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2 1 -hydroksylaasi, alleeli-spesif inen pcR, synnynnäinen lisäm unuaishyperplasia, MHC

Synnynnäinen lisámunuaishyperplasia (congenital adrenal hyperplasia,CAH) on yksi yleisimmis-
tä perinnÖllisistä metabolian häiriöistä. Taudin yleisin syy on lisämunuaiskuoren steroidihormoni-
synteesissä tarvittavan steroidi 21-hydroksylaasi -entsyymin (21OH) puutos. Defektit entsyymis-
sä johtavat kortisolin ja aldosteronin synteesin heikkenemiseen ja toisaalta androgeenien ylituo-
tantoon. Tämän autosomaalisesti resessiivisesti periyt¡rän taudin vaikeusaste ja ilmenemismuc-
to vaihtelee suolanmenetyskriisistä ja tyttölasten ulkogenitaalien virilisaatiosta kasvun kiihtymi-
seen, hirsutismiin ja hedelmättömyyteen. Kliinisesti potilaat voidaan jakaa kolmeen muotoon:
salt wasting, simple virilizing ja epäselvempi non-classical. Klassisen vakavan muodon
(=SW+SV) esiintyvyys eurooppalaisessa väestössä on noin 1112OOO vastasyntynyttä, kun taas
miedoimpia muotoja saattaa esiintyä jopa yhdellä 500-1000:sta. 21-hydroksylaasientsyymiá
koodaa ihmisen HLA major histocompatibility complex -alueella kromosomissa ép21.3 sijaitseva
21OHB-geeni. Toimivan geenin läheisyydessä sijaitsee hyvin homologinen 21OHA-pseudo-
geeni. 21OH-defektiå aiheuttavia geenivirheitä tunnetaan kahdenlaisia: lokuksessa havaittavien
laajempien 30 kb:n deleetioiden ohella toimivassa geenissä esiintyy pseuðogeenille ominaisia
pistemutaatioita.
Ïämän tutk¡muksen tarkoituksena oli 1) pystyttâä PCR-menetelmä, jolla voidaan erotella sek-
venssiltään hyvin homologiset 21OHA- ja 21OHB-geenit, ja 2) tätä geenispesifistä PCR:ää hy-
väksikäyttäen tutkia sitten yhden neutraalipolymorfian (Ncot) sekä 21OH-defektiä aiheuttavien
8bpi30kb del,lle172->Asn ja introni 2 splicing-mutaatioiden esiintymistä ja jakaumaa suomalai-
sissa 21OH-potilaissa, -perheissä sekä normaalivåestössä käyttäen mutaatio-spesifistä pCR-
menetelmää ja 21OH&geenien osittaista sekvensointia sekä 3) selvittää em. mutaatioiden HLA-
haplotyyppiassosiaatioita.
Tutkituista 51 :stä klassisen muodon potilaasta voilän 27.5o/o:lla osoittaa toimivan 21OHB-geenin
homotsygoottinen deleetio, 45.1"/"lla lle172->Asn-mutaatio ja lisäksi 17.To/ollasplicing-mutaa-
tio. Kolme yleisintä geenivirhettä selittää siis yli 907o suomalaisista tautitapauksista. potilaiden
geenidefektit pystyttiin osoittamaan heterotsygoottisena heidän vanhemmiltaan. Neutraalipoly-
morfiaan, deleetioihin ja lle172->Asn-mutaatioon kuhunkin kytkeytyy selkeåsti vain yksi spesiii-
nen HLA-haplotyyppitai sen variaatio. lle172->Asn-geenivirheen frekvenssi normaaliväestössä
otoksemme perusteella on noin 0.019 (+i-0.026). Suurin osa lle172->Asn-mutaation kantajista
näyttää olevan alunperin lähtöisin varsin lähekkäisiltâ paikkakunnilta Pohjois-Pohjanmaalla ja
Kainuussa. Ei-klassisen muodon tautia aiheuttavat selvästikin jotkin muut kuin klassisen muo-
don potilailla tavatut geenivirheet.
Tulokset osoittavat käytettyjen menetelmien soveltuvan erinomaisesti 21OH-geenivirheiden
nopeaan ja tarkkaan tunnistamiseen sekä todistavat vahvasti pienissä isoloituneissa populaa-
tioissa havaittavan founder effect-ilmiön puolesta. Selvä korrelaatio voidaan havaita entsyymiak-
tiivisuuden täysin hävittåvien geenivirheiden ja tietyn kliinisen taudinkuvan välillä. Geenikonver-
sio defektiivisten mutaatioiden siirtymistä pseudogeenistä toimivaan geeniin aiheuttavana me-
kanismina saa myös tukea havainnoistamme. Menetelmåmme laajentaminen koskemaan kaikkia
yleisimpiå raportoituja 21OH-geenien mutaatiopositioita todennåköisesti selvittäisi myös tässä
tutkimuksessa selvittämättä jääneiden potilaiden geenivirheet, auttaisi luotettavan taudinkuva-
ennusteen luomisessa sekä toisi yleisestikin aivan uutta tietoa genotyypin ja fenotyypin korre-
laatiosta perinnöllisissä sairauksissa.
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