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Abstract  

Dilated cardiomyopathy is a non-ischemic cardiac disorder predisposing to heart failure, and the 

characteristics of dilated cardiomyopathy emerge under normal loading conditions. Dilated 

cardiomyopathy can be consequence of various conditions e.g. genetic mutations, virus infection or toxin 

exposures. One of the significant causes of familial dilated cardiomyopathy in Finland is mutation S143P 

in LMNA-gene, coding for A type lamins. Current drug therapy for dilated cardiomyopathy aims to 

alleviation of symptoms, prevention of complications and progression of the disease, however, efficacy of 

current therapy is insufficient, and novel therapy strategies are urgently required. Transcription factors are 

fundamental regulators of gene expression, and GATA4 is a crucial transcription factor both in embryonic 

and in adult heart and thus an intriguing target for therapeutic manipulation. Compounds targeting GATA4 

have shown anti-hypertrophic and cardioprotective effects. 

 

Here, effects of two different hypertrophic stimuli, endothelin-1 and mechanical stretch, on human induced 

pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) were examined with high-content analysis and 

quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR), respectively. One hiPSC-CM line was used as a healthy 

control, whereas the other carried the S143P mutation in LMNA-gene (DCM-CMs). Additionally, effects 

of GATA4-targeting compound C-2021 on cardiomyocytes were investigated. In summary, according to 

proBNP staining, DCM-CMs are more hypertrophied at baseline. DCM-CMs seemed to be less susceptible 

to mechanical stretch-induced enhancement in BNP gene expression. In addition, compound C-2021 may 

have anti-hypertrophic properties suggesting it to be a potential drug candidate in cardiac diseases. Finally, 

lamin A seemed to mislocalize to nucleoplasm instead of nuclear lamina in DCM-CMs. 
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Tiivistelmä:  

Laajentava sydänlihassairaus eli dilatoiva kardiomyopatia on sydänlihassairaus, joka voi johtaa sydämen 

vajaatoimintaan. Tyypillisesti dilatoivassa kardiomyopatiassa vasen kammio on laajentunut ja sen seinämä 

on ohentunut sekä supistuvuus heikentynyt. Dilatoivan kardiomypatian tunnuspiirteet eivät liity 

epänormaaliin kuormitukseen, kuten verenpainetautiin. Dilatoiva kardiomyopatia voi aiheutua useista eri 

syistä, kuten virusinfektiosta, toksisista aineista, sekä geenimutaatioista. Yksi merkittävimmistä dilatoivalle 

kardiomyopatialle altistavista mutaatioista Suomessa on mutaatio S143P LMNA-geenissä, joka säätelee A-

tyypin lamiineja. Tämänhetkinen dilatoivan kardiomyopatian lääkehoito noudattaa sydämen 

vajaatoiminnan hoitosuosituksia, ja tavoitteena on helpottaa oireita sekä ehkäistä komplikaatioita ja taudin 

etenemistä. Kuitenkaan lääkehoidolla ei voida parantaa dilatoivaa kardiomyopatiaa, minkä vuoksi uusia 

ratkaisuja lääkehoitoon tarvitaan. Transkriptiotekijät ovat geeniluentaa sääteleviä proteiineja, jotka 

sitoutuvat tiettyyn DNA-sekvenssiin aiheuttaen muutoksia geeniekspressiossa. Transkriptiotekijät ovat 

uusi, houkutteleva lääkevaikutuskohde, sillä niiden avulla voidaan muunnella geeniekspressiota tarkasti. 

GATA4 on sekä alkionkehityksen aikana että aikuisessa sydämessä merkittävä transkriptiotekijä, joka 

säätelee geeniekspressiota sekä yksin että muiden transkriptiotekijöiden kanssa. Pienmolekyyleillä, jotka 

vaikuttavat GATA4:ään, on havaittu olevan hypertrofiaa lievittäviä ja sydäntä suojaavia vaikutuksia. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kahden hypertrofisen stimulaation, endoteliini-1:n ja mekaanisen 

venytyksen, vaikutuksia ihmisen indusoiduista monikykyisistä kantasoluista erilaistettuihin 

sydänlihassoluihin (hiPSC-sydänlihassoluihin) automatisoidulla kuva-analyysillä sekä qRT-PCR:llä. 

Lisäksi tutkittiin GATA4:ään vaikuttavan yhdisteen, C-2021:n, vaikutuksia hiPSC-sydänlihassoluihin. 

hiPSC-sydänlihassolulinjoja oli käytössä kaksi erilaista: toinen kontrollisolulinja, ja toinen S143P-

mutaatiota kantava linja (DCM-sydänlihassolut). HCA:n perusteella endoteliini-indusoitu hypertrofinen 

vaste oli lähtökohtaisesti korkeampi DCM-sydänlihassoluilla verrattuna terveeseen kontrolliin. Lisäksi 

havaittiin, että mekaanisella venytyksellä aiheutettu hypertrofinen vaste ei ollut yhtä merkittävä DCM-

sydänlihassoluissa kuin terveessä kontrollissa. Yhdisteellä C-2021 saattaa olla hypertrofista vastetta 

lievittäviä vaikutuksia, mikä tekee siitä potentiaalisen lääkeainekandidaatin. Lisäksi lamiini A saattaa 

lokalisoitua väärin tumalimaan DCM-sydänlihassoluissa. 
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1. INTRODUCTION 

 

Dilated cardiomyopathy is a non-ischemic disorder 

affecting especially young adults and leading to 

premature heart implantation, heart failure or 

sudden cardiac death (Saito et al., 2015). The most 

predominant phenotypes of dilated 

cardiomyopathy are dilatation of the ventricular 

chamber, thinning of the ventricular walls and 

systolic dysfunction of the left ventricle under 

normal loading conditions (Elliott et al., 2008; 

Harvey and Leinwand, 2011; McNally and 

Mestroni, 2017). Additionally, dilated 

cardiomyopathy is a significant risk factor for 

severe arrhythmias.  

 

Diagnosis for dilated cardiomyopathy is 

challenging due to heterogeneous aetiology of the 

disease (Schultheiss et al., 2019). Dilated 

cardiomyopathy may be a consequence of various 

conditions e.g. genetic mutations, virus infections, 

cardiotoxic drugs, or toxin exposures, however, in 

most cases aetiology remains idiopathic and 

unsolved (Akinrinade et al., 2015; Elliott et al., 

2008; Heliö and Kuusisto, 2016; Schultheiss et al., 

2019). As diagnostic criteria and methodologies 

used are controversial, prevalence of dilated 

cardiomyopathy might be underestimated (40 cases 

per 100,000 individuals) (Heliö, 2018; McNally 

and Mestroni, 2017; Weintraub et al., 2017).  In 

Finland, one of the significant causes of familial 

dilated cardiomyopathy is mutation S143P in 

LMNA-gene coding for intermediate filaments 

A-type lamins (Burke and Stewart, 2013; Hohmann 

and Dehghani, 2019; Schaper et al., 1991).  

 

Histopathological findings in dilated 

cardiomyopathy include fibrosis, eccentric 

hypertrophy (i.e. growth of the cardiomyocytes in 

length), and punctate distribution of sarcomeres (de 

Leeuw et al., 2001; Harvey and Leinwand, 2011; 

Saito et al., 2015; Schaper et al., 1991; Sun et al., 

2012). Moreover, changes in the cytoskeleton, the 

multifunctional component of the cell, are widely 

observed. Furthermore, fetal gene program is 

reactivated to compensate pathological changes in 

the heart (Harvey and Leinwand, 2011; Ojala et al., 

2016; Pikkarainen et al., 2003). 

 

Currently, primary aims of treatment for dilated 

cardiomyopathy are to alleviate the symptoms and 

prevent complications and disease progression by 

reducing the workload of the heart and targeting the 

neurohumoral activation (e.g. by angiotensin 

converting enzyme blockers or angiotensin II 

receptor antagonists, β-blockers and diuretics)  

(Elliott, 2000; Heliö, 2018). However, novel 

therapeutic strategies are urgently needed since 

current therapies have not shown sufficient 

efficacy (Elliott, 2000; Heliö, 2018; Weintraub et 

al., 2017). Transcription factors are an intriguing 

target for therapeutic manipulation (Kohli et al., 

2012). Cardiac transcription factor GATA4 

participates in development of cardiomyocyte 

hypertrophy and cardiac regeneration and together 

with transcription factor NKX2-5, they have a 

significant role in various regulatory processes 

such as gene expression of A-type and B-type 

natriuretic peptides, ANP and BNP, respectively 

(Pikkarainen et al., 2004, 2003). It has been 

reported that small molecule 3i-1000 targeting 

transcription factor GATA4 might have anti-

hypertrophic and cardioprotective properties in 

vitro and in vivo, respectively (Kinnunen et al., 

2018; Välimäki et al., 2017). GATA4 targeting 

compound C-2021 examined in this study, is less 

toxic and more potent compound compared to 

3i-1000 (Pohjolainen et al., unpublished data). 

 

In this study, the effects of hypertrophic stimuli on 

human induced pluripotent stem cell-derived 

cardiomyocytes (hiPSC-CMs) were examined. 

Furthermore, impact of GATA4-targeting 

compound C-2021 on hiPSC-CMs was 

investigated.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1 Compounds and reagents 

 

Cell culture media, reagents and supplements 

reagents used in cell culture were purchased from 

Gibco (Thermo Fisher Scientific, Paisley, UK) 

unless otherwise stated. Endothelin-1, bovine 

serum albumin (BSA), dimethyl sulfoxide 

(DMSO) and β-mercaptoethanol were purchased 

from Sigma-Aldrich (Darmstadt, Germany). 

Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM), 

phosphate-buffered saline (PBS), 

paraformaldehyde (PFA) and Trypsin-EDTA 

(pH 7.4) were collected from Media Kitchen, 

Institute of Biotechnology, University of Helsinki. 

Compound C-2021 was synthetized at the Division 

of Pharmaceutical Chemistry and Technology, 
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Faculty of Pharmacy, University of Helsinki, 

Finland. 

 

2.2 Cell culture 

 

The iPS(IMR90) stem cell line (Yu et al., 2007) 

used as a control line, was purchased from WiCell 

(Madison, Wisconsin, USA). Stem cell line 

UTA.12619.LMNA (DCM-hiPSCs) carrying 

mutation S143P in LMNA-gene was a generous gift 

from Professor Katriina Aalto-Setälä from 

University of Tampere (Shah et al., 2019).  

 

Both IMR90 and DCM-hiPSC lines were cultured 

on Matrigel®-coated (1:50; Corning, Bedform, 

MA, USA) 6-well plates in Essential eight™ 

medium (E8) and passaged 1:15 approximately 

every four days. The cells were dissociated using 

Versene® and resuspended in E8 containing 10 µM 

ROCK-inhibitor (Y-27632; Tocris, Bristol, UK). 

Well-established differentiation protocol for 

iPS(IMR90) cells was conducted as described 

earlier (Burridge et al., 2014). Briefly, 

differentiation of IMR90 cells was started when the 

culture was approximately 80-95 % confluent (D0) 

by induction of Wnt signaling pathway with a 

glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor 

CHIR99021 at concentration of 6 µM in RPMI 

1640 medium supplemented with B-27 without 

insulin (RB-). After 24 h (D1) the medium was 

refreshed to RB- without CHIR99021. On day 3 

(D3) medium was changed to RB- containing C59 

at 2.5 µM to inhibit Wnt signaling pathway. On 

days 5, 7 and 9 (D5; D7; D9) cells were maintained 

in RB-. Beating cardiomyocytes were observed 

from days 7-9 onwards. Glucose deprivation has 

been found to enrich the yield of cardiomyocytes 

hence metabolic selection of cardiomyocytes was 

initiated by replacing RB- to RPMI 1640 without 

glucose with B-27 on days 11 and 13 (D11 and 

D13). From day 15 onwards cardiomyocytes were 

fed with RPMI 1640 supplemented with B-27 

(RB+). Beating human induced pluripotent stem 

cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) were 

dissociated and replated between days 15-17 with 

cell dissociation solution containing 

40 % RPMI 1640, 40 % enzyme-free cell 

dissociation buffer and 20 % Trypsin-EDTA  for 

7-8 minutes in 37 ֯C. Cells were centrifuged and 

resuspended in RPMI 1640 medium containing 

10 % fetal bovine serum (FBS) and 10 µM ROCK-

inhibitor and seeded for immunofluorescence 

staining and high-content analysis (HCA) at 

10.000 cells/well on black CellCarrierTM 96-well 

plate and for quantitative reverse transcription 

polymerase chain reaction  (qRT-PCR) at 500.000 

– 750.000 cells / well on flexible-bottomed and 

collagen I coated 6-well plates (BioFlex® collagen 

I, Flexcell International Corp., Burlington, NC, 

Cat# BF3001C).  

