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Geneettiset tekijät vaikuttavat vain vähän
lukinkalvonalaisen verenvuodon riskiin
eli subarak
noidaalisen verenvuodon saaneiden lähisu
kulaisilla on vain vähäinen geneettinen riski
sairastua itse aivoverenvuotoon. Ympäristöön
liittyvillä riskitekijöillä näyttäisi olevan suu
rempi rooli kuin geneettisillä tekijöillä myös
suvuittain esiintyvän lukinkalvonalaisen ve
renvuodon etiologiassa.
Yli 90 % spontaaneista lukinkalvonalaisista
verenvuodoista johtuu revenneestä aivovalti
mon pullistumasta. Aivovaltimopullistuman
vuotoriskin tiedetään lisääntyvän iän myötä.
Muita tunnettuja riskitekijöitä ovat tupakointi,
runsas alkoholin käyttö ja korkea verenpaine.
Perimän vaikutus sairastumisalttiuteen tunne
taan puutteellisesti, vaikka ehkäisyn kannalta
tieto lähisukulaisten geneettisestä riskistä olisi
ensisijaista.
Tässä tutkimuksessa kartoitettiin geneettis
ten tekijöiden vaikutusta lukinkalvonalaisen
verenvuodon riskiin hyödyntämällä laajoja
väestöpohjaisia kaksostutkimusaineistoja Suo
mesta, Ruotsista ja Tanskasta. Kaiken kaik
kiaan tutkimuksessa seurattiin lähes 80 000:ta
kaksosparia. Tieto sairaustapauksista saatiin
sairaalahoito- ja kuolinsyyrekistereistä.
Tutkimuksen seuranta-aikana todettiin yh
teensä 188 kuolemaan johtanutta ja 321 eifataalia lukinkalvonalaista verenvuotoa. Lukin
kalvonalaisen verenvuodon ilmaantuvuus oli
8,47 tapausta sataatuhatta seurantavuotta koh
den. Aineiston analyysi paljasti, että yli viides
täsadasta lukinkalvonalaisen verenvuodon saa
neesta kaksosparikista vain kuuden kaksossi
sarus oli myös sairastunut lukinkalvonalaiseen
Spontaanin lukinkalvonalaisen

verenvuotoon. Viisi kyseisestä kuudesta kak
sosparista oli identtisiä, ja vain yksi kaksospari
oli sairastunut suhteellisen nuorena. Identtis
ten kaksosten konkordanssiluku (kertoo, kuin
ka suuri toisen kaksosparikin riski on sairastua,
jos toinen on sairastanut) oli 3,1 % verrattuna
erimunaisten kaksosten 0,27 %:iin. Laskennal
lisesti tämä tarkoittaisi, että jos suvussa olisi
yksi lukinkalvonalaisen verenvuodon saanut,
yksi 185 sisaruksesta sairastuisi myös.
Tulokset vahvistavat entisestään käsitystä
siitä, että geneettisillä tekijöillä on vain vähäi
nen merkitys lukinkalvonalaisen verenvuo
don etiologiassa. Myös suvuittain esiintyvä
subaraknoidaalivuoto selittynee suurimmaksi
osaksi ympäristön riskitekijöillä. Nykyisen
tutkimustiedon perusteella aivovaltimopullis
tumien seulonta näyttäisi kuitenkin olevan ai
heellista niille henkilöille, joiden useammalla
kuin kahdella lähisukulaisella tai identtisellä
kaksossisaruksella on todettu lukinkalvonalai
nen verenvuoto. ■
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