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pääkirjoitus | tiede

COVID-19-taudin kliininen monimuotoisuus – 
oireettomasta vaikeaan, kuolemaan johtavaan 
muotoon – osoittaa potilaan ominaisuuksien 
olevan tärkeitä. Osa alttiudesta liittyy muihin 
samanaikaisiin sairauksiin, elintapoihin ja lää-
kityksiin. Myös geneettisillä tekijöillä on merki-
tystä joko suoraan infektiovasteen kautta tai 
epäsuorasti COVID-19-komplikaatioille altista-
vien sairauksien välityksellä. 

Lukuisia kandidaattigeenejä onkin tähän 
mennessä jo kuvattu. Esimerkiksi 9 maassa 
tehdyssä selvityksessä (n. 13 000 potilasta) 
 kromosomissa 3 oleva riskialleeli rs10490770 
liit tyi vaikeampaan tautimuotoon etenkin alle 
60-vuotiailla (1). Genetiikasta voikin toivoa 
 olevan apua yksilöllisen lääketieteen soveltami-
sessa, kunhan kliininen merkitys tarkemmin 
selviää. 

Tietoa on jo kertynyt perinteisemmistäkin 
 geneettisistä merkeistä. Jo varhain COVID-
19-tautiin liitetty geneettinen alttius on miessu-
kupuoli: tutkimusten mukaan miehillä on noin 
1,5 kertaa suurempi kuolemanriski kuin naisil-
la. Tämä pätee myös muissa infektioissa (2), ja 
todennäköinen syy on miehen heikompi im-
muunivaste.

Jo epidemian alkuvaiheessa kiinnitettiin huo-
miota siihen, että O-veriryhmään kuuluvilla on 
vähemmän komplikaatioita, vaikkei tartunta-
riski olekaan pienempi kuin muilla. Tässä hyvä 
selitys on, että O-veriryhmään kuuluvilla on vä-
hemmän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöi-
tä ja näin ollen vähemmän COVID-19-kompli-
kaatioille altistavaa valtimotautia (3). 

Erittäin mielenkiintoinen geneettinen yhteys 
liittyy APOE-geenin koodittamaan apolipopro-
teiini E:hen (4). APOE koostuu kahdesta 
alleelis ta, muotoa ɛ2, ɛ3 tai ɛ4, joten mahdolli-
set yhdistelmät ovat ɛ2/ɛ2, ɛ2/ɛ3, ɛ2/ɛ4, ɛ3/ɛ3, 
ɛ3/ɛ4, tai ɛ4/ɛ4. Suomessa tavallisin on ɛ3/ɛ3, 
joka on noin kahdella kolmasosalla suomalai-
sista. Keskimäärin joka viidennellä on vähin-
tään yksi ɛ4-alleeli (4), joka ilmeisesti on evolu-
tiivisesti alkuperäinen muoto. 

APOE-genotyypillä on monipuolisia vaiku-
tuksia aineenvaihduntaan suolessa, maksassa ja 
myös keskushermostossa (5). Se vaikuttaa 
koles terolin imeytymiseen ohutsuolesta, toimii 

aivoissa hermokasvutekijänä ja vaikuttaa mm. 
amyloidimetaboliaan. 

Vaikka ɛ4-alleelista on arvioitu olevan hyötyä 
eloonjäämisen kannalta alkukantaisissa oloissa, 
hyvinvoinnin oloissa se näyttäytyy haitallisena. 
Siihen liittyy kolesterolin tehokkaampi imeyty-
minen ja korkeampi plasman kolesterolitaso, 
joka lisää valtimotautiriskiä. Vaikkei APOE ɛ4 
olekaan välttämätön tai riittävä, se on kuitenkin 
myös voimakkain myöhäisiän Alzheimerin tau-
tiin yhdistyvä geneettinen riskitekijä (5). Se on 
myös yhdistetty ylipäänsä vanhenemisilmiöi-
hin, ja sen yleisyys pieneneekin hyvin vanhoilla. 

Myös yhteyksiä koronainfektioon on jo rapor-
toitu. UK-Biobank-aineistossa APOE ɛ4/ɛ4 -po-
tilaiden kuolemanriski oli nelinkertainen ɛ3/ɛ3-
potilaiden riskiin verrattuna (6). Tässäkin me-
kanismina voi olla se, että lipidivaikutusten ta-
kia valtimotautiriski on suurempi. Kuitenkin 
viite siitä, että APOE ɛ4 -kantajat voivat olla 
muutenkin heikommassa asemassa, on se, että 
herpes simplex -virukseen liittyvä yskänrokko 
on heillä tavallisempi (7) ja HIV on heille vaa-
rallisempi (8). 

Kokeellisista tutkimuksista tiedetään APOE-
genotyypin muovaavan infektion vaikutuksia 
hermokudoksessa (5). COVID-19-tautiin liittyy 
useita neurologisia ilmentymiä ja näitä kuva-
taan myös infektionjälkeisessä oireyhtymässä 
(9). Ovatko ne tavallisempia ɛ4-alleelin kantajil-
la? (10). Joka tapauksessa teoreettisesti erityisen 
herkkien ɛ4/ɛ4-homotsygoottien määrä ei ole 
pieni, Suomessa heitä on noin 170 000. ●
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