 

Differentiation protocol for DCM-hiPSCs was 

optimized on 12-well plate as follows: first, 

optimal concentration of CHIR99021 was 

established by exposing DCM-hiPSCs to 

CHIR99021 at the concentration of either 6 µM, 

7 µM or 8 µM on D0 for either 24 h or 48 h. 

Differentiation protocol was continued as stated 

above. Second, the optimal confluency to start the 

differentiation was investigated by initiating 

differentiation protocol when cell density varied 

between 15-100 % and proceeded as with IMR90 

cell line. To achieve different levels of confluency 

on D0 stem cells were split on different ratios and 

differentiation was initiated on different time 

points (Fig. 1). Beating cardiomyocytes were 

dissociated between days 15-17 and yield was 

determined. 

 

2.3 Immunofluorescence staining and high-content 

analysis  

 

For immunofluorescence staining and HCA, 

hiPSC- and DCM-CMs were exposed to 

endothelin-1 either at 100 nM or 300 nM or vehicle 

for 24 h at 30 days of age. Endothelin-1 (Lot# 

088M4849V) was dissolved in 1% BSA in DMEM. 

Compound C-2021 at 30 µM (final concentration 

of DMSO 0.1 %) or vehicle was added to cells 1 h 

prior to endothelin-1. To prevent exocytosis of pro-

B-type natriuretic peptide (proBNP) containing 

vesicles, Brefeldin A (1000X, Invitrogen) was 

added to the cells (final concentration 1X) to be 

stained for proBNP 3 h prior to fixation. Cells were 

washed two times with PBS and fixed with 4 % 

PFA for 15 minutes at room temperature, washed 

3x5 minutes with PBS following permeabilization 

with 0.1 % Triton-X in PBS for 10 minutes. Non-

specific binding sites were blocked with 4 % FBS 

in PBS for 45 minutes. Primary antibody solutions 

were prepared into 4 % FBS in PBS, added to cells 

and incubated in room temperature for 60 minutes: 

cardiac troponin T antibody (Abcam, Cambridge, 

UK, Cat# ab45932, Lot# GR3333401-1) at 1:800, 

lamin-A antibody (Abcam, Cat#ab8980, Lot# 

GR3275621-6) at 1:800, sarcomeric α-actinin 
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antibody (Sigma-Aldrich, Cat#A7811, 

Lot#128M4812V) at 1:800 and proBNP antibody 

(Abcam, Cat# ab13115, Lot#GR3320268-1) at 

1:250. Cells were washed with PBS 3x5 minutes 

following addition of secondary antibody solution 

and incubation of 45 minutes in room temperature 

protected from light. Secondary antibody solution 

contained AlexaFluor-conjugated secondary 

antibodies (Life Technologies, Eugene, Oregon) at 

1:200 and 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI; 

Sigma-Aldrich) at 1:100. Cells were washed with 

PBS 3x5 minutes and stored in PBS at 4°C 

protected from light until imaged with the 

ImageXpress® Micro Confocal High-Content 

Imaging System using a 10X Plan Apo Lambda 

ImageXpress Micro Objective and analyzed with 

MetaXpress® High-Content Image Acquisition 

and Analysis Software (Molecular Devices) in 

which three different protocols were used. Briefly, 

cardiomyocytes were identified with DAPI and 

cardiac troponin T stainings with MetaXpress® 

Custom Module tool in each protocol. Only mono- 

or binucleated cardiomyocytes were included in the 

analysis. To identify proBNP positive 

cardiomyocytes, perinuclear area was determined 

as a 10-pixel ring around the nucleus and the 

average intensity of proBNP staining was 

measured in proBNP positive cardiomyocytes. To 

classify cardiomyocytes either positive or negative 

proBNP cardiomyocytes, reference level was set 

individually for each experiment i.e. the reference 

level was same for DCM- and hiPSC-CMs stained 

for proBNP at the same time. Intensity of cardiac 

troponin T was measured in the perinuclear area in 

cardiomyocytes identified as stated earlier. 

Relative intensity of cardiac troponin T were 

calculated by normalizing the intensity of cardiac 

troponin T in the perinuclear area to the intensity of 

cardiac troponin T in the perinuclear area in control 

cardiomyocytes (DMSO treatment). Nuclear 

lamina was determined to be 1-pixel peripheral 

area of the nucleus and nucleoplasm was 

determined to be the nucleus excluding peripheral 

1-pixel ring of the nucleus. The intensity ratio 

between lamin A intensity in nucleoplasm and 

nuclear lamina was calculated as follows: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑁

𝐿
 

where N is the average intensity of lamin A in the 

nucleoplasm and L is the average intensity of lamin 

A in nuclear lamina (Shah et al., 2019). To allow 

optimal analysis, the settings were justified 

manually for each experiment. Two biological 

replicates were included in the analysis in which 

each experiment consisted of at least two technical 

replicates. 

 

2.4 RNA isolation and qRT-PCR 

 

For quantitative reverse transcription polymerase 

chain reaction (qRT-PCR), cardiomyocytes were 

exposed to cyclic mechanical stretching (0.5 Hz, 

10-20 % elongation) for 24 h at the 30 days using a 

FlexCell tension system FX-5000 (FlexCell 

International Corp, Burlington, NC, USA). 

Compound C-2021 at the concentration of 30 µM 

or vehicle was added to cells 1 h prior to stretching 

(final concentration of DMSO 0.1 %). 

Cardiomyocytes used as a control were cultured 

similarly on BioFlex® Collagen I well plates but 

not stretched. After 24 h cells were lysed in 350 µl 

lysis buffer containing 1 % β-mercaptoethanol and 

ribonucleic acid (RNA) was isolated with 

NucleoSpin® RNA reagent series (Macherey-

Nagel) according to manufacturer’s instructions. 

Nanodrop 1000 spectrophotometer (Thermo Fisher 

Scientific) was used to determine RNA 

concentration and quality. Complementary 

deoxyribonucleic acid (cDNA) was synthetized 

from 77-251 ng of RNA according to protocol of 

Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit 

(Roche, Basel, Switzerland, Cat# 0489703001) 

using MJ Mini Personal Thermal Cycler (Bio-Rad).  

PCR grade H2O (90 μl) was added (dilution 1:10) 

and cDNA was stored at -20°C. For genes of 

interest (Nppa and Nppb) and for reference genes 

(eukaryotic 18S rRNA and Actb) commercial 

Taqman® Gene Expression Assays for Nppa 

(Rn00664637_g1; probe NPPA HS00383230_g1), 

Nppb (Rn00580641_m1; probe NPPB 

HS01057466_g1) Actb (Mm00607939_s1; probe 

ACTB Cat# 4333762T) and eukaryotic 18S rRNA 

(Hs99999901_s1; probe 18S Cat# 4352930E) 

(Thermo Fisher Scientific) were conducted with 

LightCycler® 480 probes Master reagent (Roche) 

according to manufacturer’s instructions in order to 

analyze 4.5 µl of diluted cDNA in reaction volumes 

of 10 µl on a white LightCycler® 480 Multiwell 

Plate 384 (04729749001, Roche) using a 

LightCycler® 480 Real-Time PCR System 

(Roche). Each reaction was run at least in duplicate. 

For the analysis average value of technical 

replicates was used. Quantification cycle (Cq) value 

of the genes of interest was normalized to the 

average of the Cq of the reference genes of the 

sample. Obtained ΔCq values were normalized to 
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the ΔCq values of control sample (ΔΔCt method). 

To verify absence of PCR contamination, no-

template controls were used.  

 

2.5 Statistical analysis 

 

The results are expressed as mean +SEM.  HCA 

consisted of two biological replicates hence 

statistical analysis was not performed. qRT-PCR 

consisted of three biological replicates. Each 

independent experiment consisted at least of two 

technical replicates. The average of the technical 

replicates was calculated to represent n = 1 for 

statistical analysis. In order to perform the 

statistical analysis for relative ANP and BNP 

expressions, 1-2 % artificial variance were added 

to the normalized data of the control group 

(DMSO). To detect significant changes, Student’s 

t-test was performed for pairwise comparison. The 

statistical analyses were performed with Microsoft 

Excel software (version 2102) and p < 0.05 was 

considered significant.  

 

 

 

3. RESULTS 

 

3.1 Optimization of the differentiation protocol for 

DCM-hiPSCs 

 

At first, concentration of CHIR99021 was 

optimized by exposing DCM-hiPSCs to 

CHIR99021 at the concentration of 6 µM, 7 µM or 

8 µM on day 0 for 24 h or 48 h. Cardiomyocyte 

cultures were observed visually on day 15 and the 

purest and most beating culture was achieved by 

exposing to CHIR99021 at 7 µM for 24 h and 48 h 

on day 0.  

 

In the next stage of the optimization, the optimal 

confluency for initiation of the differentiation was 

investigated and differentiation was started at 

15-100 % confluency by exposing the cells to 7 µM 

CHIR99021 for 24 h or 48 h. To achieve various 

confluency of the culture, cells were split on 

different ratios and differentiation was started at 

different time points (Fig. 1). Beating of the cells 

was observed visually from day 7 onwards until 

cells were dissociated and yield was determined if 

beating was observed at least on value 3 (only little 

beating) on scale 1-5 (Fig. 2).  

 
 

Fig. 1. Optimization of the differentiation protocol for DCM-hiPSCs. DCM-hiPSCs were split on different 

ratios and differentiation was initiated on different time points to achieve different cell densities on day 0. 

Confluency on day 0 varied between 15‑100 % (A) or 20-100 % (B). Beating of the cells was observed visually 

on days 7-15 on scale 1-5 where 1 = too few viable cells; 2 = no beating; 3 = only little beating; 4 = some 

beating; 5 = clear beating. * Elapsed time from split i.e. day 0; ** Confluency was visually estimated on the 

day differentiation was initiated (day 0). 

 

 

A B

Ratio

Elapsed 

time from 

split (h) *

Confluency 

(%) ** D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 Ratio

Elapsed 

time from 

split (h) *

Confluency 

(%) ** D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

24 15–25 2 2 1 1 1 1 1 1 1 48 20–30 2 2 1 1 1 1 1 1 1

48 30–40 3 4 4 4 4 4 4 4 4 72 40–50 2 2 1 1 1 1 1 1 1

72 50–60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 50–60 2 2 1 1 1 1 1 1 1

24 15–25 2 2 1 1 1 1 1 1 1 48 20–30 2 2 1 1 1 1 1 1 1

48 30–40 2 2 1 1 1 1 1 1 1 72 40–50 2 2 1 1 1 1 1 1 1

72 50–60 2 2 1 1 1 1 1 1 1 96 50–60 2 2 1 1 1 1 1 1 1

24 25–35 2 2 1 1 1 1 1 1 1 48 35–45 2 2 1 1 1 1 1 1 1

48 50–60 3 4 5 5 5 4 4 4 4 72 55–65 2 2 1 1 1 1 1 1 1

72 70–80 2 2 3 3 3 3 3 3 3 96 90–100 4 5 5 5 5 5 5 5 5

24 25–35 2 2 1 1 1 1 1 1 1 48 35–45 2 2 1 1 1 1 1 1 1

48 50–60 2 2 1 1 1 1 1 1 1 72 55–65 2 2 1 1 1 1 1 1 1

72 70–80 2 2 1 1 1 1 1 1 1 96 90–100 2 2 1 1 1 1 1 1 1

24 40–50 2 2 2 1 1 1 1 1 1 48 40–50 2 2 2 3 3 3 2 2 2

48 65–75 2 2 3 3 3 3 3 3 3 72 60–70 2 2 1 1 1 1 1 1 1

72 90–100 2 2 3 3 3 3 3 3 3 96 80–90 4 5 5 5 5 5 5 5 5

24 40–50 2 2 1 1 1 1 1 1 1 48 40–50 2 2 1 1 1 1 1 1 1

48 65–75 2 2 1 1 1 1 1 1 1 72 60–70 2 2 1 1 1 1 1 1 1

72 90–100 2 2 1 1 1 1 1 1 1 96 80–90 2 2 1 1 1 1 1 1 1

7𝜇M CHIR99021 24h 7𝜇M CHIR99021 24h

7𝜇M CHIR99021 48h 7𝜇M CHIR99021 48h

 1:10

 1:10

 1:6

 1:6

 1:3

 1:3

 1:25

 1:25

 1:15

 1:15

 1:7,5

 1:7,5
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Fig. 2. The yield of DCM-CMs determined on day 15. The yield is represented as cardiomyocytes per milliliter 

(CM / ml). * Elapsed time from split i.e. day 0; ** Confluency was visually estimated on the day differentiation 

was initiated (day 0); *** Expressed as average of beating on days D7-D15. 

