteavat, autosomaalinen
peittyvä periytyminen tarkoittaa sitä, että mo
lemmissa tietyn geenin alleeleissa on mutaa
tio, mutta se taas ei ole yhtä kuin homotsygo
tia, joka edellyttää, että molemmassa alleelissa
on aivan identtinen mutaatio. Mikäli vanhem
milta on periytynyt kaksi erilaista kyseisen
geenin mutaatiota, on kyseessä yhdistelmähe
terotsygotia (compound heterozygosity), joka
on varsin tavallinen autosomaalisen peittyvän
periytymisen taustakuvio. Lisäksi on olemas
sa myös X-kromosomissa sekä peittyvästi että
vallitsevasti periytyviä kardiomyopatioita.
Sellaisia ovat jäljempänä artikkelissa mainitut
dystrofinopatia, joka voi aiheuttaa kardiomyo
patian myös ilman lihastautia, sekä LAMP2geenimutaation aiheuttama Danonin tauti.
Koska monen perinnöllisen lihastaudin
taustalla on samoja geenejä, joiden tiedetään
aiheuttavan kardiomyopatiaa, olemme Tampe
reella yhteistyössä kardiologien ja patologien
kanssa päätyneet hyödyntämään lihastauteja
varten kehitettyjä erityisdiagnostisia mene
telmiä myös kardiologisessa diagnostiikassa.
Tampereen yliopiston lihastautien tutkimus
yksikön molekyylipatologian laboratoriossa
(NMP-laboratorio) on nyt jo mahdollista sel
vittää usean geenivirheen aiheuttamia proteii
nitason häiriötä immunohistokemiallisilla vär
jäyksillä. Tällaisia ovat esimerkiksi LAMP2-,
DYS-, emeriini- ja deltasarkoglykaaniproteii
nien viat. Toiset geenivirheet voivat tuottaa vi
allisen proteiinin kertymää, joka niin ikään on
osoitettavissa värjäyksillä, esimerkkeinä des
minopatia ja FHL-1. Oikean kammion aryt
mogeenisen kardiomyopatian taustalta on jo

löydetty noin puolen tusinan verran geenejä,
mutta niiden yhteinen piirre proteiinitasolla
on plakoglobiinin hävikki desmosomiliitoksis
ta (Asimaki ym. 2009). Tämän tunnistaminen
sydänlihasbiopsian immunohistokemiallisella
plakoglobiinin värjäyksellä on NMP-labora
toriossa rutiinikäytössä. Se antaa suoran mo
lekyylipatologisen diagnoosin. Lihastautien
tutkimusyksikön DNA-laboratoriossa on vas
taavasti tarjolla usean lihastautigeenin ana
lytiikkaa (geenit, jotka tulevat kysymykseen
myös kardiomyopatian diagnostiikassa),- ku
ten FKRP-, TCAP-, ZASP-, DESM-, FHL-1- ja
LMNA-geenien läpisekvensointia. ■
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