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Amyotro�nen lateraaliskleroosi (ALS) on yleisin 
motoneuronitaudeista. Se on harvinainen aikuis-
iällä alkava sairaus, jossa liikehermot degeneroi-
tuvat aiheuttaen raajasta tai bulbaari alueelta al-
kavan lihasheikkouden ja surkastuman. Tyypilli-
nen tauti etenee vääjäämättä ja melko no peasti 
kaikkiin tahdonalaisiin lihaksiin, myös hengitys-
lihaksiin, ja keskimääräinen elinikä oireiden al-
kamisesta on 2–5 vuotta. ALS:sta tunnetaan kui-
tenkin myös epätyypillisiä muotoja, joissa etene-
minen on hitaampaa, ja noin 10 % tautiin sairas-
tuneista elää yli 10 vuotta, joskin ainakin puolet 
heistä vaikeavammaisina (1). 

ALS-taudin etiologia on edelleen tuntematon, 
mutta tautia aiheuttavia geenimutaatioita löyde-
tään yhä enemmän, ja niiden avulla pyritään sel-

vittämään taudin syntymekanismeja. Tutkimus 
on edennyt viime vuosina huimasti, erityisesti 
sen jälkeen kun taudin taustalla oleva yleisin 
geenivirhe, kromosomissa 9 si jaitsevan 
C9ORF72-geenin toistojaksomutaatio, löytyi 
muutama vuosi sitten (2,3). Mutaation patofysio-
logisia mekanismeja ja yleisyyttä tutkitaan useis-
sa tutkimusryhmissä. Esimerkiksi yhden selitys-
mallin mukaan soluissa syntyy viallista RNA:ta, 
joka sitoutuu tumassa ADARB2-pro teiiniin, ent-
syymiin joka säätelee liikehermojen glutamaatti-
reseptorien toimintaa ja aktiivisuutta. Mutaation 
vuoksi proteiinin toiminta häiriintyy aiheuttaen 
glutamaattireseptorien yli aktiivisuutta ja neuro-
neissa syntyy eksitatorinen vaurio (4).

Suomessa ALS-tautiin sairastuu vajaat 200 
henkilöä vuosittain. Maailmanlaajuisesti vuosit-

tainen ilmaantuvuus on 1–3/100 000 ja esiinty-
vyys 3–8/100 000 henkilöä (5). Tauti todetaan 
keskimäärin 65 vuoden iässä. Sen itsenäiset ris-
kitekijät ovat ikä, miessukupuoli ja noin 10 %:lla 
potilaista suvussa esiintyvä tauti (6). 

ALS on aiemmin jaettu sporadiseen (SALS) 
ja familiaaliseen (FALS) tautiin sen mukaan, 
onko kyseessä yksittäinen tapaus vai useampia 
samassa suvussa. Tämä jako ei ole nykyään riit-
tävän tarkka, koska tauti voi olla perinnöllinen, 
vaikka potilas olisi sukunsa ainoa sairastunut 
(7). Lähiomaisen sairastumisriski vaihtelee suu-
resti sen mukaan, onko taustalla geenivirhe vai 
ei. Geneettisen muuntelun osuudeksi on arvioi-
tu vähintään 21 % (8,9). 

ALS-tautiin liittyy liikunta- ja toimintakyvyn 
heikkenemisen lisäksi monia erityisongelmia, 
jotka erityisesti taudin loppuvaiheessa vaativat 
asiantuntevaa moniammatillista arviointia ja 
hoitoa. 
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ALS-potilaan kliinisessä tutkimuksessa löydök-
siä on vaihtelevasti ylemmän ja alemman moto-
neuronin vauriosta, koska koko liikeradasto 
motoriselta aivokuorelta selkäytimen etusarven 
soluihin vaurioituu. Motoneuronit degeneroitu-
vat, korvautuvat glioosilla ja aiheuttavat raajasta 
tai bulbaarialueelta alkavan lihasheikkouden. 
Noin 70 %:lla potilaista oireet alkavat yksittäi-
sen raajan (spinaalinen alku), usein ylä- tai ala-
raajan distaaliosan heikkoudella ja lihasten sur-
kastumisella (kuva 1). Lopuilla potilailla ensi-
oireet tulevat bulbaarialueelta puheen kangistu-
misena sekä nielun ja kielen toiminnan heikke-
nemisenä (10). 

Tyypillisessä edenneessä taudissa on huo-
mattava lihasatro�a, lihasheikkous ja faskiku-
laatiot. Edennyt alemman motoneuronin vaurio 
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