 

3.2 Effects of 24-h exposure to endothelin-1 and 

treatment with compound C-2021 on hiPSC- 

and DCM-CMs 

 

hiPCS- and DCM-CMs were exposed to 

endothelin-1 for 24 h and compound C-2021 or 

vehicle was added 1 h prior to endothelin-1. 

Morphological changes after 24-h exposure to 

endothelin-1 and compound C-2021 were observed 

in both cell lines (Fig. 3A-B). Endothelin-1 

treatment changed the shape of the DCM-CMs to 

more spherical whereas no remarkable alterations 

in hiPSC-CMs were observed. Compound C-2021 

treatment changed the cardiac troponin T 

expression more punctate in both cell lines and 

reorganization of the sarcomeres was detected 

particularly in DCM-CMs. In addition, DCM-CMs 

seemed to be larger compared to healthy controls. 

Thus, treatment with C-2021 might diminish the 

size of DCM-CMs. Morphological changes were 

estimated visually. 

 

Next, proBNP positive cardiomyocytes were 

identified. 19.4 % of DCM-CMs and 0.6 % of 

hiPSC-CMs were identified as proBNP positive 

cardiomyocytes (Fig. 3C), indicating that the basal 

expression of proBNP was higher in DCM-CMs 

compared to hiPSC-CMs. Exposure to 

endothelin-1 at 100 nM for 24 h increased the 

percentage of proBNP positive cardiomyocytes to 

51 % in DCM-CMs, and to 24 % in hiPSC-CMs. 

Treatment with compound C-2021 tended to 

decrease the percentage of the proBNP positive 

cardiomyocytes after 24-h exposure to 

endothelin-1 in DCM-CMs. 

 

Furthermore, in order to calculate the relative 

intensity of cardiac troponin T, the intensity of 

cardiac troponin T in the perinuclear area was 

normalized to the intensity of cardiac troponin T in 

the perinuclear area in control cardiomyocytes 

(DMSO treatment). Endothelin-1 at 100 nM 

increased the relative intensity of perinuclear 

cardiac troponin T in DCM-CMs to 1.62-fold 

whereas changes in hiPCS-CMs were not detected 

(Fig. 3D). Compound C-2021 at 30 μM slightly 

enhanced the relative intensity in both cell lines. 

Relative intensity of cardiac troponin T increased 

after 24-h exposure to endothelin-1 and C-2021 

treatments in hiPSC- and DCM-CMs when 

compared to DMSO controls. 

  

Ratio

Elapsed 

time from 

split (h) *

Confluency 

(%) ** Beating *** CM / ml

48 30–40 3.9 180 000

72 50–60 5.0 1 040 000

48 50–60 4.2 1 153 333

72 70–80 2.8 533 333

48 65–75 2.8 806 667

72 90–100 2.8 100 000

 1:15 96 90–100 4.9 213 333

 1:7,5 96 80–90 4.9 226 667

7𝜇M CHIR99021 24h

 1:10

 1:6

 1:3
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Fig. 3. Effect of endothelin-1 (ET-1) and compound C-2021 on cell morphology and perinuclear proBNP and 

cardiac troponin T (cTnT) intensities in hiPSC-CMs and DCM-CMs. Cells were exposed to ET-1 at 100 nM 

or 300 nM for 24 h and compound C-2021 at 30 μM or vehicle was added 1 h prior to ET-1. Cardiomyocytes 

were identified based on DAPI and cardiac troponin T stainings. Representative images of A) hiPSC-CMs 

and B) DCM-CMs. C) Effect of ET-1 at 100 nM and 300 nM and compound C-2021 at 30 μM on perinuclear 

proBNP expression in hiPSC-CMs and DCM-CMs. Reference level was set individually for each experiment 

and proBNP positive cardiomyocytes were identified based on the average intensity of proBNP staining in the 

perinuclear area of the cardiomyocytes. D) Effect of ET-1 at 100 nM and 300 nM and compound C-2021 at 

30 μM on the relative intensity of cardiac troponin T (cTnT) in the perinuclear area of hiPSC-CMs and DCM-

CMs. Results are expressed as mean +SEM (n=2). 

 

The average intensity of the lamin A in 

nucleoplasm and in nuclear lamina was measured 

and the intensity ratio was calculated (Fig. 4). 

Intensity ratios were 1.23 and 1.28 under normal 

culture conditions in hiPSC-CMs and DCM-CMs, 

respectively, indicating that intensity is higher in 

the nucleoplasm in DCM-CMs compared to 

control. The intensity ratio of lamin A increased in 

both cell lines after 24-h exposure to endothelin-1. 

In hiPSC- and DCM-CMs exposure to endothelin-1 

(100nM) and treatment with C-2021 for 24 h 

diminished the intensity ratio compared to vehicle 

treatment. Notwithstanding, results of HCA are 

based on only two biological replicated hence 

statistical analysis was not performed.  

 

 
Fig. 4. A) The intensity ratio of lamin A. The intensity ratio is the ratio between the average intensity of the 

lamin A in the nucleoplasm and in the nuclear lamina. B) Representative image of lamin A intensity in 

hiPSC-CMs and in DCM-CMs under normal culture conditions. Results are expressed as mean +SEM (n=2).  

3.3 Effects of cyclic mechanical stretch and 

treatment with compound C-2021 on hiPSC- 

and DCM-CMs 

 

Finally, hiPSC- and DCM-CMs were exposed to 

cyclic mechanical stretch for 24 h and compound 

C-2021 at 30 μM was added 1 h prior to stretching. 

Relative expressions of ANP and BNP were 

measured with qRT-PCR and normalized to the 

respective, unstretched control. Cyclic mechanical 

stretch for 24 h increased expression of BNP by 

4.9-fold in hiPSC-CMs but only 1.65-fold in DCM-

CMs (Fig. 5A). C-2021 increased basal BNP 

expression 19 % and decreased non-significantly 

BNP mRNA levels to 3.9-fold in stretched hiPSC-

CMs. No significant changes were detected in 

stretched DCM-CMs with treatment of C-2021. 

Relative expression of ANP in stretched hiPCS-

CMs tended to increase 1.4-fold and decline in 

DCM-CMs in response to 24-h stretch (Fig. 5B). 

However, these changes were not statistically 

significant. Interestingly, C-2021 treatment 

enhanced the ANP expression significantly in 

stretched DCM-CMs. Moreover, C-2021 treatment 

alone significantly enhanced the relative 

expression of ANP in unstretched hiPSC-CMs. 
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Fig. 5. Effects of 24-h cyclic mechanical stretch and treatment with compound C-2021 at 30 μM on hiPSC-

CMs and DCM-CMs. A) Relative expression of B-type natriuretic peptide (BNP). B) Relative expression of 

atrial natriuretic peptide (ANP). Relative expressions were measured after 24-h mechanical cyclic stretch. 

Results are normalized to the respective, unstretched control and expressed as mean +SEM (n=3). * p<0.05, 

Student’s t-test for independent samples. 

4. DISCUSSION  

 

Dilated cardiomyopathy is one of the most 

significant causes of heart failure predisposing to 

early heart transplantation or sudden cardiac death 

(Weintraub et al., 2017). Since current drug 

treatments for dilated cardiomyopathy lack the 

sufficient efficacy and regenerative properties, 

novel strategies are urgently required. 

Transcription factors are critical regulators of gene 

expression and thus promising targets for novel 

therapeutics in different diseases (Kohli et al., 

2012). By targeting cardiac transcription factors, 

gene expression can be manipulated by activation 

or suppression of gene of interest in a specific 

fashion in order to achieve favorable effects on the 

heart. In cardiac diseases, one potential approach is 

to target the key regulators of the hypertrophic 

responses, especially GATA4 (Kinnunen et al., 

2018; Välimäki et al., 2017). Another challenge in 

the drug development is the differences between 

animal and human physiology hampering to 

determine the efficacy and toxicity of the drug 

candidates. Human induced pluripotent stem cell-

derived cells such as hiPSC-CMs represent an 

attractive and efficient research tool providing 

novel opportunity for disease modelling and drug 

research.  

 

In previous studies, DCM-hiPSCs have been 

differentiated using slightly different protocol 

compared to IMR90 (Shah et al., 2019), thus 

differentiation protocol used with IMR90 was 

optimized here for DCM-CMs. For IMR90, 

CHIR99021 at 6 μM is used for induction of the 

Wnt signaling pathway (Burridge et al., 2014). For  

 

other stem cell lines, e.g. human embryonic stem 

cells, CHIR99201 is used at higher concentrations 

(Balafkan et al., 2020), hence additionally to 

concentration of 6 μM, higher concentrations were 

examined for DCM-hiPSCs. The purest and most 

beating culture was achieved by exposing DCM-

hiPSCs to CHIR99201 at 7 μM at 50-60 % 

confluency indicating slight differences in cell 

culture and optimal differentiation protocol 

between hiPSCs and DCM-hiPSCs. 

 

In a previous study, significant changes in 

morphology of the hiPSC-CMs in response to 

endothelin-1 exposure were not observed 

(Pohjolainen et al., 2021). In the current study, 

changes in morphology of DCM-CMs at 30 days 

were detected particularly after endothelin-1 

exposure, whereas no remarkable changes were 

observed in hiPSC-CMs in agreement with the 

previous study. Interestingly, it seems that 

DCM-CMs are larger compared to hiPSC-CMs, but 

this finding needs to be quantified and verified 

further. Cardiomyocyte elongation due to eccentric 

hypertrophy, i.e. end-to-end addition of 

sarcomeres, is a characteristic phenotypical change 

in dilated cardiomyopathy (Harvey and Leinwand, 

2011). Endothelin-1 exposure for 24 h changed the 

shape of DCM-CMs more spherical and reduced 

the cell size. Alterations in morphology of DCM-

CMs after endothelin-1 treatment may be due to 

susceptibility to stress since mutation S143P in 

LMNA-gene coding for A-type lamins might have 

extensive effects on the nuclear lamina and further 

to the cytoskeleton through the LINC-complex 

(Ahn et al., 2019; Janin et al., 2017; Shah et al., 

2019; Stroud et al., 2014). Spherical shape of 
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DCM-CMs after endothelin-1 exposure may have 

unfavorable effects on the function of the 

cardiomyocyte as orientation of the sarcomeres is 

changed in square-like cardiomyocytes 

(Haftbaradaran Esfahani et al., 2020). According to 

Haftbaradaran Esfahani et al. (2020), cell shape is 

a significant determinant of the regulation of the 

gene expression and specific pathways. Square-like 

shape of the cardiomyocyte may contribute to 

upregulation of the genes involved in apoptosis and 

necrosis (Haftbaradaran Esfahani et al., 2020). 

Here, observed spherical cardiomyocytes might 

have parallel alterations as square-like 

cardiomyocytes, however, as disorganization of the 

sarcomeres is a characteristic of dilated 

cardiomyopathy and hiPSC-CMs per se, it is 

challenging to separate the primary cause of the 

sarcomeric disorganization particularly in 

DCM-CMs. 

 

DCM-CMs have been hypothesized to be more 

susceptible to stress and the response to ischemic 

stress has been examined previously (Shah et al., 

2019). Here at the age of 30 days, number of 

proBNP positive cardiomyocytes were determined, 

and at the baseline, a larger number of 

cardiomyocytes were classified as proBNP positive 

cardiomyocytes in DCM-CM culture compared to 

hiPSC-CM culture, thus the fetal gene program 

may be activated in DCM-CMs. Endothelin-1 is 

known to increase the number of the proBNP 

positive cardiomyocytes in hiPSC-CMs cultures 

(Pohjolainen et al., 2021). In the present study, it 

was observed that endothelin-1 at 100 nM is 

enough to induce the hypertrophic response by 

increasing the percentage of proBNP positive 

cardiomyocytes and this effect appeared to be 

attenuated in DCM-CMs when evaluated in fold-

changes to basal levels of proBNP staining. 

Compound 3i-1000 targeting transcription factor 

GATA4 has been reported to have anti-

hypertrophic effects in vitro (Kinnunen et al., 

2018). Derivative of 3i-1000, compound C-2021, 

tended to diminish the number of proBNP positive 

cardiomyocytes in DCM-CMs implicating its anti-

hypertrophic potential.  

 

Endothelin-1 at 100 nM tended to enhance the 

relative intensity of cardiac troponin T in DCM-

CMs. In addition, exposure to endothelin-1 and 

treatment with C-2021 increased the relative 

intensity of cardiac troponin T (maximally about 

2-fold). Previously, it has been observed that 

C-2021 modifies the distribution of cardiac 

troponin T more punctate in hiPSC-CMs 

(Pohjolainen et al., unpublished data) suggesting 

that C-2021 may impact on the cytoskeleton. 

Moreover, comparing the average intensities of 

perinuclear cardiac troponin T prior to normalizing 

the values to the control, intensity was lower in 

DCM-CMs compared to the healthy controls under 

normal culture conditions (data not shown). This 

supports the observation that DCM-CMs have 

alterations in the cytoskeleton, as reported earlier 

(Shah et al., 2019).  

 

Nuclear lamina, the structural determinant for the 

nuclear envelope consisting of A-type and B-type 

lamins, provides binding sites for various 

regulatory proteins e.g. transcription factors and 

signaling molecules and ensures the structural 

integrity to the nuclear envelope (reviewed in 

Burke and Stewart, 2013). In this study, intensities 

of lamin A in nucleoplasm and nuclear lamina were 

measured and intensity ratio was calculated. Lamin 

A seems to accumulate preferably to the 

nucleoplasm at baseline in DCM-CMs compared to 

control, as reported earlier (Shah et al., 2019). This 

may have an impact on cellular homeostasis and 

function of the cell.  In addition, endothelin-1 may 

enhance the accumulation of lamin A into the 

nucleoplasm. 

 

Cyclic mechanical stretch and endothelin-1 are 

known to induce hypertrophic response and 

augment the expression of ANP and BNP in 

hiPCS-CMs and neonatal rat cardiomyocytes 

(Kinnunen et al., 2018; Nakagawa et al., 1995; 

Pohjolainen et al., 2021; Välimäki et al., 2017). To 

analyze the expression of ANP and BNP, qRT-

PCR was conducted after exposing hiPCS- and 

DCM-CMs to mechanical stretch for 24 h and 

treatment with compound C-2021 or vehicle. Here, 

the relative BNP expression increased 

approximately 5-fold in hiPCS-CMs after 24-h 

mechanical stretch, which is in line with previous 

observations (Pohjolainen et al., unpublished data). 

On the other hand, BNP expression of DCM-CMs 

elevated only approximately 1.7-fold after 24-h 

mechanical stretch. This attenuated hypertrophic 

response to stretch may be related to higher BNP 

level in DCM-CMs due to S143P mutation 

compared to healthy controls (hiPSC-CMs). On the 

other hand, as mutation may impair the nuclear 

lamina and induce the disorganization of the 

sarcomeres through the LINC-complex, 
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mechanical stretch might not necessarily cause as 

notable hypertrophic response as in healthy 

controls. In addition, compound C-2021 tended to 

decrease the relative BNP expression after 24-h 

exposure to mechanical stretch in hiPSC-CMs, 

which has also been observed previously 

(Pohjolainen et al., unpublished data).  

 

Changes in the relative ANP expression were more 

modest after 24-h mechanical stretch. Increase of 

the relative ANP expression levels is usually 

detected after 48-h or 72-h of mechanical stretch in 

hiPSC-CMs (Pohjolainen et al., unpublished data). 

Therefore, to further investigate the relative ANP 

expression and detect changes in DCM-CMs, 

exposure to cyclic mechanical stretch for at least 

48 h should be conducted. Interestingly, C-2021 

treatment alone significantly enhanced ANP and 

BNP expression in hiPSC-CMs and also enhanced 

ANP expression significantly in stretched DCM-

CMs. Therefore, further studies of the mechanisms 

and impact of these finding are also warranted. 

 

There are some limitations in the current study. 

Although enriched hiPSC-CMs with high yield can 

be generated routinely (Burridge et al., 2014), 

hiPSC-CMs lack some attributes of mature 

cardiomyocytes that are desirable for disease 

modelling (reviewed in Karbassi et al., 2020; Yang 

et al., 2014). Adult primary cardiomyocytes and 

hiPSC-CMs have several differences e.g. in cell 

shape, sarcomere organization and size, energy 

consumption, proliferation capacity, number of the 

nuclei, and myofibrillar isoform. Considering these 

differences, results of this study should be 

interpreted cautiously. Nevertheless, hiPSC-

cardiomyocytes are a cost-effective and 

appropriate tool for disease modelling and drug 

screening in cardiac diseases. By culturing hiPSC-

CMs, one can mimic human cardiomyocytes 

properly without animal experiments. Due to 

differences between human and animal physiology, 

efficacy and toxic features of the drug candidates 

may not be detected in animal models leading to 

misleading results. Another limitation in this study 

is the difference between hiPSC-CM and 

DCM-CM cultures, and hence difficulties to adjust 

appropriate settings, e.g. brightness and contrast, 

for HCA in order to avoid false positives. 

Additionally, only two biological replicates in 

HCA were included in this study, hence statistical 

analysis was not performed.  Finally, intensity ratio 

might not be considered as reliable unit of 

measurement for two reasons. First, background 

intensity was not taken into consideration when 

calculating the intensity ratio as described earlier 

(Shah et al., 2019). Second, the measured average 

intensity of the nucleoplasm, which was 

determined to be the nucleus excluding the 1-pixel 

ring, might not be located verifiable in the 

nucleoplasm. The nucleus is spherical, and the 

HCA is executed vertically hence the intensity 

thought to be in the nucleoplasm, might in fact be 

in the nuclear lamina. In order to confirm the 

localization of the lamin A, confocal microscopy 

analysis with greater objective should be 

performed. 

 

5. CONCLUSION 

 

Taken together, based on proBNP staining, 

DCM-CMs are hypertrophied compared to 

hiPSC-CMs. Moreover, DCM-CMs seem to be less 

susceptible to mechanical stretch-induced increase 

in BNP gene expression. This attenuated 

hypertrophic response to stretch may be related to 

higher basal expression of BNP in DCM-CMs due 

to mutation S143P in LMNA-gene. Furthermore, 

C-2021 is a potential anti-hypertrophic compound 

as it diminished the hypertrophic response, 

however, more research is required since C-2021 

had also a clear effect on the cytoskeleton. Finally, 

lamin A mislocalized to the nucleoplasm instead of 

nuclear lamina more frequently in DCM-CMs 

compared to healthy control as reported earlier.  
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Farmasian tiedekunta 

Farmakologian ja lääkehoidon osasto



 

LYHENTEET 

  

ARVC Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, arytmogeeninen oikean 

kammion kardiomyopatia 

ATTR-CM Transthyretin amyloid cardiomyopathy; transtyretiini välitteinen 

amyloidoosi, johon liittyy kardiomyopatia 

BNP B-type natriuretic peptide, B-tyypin natriureettinen peptidi 

CM Cardiomyocyte, kardiomyosyytti, sydänlihassolu 

DCM Dilated cardiomyopathy, dilatoiva kardiomyopatia 

EKG Elektrokardiografia, sydänfilmi 

EMB Endomyocardial biopsy, sydämen sisäkalvoon ja sydänlihakseen liittyvä 

näytepala 

ESC European Society of Cardiology; Euroopan kardiologiseura 

HCM Hypertrophic cardiomyopathy, hypertrofinen kardiomyopatia 

hiPSC Human induced pluripotent stem cell, ihmisen indusoitu pluripotentti 

kantasolu 

LGE Late gadolinium enhancement, gadoliniummerkkiaineen jälkitehostuma 

LMNA LMNA-geeni, joka koodaa lamiineja A ja C 

LMNA-DCM LMNA-geenimutaatiosta aiheutunut dilatoiva kardiomyopatia 

LVEDD Left ventricular end-diastolic dimension, vasemman kammion poikkimitta 

kammion ollessa laajimmillaan kammion täytyttyä 

LVEF  Left ventricular ejection fraction, ejektiofraktio 

MHC Myosin heavy chain, myosiini raskasketju 

miRNA microRNA; mikro-RNA 

MyBPC Myosin binding protein C, myosiiniin sitoutuva proteiini 

MYBPC3 Cardiac myosin-binding protein C, myosiiniin sitoutuvan proteiinin C geeni 

RCM Restrictive cardiomyopathy, restriktiivinen kardiomyopatia 

SAM Systolic anterior motion, hiippaläpän etuosan poikkeava liike systolen 

aikana 

siRNA Small interfering RNA; pieni häiritsevä RNA 

TMP1 Tropomyosin -1 chain; -tropomyosiinia koodaava geeni 

TTN Titinproteiinia koodaava TTN-geeni 
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1 JOHDANTO 

 

Kardiomyopatiat eli sydänlihassairaudet ovat ennenaikaiseen sydänsiirtoon tai 

ennenaikaiseen äkkikuolemaan johtavia sairauksia, joihin ei tällä hetkellä ole parantavaa 

hoitoa. Kardiomyopatian ilmaantuvuus on yleisempää erityisesti nuorilla ja nuorilla 

aikuisilla, minkä vuoksi tarve parantavalle hoidolle on erityisen suuri (Maron 2002; 

Elliott ja McKenna 2004; Vahlquist ym. 2014; Heliö ja Kuusisto 2016). Syyt 

kardiomyopatioiden taustalla ovat heterogeenisiä, ja siksi sairauden hoitaminen on hyvin 

haasteellista ja uusia lähestymistapoja tarvitaan. Kardiomyopatiat voivat olla periytyviä, 

mutta suuri osuus kardiomyopatioista on sporadista eli satunnaista (esim. Garcia-Pavia 

ym. 2011; Jääskeläinen ym. 2013, 2014; Li ym. 2013, 2014; Ollila ym. 2013; Akinrinade 

ym. 2015; Zhang ym. 2015a; Zhou ym. 2015; Zhang ym. 2015b; Farman ym. 2018; 

Sveinbjornsson ym. 2018). Mutaatiot esimerkiksi sarkomeeri- ja 

sytoskeletaaliproteiineissa tai transkriptiotekijöissä saattavat altistaa kardiomyopatioille 

(esim. Li ym. 2013; Ollila ym. 2013; Xu ym. 2014; Zhou ym. 2015; Sveinbjornsson ym. 

2018; Jääskeläinen ym. 2019). Uusia sydämen toimintakykyä parantavia 

pienmolekyylejä on löydetty, mutta myös geenien ekspressiota ja transkriptioon 

vaikuttavia hoitomuotoja on tutkittu potentiaalisin tuloksin (Zhou ym. 2016; Repetti ym. 

2019; Olivotto ym. 2020; Teerlink ym. 2020; Tuohy ym. 2020). Kirjallisuuskatsauksessa 

perehdytään dilatoivaan eli laajentavaan sekä hypertrofiseen eli paksuntavaan 

kardiomyopatiaan, niiden tyypillisiin kliinisiin piirteisiin ja histologisiin löydöksiin, sekä 

niihin liittyviin mutaatioihin ja lopuksi niiden lääkehoitoon. Kokeellisessa osuudessa 

erilaistetaan kaksi erilaista ihmisen indusoitujen pluripotenttien kantasolujen tautilinjaa, 

jotka mallintavat joko dilatoivaa tai hypertrofista kardiomyopatiaa. Tautilinjoilla 

testataan, parantavatko tietyt yhdisteet erilaistettujen kardiomyosyyttien toimintakykyä. 

Lisäksi kartoitetaan GATA4:n ja TBX-5 –transkriptioiden väliseen interaktioon 

vaikuttavia yhdisteitä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Kardiomyopatiat 

 

Kardiomyopatioilla tarkoitetaan sydämen lihaskerroksen erilaisia sairauksia, jotka 

johtavat sydämen rakenteen ja toiminnan muutoksiin (McNally ja Mestroni 2017). 

Kardiomyopatioiden syytä ei aikaisemmin tiedetty, ja tämän vuoksi kardiomyopatioita 

pidettiin idiopaattisena kammioiden toimimattomuutena ja sydänlihakseen liittyvänä 

rakenteellisena muutoksena (Elliott ym. 2008). Nykyään kardiomyopatiat luokitellaan 

Euroopan kardiologisen seuran (European Society of Cardiology; ESC) laatiman 

ehdotuksen mukaan viiteen pääryhmään: hypertrofiseen eli paksuntavaan 

kardiomyopatiaan (engl. hypertrofic cardiomyopathy; HCM), dilatoivaan eli laajentavaan 

kardiomyopatiaan (engl. dilated cardiomyopathy; DCM) ja restriktiiviseen eli 

jäykistävään kardiomyopatiaan (engl. restrictive cardiomyopathy, RCM), 

arytmogeeniseen oikean kammion kardiomyopatiaan (engl. arrhythmogenic right 

ventricular cardiomyopathy; ARVC) ja luokittelemattomiin kardiomyopatioihin (Kuva 

1) (Elliott ym. 2008). Toisaalta kardiomyopatiat voidaan jaotella periytyvyyden mukaan 

familiaalisiin ja ei-familiaalisiin kardiomyopatioihin. Geneettisten tekijöiden lisäksi 

virusinfektio tai autoimmuunisairaus voivat altistaa kardiomyopatialle (Eriksson ja 

Penninger 2005; Hasham ym. 2017). Kaikkia kardiomyopatioiden alatyyppejä ei pystytä 

jaottelemaan mihinkään alatyyppien sairauden monimutkaisuuden vuoksi. Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa syvennytään erityisesti dilatoivaan ja hypertrofiseen 

kardiomyopatiaan. 
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Kuva 1. Kardiomyopatioiden jaottelu alaryhmiin. *Familiaalinen taudista aiheutunut 

kardiomyopatia voi johtua esimerkiksi sarkomeeriproteiinimutaatiosta (ks. mm. kappale 

2.5), ja ei-familiaalinen taudin aiheuttama kardiomyopatia voi olla esimerkiksi 

myokardiitin laukaisema (ks. kappale 2.2) Muokattu lähteestä Elliot ym. (2008). 

 

Sydämen lihaskerros koostuu monista eri solutyypeistä: sileälihaksesta, fibroblasteista ja 

kardiomyosyyteistä (Walker ja Spinale 1999). Kardiomyosyytit ovat sydämen supistuvia 

soluja. Ne koostuvat muun muassa myofibrilleistä, eli lihassäikeistä, jotka muodostuvat 

sarkomeereista, supistumisen perusyksiköstä (Kuva 2). Sarkomeerin perusrakenteisiin 

kuuluvat paksut filamentit, jotka koostuvat pääasiallisesti myosiinista, sekä 

ohutfilamentit, jotka koostuvat aktiinista, tropomyosiinista ja troponiinista (Zot ja Potter 

1987; Harvey ja Leinwand 2011). Sarkomeerin kummassakin päässä sijaitsevat Z-levyt, 

joiden väliin filamentit jäävät. Lisäksi tärkeä sarkomeeriproteiini titin yhdistää Z-levyn 

M-rajaan, mikä vaikuttaa sarkomeerin voimantuottoon ja elastisuuteen (Harvey ja 

Leinwand 2011).  
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Kuva 2. Sarkomeerin rakenne. Sarkomeeri muodostaa supistumisen perusyksikön 

kardiomyosyyteissä. Sen koordinoitu lyheneminen aikaansaa kardiomyosyytin 

supistumisen, jolloin aktiini- ja myosiinifilamentit liukuvat lomittain. Titinproteiini 

yhdistää Z-levyn M-rajaan, ja se myötävaikuttaa sarkomeerin elastisuuteen ja voiman 

tuottoon. Muokattu lähteestä Harvey ja Leinwand (2011). 

 

Aktiinifilamentissa on myosiinin sitoutumiskohtia, joita troponiiniproteiinit T, I ja C 

peittävät lepotilassa (Walker ja Spinale 1999). Troponiini T sitoo troponiinikompleksin 

tropomyosiiniin, ja ankkuroi koko kompleksin ohutfilamenttiin. Kun vapaan 

kalsiumionin (Ca2+) konsentraatio kasvaa solun sisällä, se sitoutuu troponiini C:hen. 

Tropoiini-tropomyosiinikompleksin konformaatio muuttuu, mikä sallii myosiinin ja 

aktiiniin välisten ristisiltojen muodostumisen, jolloin aktiini- ja myosiinifilamentit 

liikkuvat lomittain ja sydänlihas supistuu. Kun kalsiumionit irtoavat troponiini-C:stä, ja 

kun solunsisäinen kalsiumionien konsentraatio laskee, supistuminen loppuu. 

 

 

2.2 Dilatoiva kardiomyopatia 

 

Dilatoiva kardiomyopatia on ei-iskeeminen sydänlihassairaus, joka on yksi yleisimmistä 

syistä sydämen vajaatoiminnalle (Saito ym. 2015). Tunnuspiirteinä ovat laajentunut 

vasen kammio, ohentunut seinämä (Kuva 3) ja heikentynyt supistuvuus, kun nämä 

löydökset eivät liity epänormaaliin kuormitukseen kuten hypertensioon, 

sepelvaltimotautiin tai läppävikaan (Elliott ym. 2008; Heliö ja Kuusisto 2016; Schultheiss 

ym. 2019). Oikean kammion laajenemista ja toimintahäiriötä saattaa esiintyä, mutta se ei 

ole diagnoosin kannalta välttämätöntä (Elliott ym. 2008). Vasemman kammion systolinen 

toimintahäiriö on usein progressiivista ja voi johtaa sydämen vajaatoimintaan (McNally 

ja Mestroni 2017; Towbin ym. 2017). Lisäksi dilatoiva kardiomyopatia on merkittävä 

riskitekijä vakaville rytmihäiriöille (McNally ja Mestroni 2017). 
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Kuva 3. Rakennekuva terveestä sydämestä ja dilatoivasta kardiomyopatiasta. Vasen 

kammio on laajentunut, ja vasemman kammion seinämät ovat ohentuneet dilatoivassa 

kardiomyopatiassa. Ao = aortta; LA = vasen eteinen; LV = vasen kammio; RV = oikea 

kammio. Muokattu lähteestä Harvey ja Leinwand (2011). 

 

Dilatoiva kardiomyopatia on merkittävä syy sydänperäisen äkillisen kuoleman taustalla 

nuorilla ja aikuisilla, ja suomalaisväestössä esiintyvyys on alle 20-vuotiailla noin 2,6/100 

000 (Heliö ja Kuusisto 2016). Sydämensiirron tavallisin syy Suomessa on dilatoiva 

kardiomyopatia. Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehdyn tutkimuksen perusteella dilatoiva 

kardiomyopatia oli yleisin kardiomyopatian muoto lapsilla (Towbin ym. 2017). Näistä 66 

% oli idiopaattista, 46 % seurausta myokardiitista ja 26 %: oli sairastanut hermoihin ja 

lihaksiin liittyvää sairautta. 

 

Dilatoivan kardiomyopatian syyt ovat hyvin heterogeenisiä: dilatoiva kardiomyopatia voi 

aiheutua familiaalisista syistä, virus-, autoimmuuniperäisistä sairauksista, tai 

idiopaattisista eli ilman tunnettua syytä alkavista syistä (Elliott ym. 2008; Akinrinade ym. 

2015; Heliö ja Kuusisto 2016). Lisäksi erilaiset toksiset aineet kuten alkoholi tai kokaiini 

sekä kardiotoksiset lääkeaineet voivat altistaa dilatoivalle kardiomyopatialle (Elliott ym. 

2008; Heliö ja Kuusisto 2016; Schultheiss ym. 2019).  

 

Dilatoivista kardiomyopatioista 30–50 % esiintyy familiaalisesti (Grünig ym. 1998). 

Autosomaalinen peritytyminen voi olla vallitsevaa tai väistyvää, ja dilatoiva 

kardiomyopatia voi periytyä myös X-kromosomaalisesti tai mitokondriaalisesti 

(Akinrinade ym. 2015; Heliö ja Kuusisto 2016; McNally ja Mestroni 2017). 

Familiaaliselle dilatoivalle kardiomyopatialle altistavia mutaatioita on todettu olevan 
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erilaisia, ja näitä käsitellään luvussa 2.2.2 (Elliott ym. 2008; Herman ym. 2012; 

Akinrinade ym. 2015; Zhang ym. 2015a).  

 

Dilatoiva kardiomyopatia voi olla seurausta taudinaiheuttajan aiheuttamasta sairaudesta. 

Myokardiitti, usein viruksen aiheuttama sydänlihastulehdus, voi johtaa pahimmillaan 

dilatoivaan kardiomyopatiaan, sydämen vajaatoimintaan tai jopa kuolemaan (Nordet ym. 

1996; Mason 2003; Elliott ym. 2008). Myokardiittia voidaankin pitää dilatoivan 

kardiomyopatian esiasteena. 

 

Autoimmuunitautia sairastavilla potilailla on suurentunut riski kardiovaskulaaristen 

komplikaatioiden kehittymiselle, ja heidän ennuste sydäninfarktin jälkeen on heikompi 

verrattuna muuhun väestöön (McCoy ym. 2013). Sydän- ja verisuonitapahtumat ovat 

tärkein kuolinsyy autoimmuunitautia sairastavilla potilailla (Jastrzebska ym. 2013). 

Kardiomyopatia voi kehittyä sekundaarisesti systeemisen autoimmuunisairauden 

seurauksena (Eriksson ja Penninger 2005; Hasham ym. 2017). Systeemisen lupus 

erythematosuksen (SLE) hiirimallilla on havaittu dilatoivalle kardiomyopatialle 

tyypillisiä löydöksiä kuten vasemman kammion laajenemista (Hasham ym. 2017). 

Autoimmuunisairaudet vaurioittavat suoraan kudosta autoreaktiivisten eli itsestään 

reagoivien efektorien  ja vasta-aineiden välityksellä, kun taas epäsuora vaurio ilmenee 

systeemisen sytokiinien määrän lisääntymisestä (Abusamieh ja Ash 2004; Abou-Raya ja 

Abou-Raya 2006; Knockaert 2007).  

 

 

2.2.1 Dilatoivan kardiomyopatian histologiset muutokset 

 

Idiopaattista dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavien potilaiden kudosnäytteistä on 

havaittu merkittävää fibroosia eli epäsuhtaista fibrillaarisen kollageenin kertymistä 

insterstitiaalisesti ja perivaskulaarisesti (De Leeuw ym. 2001).  Interstitiaalisessa 

fibroosissa fibrillaarinen kollageeni kertyy solujen välitilaan, kun taas perivaskulaarisessa 

fibroosissa kollageeni kertyy sydänlihassolujen sepelvaltimoiden ulkokerrokseen ja 

pikkuvaltimoihin. Fibroosi voi johtua kardiomyosyyttien nekroosista, jolloin sidekudosta 

muodostuu kuolleen kardiomyosyytin tilalle. Dilatoivassa kardiomyopatiassa havaitaan 
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lisäksi kardiomyosyyttien eksentristä hypertrofiaa, mikä tarkoittaa sydänlihassolun koon 

kasvamista pituussuunnassa, mutta ei leveyssuunnassa (De Leeuw ym. 2001; Harvey ja 

Leinwand 2011). Eksentrinen hypertrofia sekä interstitiaalinen ja perivaskulaarinen 

fibroosi heikentävät sydämen voimantuottoa ja supistuvuutta, mikä johtaa vakavaan 

sydämen laajenemiseen ja toimintahäiriöön. 

 

Muutokset vasemman kammion myofilamenteissa vaikuttavat sydämen toimintaan ja 

heikentävät dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavien potilaiden ennustetta (Saito ym. 

2015). Muutoksia on havaittu sekä pesäkkeittäin että laajemmalla alueella: pesäkkeittäin 

häiriintyneessä myofilamentissa sarkomeeri on vaurioitunut, kun sen paksu filamentti, 

joka koostuu pääasiassa myosiinista, on löystynyt. Laajemmalle levinnyt 

myofilamenttien hajoaminen tapahtuu koko kardiomyosyytin alueella. Jäljelle jääneet 

sarkomeerit olivat epäjärjestäytyneitä, ja niiden Z-levyt ovat aggregoituneet. Sileä 

solulimakalvosto tai suuret filamenttimassat voivat korvata laaja-alaisesti hajonneet 

myofilamentit.  

 

Makroautofagia on lysosomaalinen hajotusreitti, jossa pitkäikäiset proteiinit hajotetaan, 

ja vaurioituneet soluelimet poistetaan. Dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavien potilaiden 

endomyokardiaalisen näytepalan (engl. endomyocardial biopsy; EMB)  

kardiomyosyyteissä on muutoksia myofilamenteissa (Saito ym. 2016). Osalla potilailla 

löytyy myofilamenttien muutoksien lisäksi autofagisia vakuoleja, jotka paransivat 

potilaan ennustetta. Potilailla, joilla on muutoksia myofilamenteissa, mutta ei autofagisia 

vakuoleja, selviytyminen on selvästi heikompaa verrattuna potilaisiin, joilla on vakuoleja. 

Nämä havainnot voisivat viitoittaa tietä uudenlaisille hoitomuodoille (ks. kappale 2.5). 

 

 

2.2.2 Dilatoivalle kardiomyopatialle altistavat geenimutaatiot 

 

Moni geenimutaatio voi aiheuttaa periytyvää dilatoivaa kardiomyopatiaa. Dilatoivaan 

kardiomyopatiaan yhdistetyt geenimutaatiot liittyvät usein sarkomeereihin, Z-levyyn tai 

sytoskeletaaliporeiineihin, jotka osallistuvat kardiomyosyytin supistumiseen (Akinrinade 

ym. 2015; Zhang ym. 2015a).  
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Mutaatiot LMNA-geenissä ovat merkittävä syy familiaaliselle dilatoivalle 

kardiomyopatialle (Ollila ym. 2013). LMNA-geeni koodaa vaihtoehtoisella 

silmukoinnilla lamiineja A ja C, jotka ovat filamentteja tuman kalvolla ja jotka ylläpitävät 

tuman muotoa ja rakennetta (Dechat ym. 2010; Goidescu 2013). Lamiinit A ja C 

osallistuvat lisäksi translaation ja transkription säätelyyn, vaikuttavat tumahuokosten 

paikkaan ja toimintaan sekä kromatiinin järjestäytymiseen. Lamiini A koostuu kolmesta 

osasta: pää, keskisauva ja häntä (Kuva 4) (Scharner ym. 2010). Keskisauvalla on 

vuorovaikutuksia muun muassa lamiini B:n ja emeriiniproteiinin kanssa. Häntä, jossa on 

immunoglobuliinin kaltainen laskos, muodostaa vuorovaikutuksia muun muassa aktiinin 

kanssa. 

 

Ollila tutkimusryhmineen (2013) havaitsi, että yksi jo aiemmin raportoitu ja kolme uutta 

lamiini A/C –mutaatiota ovat patogeenisiä ja  autosomaalisesti dominoivasti periytyviä. 

Mutaatioita ei havaittu terveillä henkilöillä. Merkittävin löytö oli mutaatio Phe237Ser, 

joka saa aikaan epätyypillisen fenotyypin: mutaatio aiheuttaa kolmiliuskaläpän 

toimimattomuutta ja oikean kammion suurentumista ja vajaatoimintaa (Ollila ym. 2013). 

Kriteerit oikean kammion arytmogeeniselle kardiomyopatialle eivät kuitenkaan täyty. 

Phe237Ser mutaatio johtaa vakavaan dilatoivan kardiomyopatian fenotyyppiin ja jopa 

sydämen siirtoon tai aikaiseen kuolemaan. 

 

Dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilta on löydetty mutaatio S143P LMNA-geenistä 

(Kärkkäinen ym. 2004). S143P mutaatio saa aikaan tymiinin muuttumisen sytosiiniksi 

kodonissa 143 (Kuva 4), mikä johtaa seriinin muuttumisen proliiniksi. Mutaatio heikentää 

potilaiden ennustetta, sillä se aiheuttaa muun muassa johtumishäiriöitä sydämessä ja voi 

johtaa loppuvaiheen sydämen vajaatoimintaan tai sydänperäiseen äkkikuolemaan. 

Mutaation on arvioitu olevan patogeeninen, sillä se aiheuttaa samankaltaisen fenotyypin 

kaikilla S143P-mutaatiota kantavilla potilailla, eikä mutaatiota havaita 

kontrolliryhmässä. Lisäksi muuttunut aminohappo on evolutiivisesti säilynyt, joten sillä 

on oletettavasti tärkeä toiminnallinen merkitys.  
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Kuva 4. Mutaatiot lamiinissa A. Lamiini A koostuu päästä, keskisauvasta ja hännästä. 

Hännässä on immunoglobuliinin kaltainen laskos. Lamiini A:lla on vuorovaikutuksia 

muiden proteiinien kanssa sen eri osien kanssa: keskisauva on vuorovaikutuksessa muun 

muassa emeriinin kanssa, kun taas häntä vuorovaikuttaa esimerkiksi aktiinin kanssa. 

Mutaatiot, jotka aiheuttavat dilatoivan kardiomyopatian, on kirjattu vihreällä. Sinisellä, 

keltaisella ja mustalla kirjatut mutaatiot aiheuttavat muita laminopatioita, joihin 

poikkijuovainen lihas liittyy. Risti mutaation perässä viittaa siihen, että sama aminohapon 

muutos voi aiheuttaa useita laminopatioita. S143P mutaatio, joka aiheuttaa dilatoivaa 

kardiomyopatiaa, on ympyröitynä punaisella. pRb = retinoplastoomaproteiini. *Ig = 

immunoglobuliini. Muokattu lähteestä Scharner ym.(2010).  

 

 

Väärin laskostuneet tai ei-laskostuneet proteiinit aiheuttavat solulimakalvoston stressiä 

(engl. endoplasmic reticulum stress; ER-stressi), mikä laukaisee UPR-vasteen (engl. 

unfolded protein response) (Kanekura ym. 2009). UPR-vaste lisää muun muassa väärin 

laskostuneiden proteiinien hajottamista. In vitro kokeissa S143P-mutantti muodostaa 

tumaliman sisäisiä lamiiniaggregaatteja, mikä laukaisee UPR-vasteen soluissa (West ym. 

2016). S143P-mutaatiota kantavat solut ovat herkempiä ylimääräiselle ER-stressille, 

mikä voi johtaa solujen elinkykyisyyden heikkenemiseen. Lisäksi ER-stressi entisestään 

lisää mutatoituneen lamiini A/C:n aggregoitumista. Lisäksi S143P-mutantti lokalisoituu 

väärin tumalimaan tumalevyn alueen sijasta, ja on kykenemätön liittymään tumalevyyn, 

mikä aiheuttaa mekaanisesti hauraan tumalevyn.  

 

LMNA-geenimutaatiosta aiheutunutta dilatoivaa kardiomyopatiaa (LMNA-DCM) on 

mallinnettu ihmisen indusoiduista pluripotenteista kantasoluista (engl. human induced 
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pluripotent stem cells; hiPSCs) erilaistetuilla kardiomyosyyteillä (Shah ym. 2019). 

Potilaiden, jotka kantavat yleisintä LMNA-geenimutaatiota S143P, ihon fibroblastisolut 

uudelleenohjelmoitiin hiPSC-soluiksi, jotka erilaistettiin kardiomyosyyteiksi. Nämä 

erilaistetut kardiomyosyytit mallintavat LMNA-geenimutaatiosta S143P aiheutunutta 

dilatoivaa kardiomyopatiaa. Mutaatiota kantavissa kardiomyosyyteissä ilmenee 

lisääntynyttä sykkeen vaihtelua, epänormaalia kalsiumaineenvaihduntaa, lisääntynyttä 

herkkyyttä stressille ja stressiproteiinien ekspression lisääntymistä. Tumalevyn rakenne 

on muuttunut ja sarkomeerien epäjärjestys on lisääntynyt hypoksiastressin aikana. Syke 

on laskenut palautumattomasti kardiomyosyyteissä monen hypoksia- ja 

normaalihappiolosuhteiden syklin jälkeen. Tämän tutkielman kokeellisessa osuudessa 

testataan, vaikuttavatko tietyt yhdisteet S143P mutaatiota kantavien kardiomyosyytteihin. 

 

LMNA-geenimutaatiot voivat aiheuttaa tuman haurautta, muuttaa tuman rakennetta ja 

haitata tuman signalointia ja transkriptionaalista aktiivisuutta lisäämällä epänormaaleja 

sopeutumis- ja suojaamismekanismeja (Dechat ym. 2010; Goidescu 2013). Lisäksi in 

vitro kokeissa on havaittu, että edellä mainitut muutokset voivat aiheuttaa jopa 

solukuolemaa (Lammerding ym. 2004). LMNA-geenimutaatio lisää riskiä rytmihäiriöille, 

ja että LMNA-DCM:lla on heikompi ennuste verrattuna muihin dilatoiviin 

kardiomyopatioihin, sillä se voi edetä nopeasti loppuvaiheen sydämen vajaatoimintaan 

tai johtaa äkkikuolemaan (Goidescu 2013).  

 

Desmosomit ovat liitoksia, jotka mahdollistavat sydämen mekaanisen ja elektronisen 

eheyden yhdistämällä sydänlihassoluja kiinnikkeiden ja aukkoliitoksen avulla (Garcia-

Pavia ym. 2011). Erilaisia mutaatioita desmosomiproteiinia koodaavissa geeneissä on 

yhdistetty dilatoivaan kardiomyopatiaan (Elliott ym. 2010; Garcia-Pavia ym. 2011; 

Akinrinade ym. 2015). Variantti Thr2104Glnfs*12 DSP-geenissä on löydetty dilatoivaa 

kardiomyopatiaa sairastavilta potilailta (Akinrinade ym. 2015) Aikaisemmin se on 

havaittu potilaalla, jolle kehittyi hyvin nuorella iällä vakava dilatoiva kardiomyopatia  

iho-, hius- ja kynsipoikkeavuuksien lisäksi (Vahlquist ym. 2014). Desmosomiproteiinien 

geenimutaatiot eivät välttämättä kuitenkaan vaikuta kliinisiin tai histopatologisiin 

löydöksiin dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla potilailla (Garcia-Pavia ym. 2011). 
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Desmosomiproteiinien geenimutaatioiden vaikutus dilatoivaa kardiomyopatian 

kehittymisessä  on epävarma (Elliott ym. 2010). 

 

Edellä mainittujen lisäksi tynkäproteiinin muodostumiseen johtavat eli trunkoivat 

titinmutaatiot TTN-geenissä ovat yleinen syy dilatoivalle kardiomyopatialle (Herman ym. 

2012; Akinrinade ym. 2015). Titin on sarkomeeriproteiini, joka merkittävässä roolissa 

sarkomeerin voimantuotannossa ja elastisuudessa (ks. kappale 2.1) (Harvey ja Leinwand 

2011; McNally ja Mestroni 2017). Muitakin geenimutaatioita on yhdistetty dilatoivaan 

kardiomyopatiaan (Jongbloed ym. 2003; Akinrinade ym. 2015; Towbin ym. 2017). 

Poikkeavuuksia on havaittu muun muassa geeneissä MYH7-, BAG3-, TNNT2-, RBM20-, 

DMD-, TPM1- ja TCAP. Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään Suomessa 

oleellisimpiin geenimutaatioihin. 

 

 

2.3 Hypertrofinen kardiomyopatia 

 

Hypertrofinen kardiomyopatia (HCM) on sekä kliinisesti että geneettisesti hyvin 

heterogeeninen sairaus. Hypertrofisessa kardiomyopatiassa vasen seinä on paksuuntunut 

(Kuva 5), sydämen massa on kasvanut, ja vasemman kammion läpimitta on pienentynyt, 

kun tilaan ei liity rasitustilaa kuten hypertensiota tai läppävikaa, jotka aiheuttaisivat 

samaa poikkeavuutta (Elliott ym. 2008). Osalla potilaista ilmenee vasemman kammion 

ulosvirtauskanavan ahtaumaa, joka usein johtuu hiippaläpän etuosan poikkeavasta 

liikkeestä systolen aikana (engl. systolic anterior motion; SAM) (Critoph ja Elliott 2010). 

Ulosvirtauskanavan ahtaumaan liittyy paksuuntuneen sydänlihaksen, hiippaläpän 

liuskojen, hiippaläpän alaisten rakenteiden ja kammiossa muuttuneen virtauksen 

keskinäiset vaikutukset. Joillakin potilailla hypertrofinen kardiomyopatia voi olla hyvin 

vähäoireinen tai täysin oireeton, kun taas osalla potilaista HCM rajoittaa liikuntakykyä ja 

voi aiheuttaa esimerkiksi toistuvaa eteisvärinää, rasituksen aiheuttama rintakipua ja 

hengenahdistusta tai heikentynyttä diastolista toimintaa (ts. heikentynyt kammion 

täyttyminen) (Spindler ym. 1998; Maron 2002; Elliott ja McKenna 2004). Lisäksi HCM 

lisää riskiä sydänperäiselle äkkikuolemalle etenkin nuorilla (Maron 2002). Kuolema on 

usein seurausta kammiovärinästä. Diagnoosia etsittäessä poikkeavuus sydänfilmissä 
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(elektrokardiografia; EKG) on yleensä ensimmäinen vihje, mutta diagnoosi perustuu 

sydämen 2D-kaikukuvaukseen, jolla osoitetaan vasemman kammion seinämän tai 

seinämien paksuuntuminen. 

 

 

Kuva 5. Rakennekuva terveestä sydämestä ja hypertrofisesta kardiomyopatiasta.  

Hypertrofisessa kardiomyopatiassa vasemman kammion seinämä on paksuuntunut ja 

vasemman kammion läpimitta pienentynyt. Ao = aortta; LA = vasen eteinen; LV = vasen 

kammio; RV = oikea kammio. Muokattu lähteestä Harvey ja Leinwand (2011). 

 

Hypertrofisen kardiomyopatian esiintyvyys on 1:500 (0,2 %), mutta se saattaa olla 

aliarvioitu (Semsarian ym. 2015). Useimmat vauvoilla ja lapsilla esiintyvistä vasemman 

kammion hypertrofioista on yhteydessä synnynnäisiin epämuodostumiin ja syndroomiin, 

periytyneisiin metabolisiin oireyhtymiin tai neuromuskulaarisiin sairauksiin (Elliott ja 

McKenna 2004). Murrosikäisillä ja aikuisilla hypertrofinen kardiomyopatia on usein 

familiaalinen, ja se on periytynyt autosomaalisesti dominoivasti. On arvioitu, että 50–60 

% hypertrofisista kardiomyopatioista olisi geenimutaatioista johtuvaa, ja useita geenejä 

on yhdistetty HCM:aan (ks. kappale 2.3.2). Toistaiseksi tuntemattomat mutaatiot tai 

esimerkiksi mitokondrionaaliset sairaudet voivat myös aiheuttaa hypertrofista 

kardiomyopatiaa. Diagnoosia etenkin nuorilla vaikeuttaa muun muassa kilpaurheilun 

aiheuttama vasemman kammion massan kasvu. Tähän tilaan kuitenkin harvoin liittyy 

hypertrofiselle kardiomyopatialle tyypillisiä poikkeamia EKG:ssä. Lisäksi 

kilpaurheilijoilla diastolinen toiminta on normaalia, ja sekä oikean että vasemman 

kammion koko on suurentunut.  

 

Sydämen koon kasvu sekä epäsymmetrinen seinämien paksuuntuminen ovat merkittäviä 

syitä sydämen toimintahäiriölle hypertrofisessa kardiomyopatiassa, sillä veren virtaus 



13 

 

vaikeutuu (Harvey ja Leinwand 2011). Nämä muutokset voivat lopulta johtaa seinämien 

ohentumiseen ja vasemman kammion laajenemiseen sekä lopulta sydämen 

minuuttitilavuuden laskuun ja sydämen vajaatoimintaan (Maron 2002; Harvey ja 

Leinwand 2011; Raman ym. 2019). Suomessa HCM aiheuttaa vuosittain ainakin 27 

kuolemaa, joista 70 % on yhtäkkisiä kuolemia (Jääskeläinen ym. 2019). Potilaita, joilla 

on diagnosoitu HCM, tulisi tarkkailla huolellisesti, jotta hypertrofiseen kardiomyopatiaan 

liittyvä kuolleisuus pienenisi. Kuitenkin usealla hypertrofista kardiomyopatiaa 

sairastavilla potilaalla sairaus on diagnosoimaton ja hoitamaton. 

 

 

2.3.1 Hypertrofisen kardiomyopatian histologiset muutokset 

 

Tyypillisiä histologisia löydöksiä HCM:ssa ovat sidekudoksen muodostuminen eli 

fibroosi, sekä kardiomyosyyttien koon kasvu, epänormaali muoto ja epäjärjestys (Maron 

2002; Harvey ja Leinwand 2011). Kardiomyotsyyttien koon kasvu johtuu rakenteellisista 

muutoksista: voiman lisäämiseksi sarkomeerejä lisääntyy rinnakkaissuunnassa, jolloin 

kardiomyosyytin leveys kasvaa suhteessa pituuteen. Ilmiötä kutsutaan konsentriseksi 

hypertrofiaksi, mikä johtaa seinämän paksuuntumiseen ja kammion sisäläpimitan 

pienentymiseen. Lisäksi suurella osalla potilaista, joilla ilmenee vasemman kammion 

ulosvirtauskanavan ahtaumaa, hiippaläpän liuskat ovat pidentyneet (Sherrid ym. 2016). 

Tämä voi johtaa hiippaläpän vuotamiseen, kun liuskat eivät asetu kunnolla vastakkain. 

 

Fibroosia voi esiintyä interstitiaalisesti, eli solujen väleissä tai sydänlihaksessa (Harvey 

ja Leinwand 2011). Sidekudosmäärää (fibroosia) voidaan kuvantaa muun muassa 

sydämen magneettikuvauksella gadoliniummerkkiaineen jälkitehostumilla (engl. late 

gadolinium enhancement; LGE) (Moravsky ym. 2013; Raman ym. 2019).  Fibroosi voi 

aiheuttaa vasemman kammion haitallista uudelleenmuovautumista, mikä altistaa 

vakaville rytmihäiriöille sekä sydämen vajaatoiminnan kehittymiselle (Raman ym. 2019). 

Kohti sydämen vajaatoimintaa etenevässä hypertrofisessa kardiomyopatiassa, jossa 

kammio on jo laajentunut, fibroosin määrä on suurempi verrattuna lievempään 

hypertrofiseen kardiomyopatiaan (Varnava ym. 2000).  Fibroosin taustalla voi olla 
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mikroverenkierron ja läpivirtauksen sekä sydämen energia-aineenvaihdunnan 

toimintahäiriöt (Raman ym. 2019).  

 

Lisäksi histopatologinen löydös HCM:ssa on kardiomyosyyttien epäjärjestys, jossa 

kardiomyosyytit ovat toisiinsa nähden vinossa tai pystysuorassa sydänlihaksen alueella 

(Varnava ym. 2000). Kardiomyosyyttien epäjärjestys on suurempaa potilailla, joilla 

vasemman kammion hypertrofia on lievempää, mutta kardiomyosyyttien epäjärjestys on 

kuitenkin vaihtelevaa alueittain jopa samassa sydämessä. On päätelty, että myosyyttien 

epäjärjestys on vaste toiminnallisille tai rakenteellisille mutatoituneen 

sarkomeeriproteiinin poikkeavuuksille. Kardiomyosyyttien merkittävä epäjärjestys ja 

suuri sydämen paino lisäävät riskiä ennenaikaiselle kuolemalle. Fibroosi saattaa olla 

enemmän sekundaarinen ilmiö, johon vaikuttaa muun muassa vasemman kammion 

massa, sukupuoli ja mahdollisesti autokriiniset tekijät.  

 

 

2.3.2 Hypertrofiselle kardiomyopatialle altistavat geenimutaatiot 

 

Geenimutaatiot sydämen sarkomeeriproteiinia koodaavissa geeneissä johtavat usein 

vasemman kammion hypertrofiaan, ylisupistuvuuteen ja toimimattomaan sydänlihakseen 

(Maron 2002; Tuohy ym. 2020). Hypertrofista kardiomyopatiaa aiheuttavista 

geenimutaatioista yleisimmät havaitaan -myosiini raskasketjussa (engl. beta myosin 

heavy chain; -MHC), myosiiniin sitoutuvassa proteiini C:ssä sekä sydämen troponiini 

T:ssä. Mutaatioita on lisäksi havaittu esimerkiksi sydämen troponiini I:ssä, 

titinproteiinissa, -aktiinissa, -tropomyosiinissä ja -myosiini raskasketjussa. 

Kuitenkin, suomalaisessa väestössä yleisimmät geenimutaatiot, jotka aiheuttavat 

hypertrofista kardiomyopatiaa ovat MYBPC3-Gln1061Ter, MYH7-Arg1053Gln, TPM1-

Asp175Asn ja MYH7-Val606Met (Jääskeläinen ym. 2013, 2014, 2019). Nämä mutaatiot 

selittävät lähes yhden kolmanneksen HCM-tapauksista Suomessa. Tässä osiossa 

keskitytään MYBPC3-, TPM1- ja MYH7 –geeneihin liittyviin mutaatioihin. 

 

Myosiiniin sitoutuvaa proteiini C:tä (engl. myosin binding protein C; MyBPC) löytyy 

kaikkialla poikkijuovaisten lihasten lihassäikeissä (Winegrad 1999). MyBPC:lla on 
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kolme isoformia, joista kaksi on luustoon liittyviä (skeletaalisia) ja yksi sydämeen liittyvä 

(Oakley ym. 2004). Sydämen MyBPC (myöh. MyBPC) koostuu immunoglobuliinin 

kaltaisista ja fibronektiini tyyppi III:n kaltaisista domeeneista (Kuva 6) (Oakley ym. 

2004; Rodríguez-García ym. 2010). Lisäksi MyBPC:n rakenteeseen kuuluu S2-

linkkerialue domeenien C1 ja C2 välissä (Rodríguez-García ym. 2010). MyBPC:n N-

terminaali koostuu domeeneista C0-C2, joista C0 on sydämen MyBPC:lle ainutlaatuinen 

verrattuna muihin isoformeihin (Oakley ym. 2004). Keskikohtaan kuuluvat domeenit C3-

C6, ja C5-domeeni sisältää 28:n aminohapon silmukan. C-terminaalin muodostavat 

domeenit C7-C10, ja C-terminaalissa sijaitsevat tärkeät sitoutumiskohdat sekä 

myosiinille että titinproteiinille (Winegrad 1999; Oakley ym. 2004). MyBPC:n 

tärkeimmät roolit ovat sarkomeerisen lihassäikeen muodostaminen myosiinin ja 

titinproteiinin sitoutuessa MyBPC:hen sekä sydämen supistumisen säätely fosforylaation 

välityksellä (Winegrad 1999).   

 

 

Kuva 6. Sydämen myosiiniin sitoutuvan proteiini C:n (MyBPC) sekundaarirakenne. 

MyBPC koostuu fibronektiinin ja immunoglobuliinin kaltaisista domeeneista sekä S2-

linkkerialueesta. C-terminaalissa eli domeenien C7-C10 alueella sijaitsevat tärkeimmät 

myosiinin ja titinproteiinin sitoutumiskohdat. 1 = myosiiniin sitoutuva kohta; 2 = ACTC-

geeniin sitoutuva kohta; 3 = myosiiniin sitoutuva kohta; 4 = sarkomeerin A-juovaan 

liittyvä osa; 5 = titinproteiiniin sitoutuva osa; 6 = myosiiniin sitoutuva osa. Nuolen 

kohdalla domeenissa C5 on 28:n aminohapon silmukka. Kuva mukailtu lähteestä 

Rodríguez-Garcia ym. (2010).  

 

Suomalaisista hypertrofista kardiomyopatiaa sairastavista potilaista noin 40 %:lla 

löydetään hypertrofista kardiomyopatiaa aiheuttava geenimutaatio (Jääskeläinen ym. 

2019). Mutaatiota -myosiini raskasketjun geenissä (-MHC-geeni eli MYH7-geeni) on 

pidetty yleisempänä hypertrofista kardiomyopatiaa aiheuttavana mutaationa Suomessa. 

Kuitenkin yleisempi mutaatio Suomessa on mutaatio myosiiniin sitoutuvassa proteiini 
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C:tä koodaavassa geenissä MYBPC3 (engl. cardiac myosin binding protein 3) 

(Jääskeläinen ym. 1998, 2002, 2013). MYBPC3-geenimutaatioiden yleisyys Suomessa on 

selitettävissä perustajavaikutuksella Suomen ollessa geneettisesti eriytynyt esimerkiksi 

muusta Euroopasta. MYBPC3-geenissä on löydetty useita mutaatioita, joista osa on 

todettu patogeenisiksi ja osa ei. Geenissä MYBPC3 on havaittu Gln1061X mutaatio 

itäsuomalaisessa väestössä (Jääskeläinen ym. 2002). Gln1061X mutaatio johtaa 

ennenaikaisen lopetuskodonin muodostumiseen, minkä seurauksena valmistuu 

tynkäproteiini, josta puuttuvat sekä myosiinin että titinproteiinin sitoutumiskohdat. 

Tämän seurauksena muodostunut tynkäproteiini ei todennäköisesti liity ollenkaan 

sarkomeeriin (Oakley ym. 2004). Mutaatio ilmeisesti vaikuttaa domeeniin C7 tai C8. 

Mutaation kantajilla on muun muassa paksumpi sydämen väliseinä ja epänormaali EKG 

verrattuna potilaisiin ilman mutaatiota (Jääskeläinen ym. 2002). Lisäksi on havaittu 

mutaatioita (MYBPC3-R326Q ja MYBPC3-V896M), joita ei pidetä patogeenisinä, koska 

niitä on löydetty enemmän kontrolliryhmässä, kun sairailta (Jääskeläinen ym. 2002, 

2014). Tiettyjen yhdisteiden vaikutusta kardiomyosyytteihin, jotka kantavat mutaatiota 

Gln1061X, testataan tämän tutkielman kokeellisessa osuudessa.  

 

Q1061X-mutaatioita kantavilla, HCM:aa sairastavilla potilailla on lisäksi havaittu 

useiden triglyseridien ja haarautuvien aminohappojen määrän lisääntymistä verrattuna 

kontrolliryhmään (Jørgenrud ym. 2015). On ehdotettu, että metabolinen profiili ilmentäisi 

hypertrofista kardiomyopatiaa, sillä muutokset näissä metaboliiteissä korreloivat 

kammion uudelleen muotoutumisen kuten hypertrofian, kammion massan sekä 

systoliseen ja diastolisen toimimattomuden kanssa.  

 

Laajemmassa, suomalaisessa väestössä tehdyssä tutkimuksessa löydettiin MYBPC3-

geenissä ilmenneen mutaation (MYBPC3-Gln1061X Q1061X) lisäksi toinen mutaatio 

TMP1-D175N (Jääskeläinen ym. 2013). Mutaatioiden esiintyvyys oli yhteensä noin 18 

% tapauksista. Edellä mainittujen mutaatioiden kantajilla on samanlaisia oireita kuin 

aiemminkin (2002) tehdyssä tutkimuksessa: vasemman kammion seinämä on paksumpi, 

ja vasemman kammion poikkimitta on lyhyempi kammion ollessa laajimmillaan 

kammion täytyttyä (engl. left ventricular end-diastolic dimension; LVEDD) verrattuna 

ei-kantajiin. Mutaatioiden esiintyvyys on alueellisesti jakautunut: TPM1-D175N-
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mutaatio oli yleistä Länsi-Suomessa, kun taas MYBPC3-Q1061X-mutaatio Keski- ja Itä-

Suomessa. Jääskeläisen ym. (2002) tekemän haplotyyppianalyysin perusteella MYBPC3-

Q1061X-mutaatiota kantavilla on sama esi-isä, joten perustajavaikutus on ilmeinen.  

 

-tropomyosiini on proteiini, joka sitoutuu aktiiniin (Farman ym. 2018). -tropomyosiini 

estää yhteistyössä troponiinin kanssa aktiinin sitoutumista myosiiniin, jolloin 

poikkijuovaisen supistuminen estyy ja lihas rentoutuu. -tropomyosiinia koodaavassa 

geenissä TPM1 (engl. tropomyosin -1 chain) on havaittu mutaatioita (Jääskeläinen ym. 

1998, 2002, 2013, 2014; Jongbloed ym. 2003). TPM1-geenimutaatiot yleisempiä 

Suomessa kuin muualla Euroopassa. TPM1-D175N-mutaatio on yksi yleisimmistä 

hypertrofista kardiomyopatiaa aiheuttavista geenimutaatioista Suomessa (Jääskeläinen 

ym. 2013, 2019). On ehdotettu, että aminohapon substituution paikka TMP1-kierteessä 

saattaisi aiheuttaa erilaisia kliinisiä oireita (Jongbloed ym. 2003). TPM1-D175N-

mutaation on havaittu heikentävän -tropomyosiinin stabiiliutta, mikä voi johtaa 

lisääntyneeseen -tropomyosiinin taipuisuuteen ja Ca2+-herkkyyteen, mikä edelleen 

johtaa epätäydelliseen sydänlihaksen relaksaatioon diastolen aikana (Ly ja Lehrer 2012). 

Mutaatioita TPM1-geenissä on havaittu myös dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla 

potilailla (Jongbloed ym. 2003). 

 

-MHC-geenin eli MYH7-geenin mutaatiot voivat vaikuttaa -myosiini raskasketjun 

aktiiviseen kohtaan, aktiinin sitoutumiskohtaan, kevytketjun sitoutumiskohtaan tai -

myosiini raskasketjun pään ja sauvaosuuden liitoskohtaan (Woo ym. 2003). Mutaatiot 

aiheuttavat aminohapon muuttumisen toiseksi ja muuttavat proteiinin konformaatiota ja 

toimintaa. Mutaatiot heikentävät potilaan ennustetta. MYH7-R1053Q-mutaatio on  

MYBPC3-Q1061X ja TMP1-D175N –mutaatioiden ohella yleisimpiä hypertrofista 

kardiomyopatiaa aiheuttavista geenimutaatioista Suomessa (Jääskeläinen ym. 2014, 

2019). Vaikka haplotyyppianalyysiä perustajavaikutuksen todistamiseksi MYH7-

R1053Q-mutaation suhteen ei ole tehty, on arvioitu, että myös MYH7-R1053Q-

mutaationkin suhteen perustajavaikutus olisi merkittävä (Jääskeläinen ym. 2014). MYH7-

R1053Q-mutaation lisäksi on tunnistettu uusi MYH7-geeniin liittyvä mutaatio MYH7-

Val606Met, joka on havaittu aiheuttavan hypertrofista kardiomyopatiaa 

suomalaisväestössä (Jääskeläinen ym. 2019). 
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2.4 Transkriptiotekijät ja niiden toiminnan yhteys kardiomyopatioihin 

 

Solujen kasvun ja erilaistumisen kannalta on  tärkeää, että geeniekspression säätely toimii 

oikein. Transkriptiotekijät ovat proteiineja, jotka säätelevät transkriptiota sitoutumalla 

tiettyyn DNA-sekvenssiin ja aiheuttavat muutoksia geeniekspressiossa (Latchman 1997). 

Sydämen transkriptiotekijät säätelevät sydämessä geeniekspressiota, ja niillä on tärkeä 

rooli jo alkionkehityksessä (Akazawa ja Komuro 2003). Sydämen transkriptiotekijät 

säätelevät geenejä, jotka koodaavat kardiomyosyyteille tyypillisiä rakenteellisia tai 

säätelyyn osallistuvia proteiineja. Seuraavissa kappaleissa tutustutaan GATA4, GATA5 

ja GATA6 sekä NKX2-5 ja TBX-5 –transkriptiotekijöihin. Lisäksi tarkastellaan niiden 

mutaatioita, jotka voivat myötävaikuttaa dilatoivaan tai hypertrofiseen kardiomyopatiaan. 

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa muitakin transkriptiotekijöitä, jotka vaikuttavat 

sekä sydämen kehitykseen että sydänsairauksiin, mutta niitä ei käsitellä tässä 

kirjallisuuskatsauksessa. 

 

 

2.5 GATA:an sitoutuvat proteiinit 

 

GATA-perheen transkriptiotekijät säätelevät monen solutyypin  erilaistumista, kasvua 

sekä selviytymistä (Molkentin 2000; Pikkarainen ym. 2004). Ne voidaan jaotella kahteen 

alaryhmään: GATA1, -2 ja -3 sekä GATA4, -5, ja -6.  GATA1-3 geenien ekspressiota 

havaitaan verisoluja muodostavissa kantasoluissa, ja GATA4-6 –geenejä ekspressoidaan 

keskimmäisestä ja sisimmästä alkiokerroksesta kehittyvissä elimissä kuten sydämessä, 

maksassa ja keuhkoissa (Molkentin 2000). GATA-transkriptiotekijät tunnistavat ja 

sitoutuvat DNA:ssa sekvenssiin (A/T)GATA(A/G) (Lentjes ym. 2016). 

 

Transkriptiotekijät GATA4, -5 ja -6 liittyvät keskeisesti sydämen ja verisuonten 

kehittymiseen (Lentjes ym. 2016). Virheet näissä transkriptiotekijöissä tai niiden 

geeneissä voivat johtaa synnynnäiseen sydänvikaan tai muihin sydänsairauksiin. 

Sydänsairauksien lisäksi GATA4, -5, ja -6 on yhdistetty useisiin erilaisiin syöpiin, mutta 

tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään näihin transkriptiotekijöihin sydämen kannalta. 
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Kehittyvässä sydämessä GATA4 on merkittävä transkriptiotekijä, ja se on yksi 

ensimmäisistä transkriptiotekijöistä, jota ekspressoidaan sydämessä alkionkehityksen 

aikana (Heikinheimo ym. 1994; Pikkarainen ym. 2004). Transgeeniset hiiret, joiden 

GATA4-geeni ei tuota normaalisti proteiineja (ns. nolla-alleeli), kuolevat 

alkionkehityksen aikana sydänputken epämuodostuman vuoksi (Molkentin ym. 1997).  

GATA6 poistogeeniset hiiret kuolevat myös alkionkehityksen aikana kun taas GATA5 

poistogeeniset hiiret jäävät henkiin (Lentjes ym. 2016). Alkionkehityksen aikaisen 

säätelyn lisäksi GATA4 säätelee kehittyneessä sydämessä useita sydämeen liittyviä 

geenejä kuten A- ja B-tyypin natriureettisten peptidien geenejä, sarkomeerigeenejä 

troponiini I:tä ja C:tä sekä - ja -myosiini raskasketjuja (Pikkarainen ym. 2004). 

GATA4:n yliekspression lisää kardiomyosyyttien erilaistumista P19 embryoottisissa 

karsinoomasoluissa, kun taas inhibitio estää erilaistumista ja laukaisee laajaa apoptoosia 

(Grépin ym. 1995, 1997).  

 

GATA4 ja GATA6 toimivat yhteistyössä sydämen normaalissa kehityksessä ja 

kardiomyosyyttien erilaistumisessa (Grépin ym. 1995; Molkentin ym. 1997; van Berlo 

ym. 2010). Molempia tarvitaan myös normaalin sydämen toiminnan ylläpitoon. 

GATA4:n ja GATA6:n on havaittu vuorovaikuttavan toistensa kanssa ja toimivan hieman 

päällekkäisesti kardiomyosyyteissä (Charron ym. 1999; Molkentin 2000).  GATA4:ää ja 

GATA6:ta ekspressoidaan sydämessä alkionkehityksen aikana, postnataalisti eli 

syntymän jälkeen sekä aikuisiällä. Ne säätelevät tärkeitä sydämen rakenteellisia ja 

toiminnallisia geenejä, kuten A-tyypin natriureettisen peptidin, - ja -MHC:n ja 

sydämen tropomyosiini I:n  geenejä. Lisäksi GATA4:ää ja GATA6:ta ekspressoidaan 

keuhkoissa, kiveksissä, maksassa, haimassa, suolistossa ja keskushermostossa (Lentjes 

ym. 2016). GATA4:n ekspressiota havaitaan myös mahalaukussa. GATA6:ta 

ekspressoidaan lisäksi valtimoiden sileälihaksessa, rakossa ja kehittyvissä 

keuhkoputkissa (Morrisey ym. 1996). 

 

GATA5-geeniä ekspressoidaan aikuisella muun muassa ohutsuolessa, vatsassa, rakossa ja 

keuhkoissa (Molkentin 2000; Lentjes ym. 2016). Kehitysvaiheessa ekspressiota 

havaitaan rakkokalvossa, sydänlihaksessa ja sydämen sisäkalvossa, keuhkoaiheessa, 
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rakossa ja suolen epiteelissä. Molempien GATA5 isoformien poistaminen johtaa muun 

muassa vajaakokoiseen sydämeen ja kaksiläppäisen aorttaläpän muodostumiseen 

kolmiläppäisen sijaan (Lentjes ym. 2016). 

 

 

2.5.1 Dilatoiva kardiomyopatia ja mutaatiot GATA-transkriptiotekijöissä 

 

GATA4:n ja GATA6:n poistaminen aikuisen sydämestä johtaa spontaaniin dilatoivaan 

kardiomyopatiaan, jossa sydänlihaskerroksen seinämät ovat erittäin ohuet ja vasen 

kammio laajentunut (van Berlo ym. 2010). Erilaisia mutaatioita GATA-

transkriptiotekijöissä on yhdistetty dilatoivaan kardiomyopatiaan (Li ym. 2013, 2014). 

GATA4:n mutaatio voi myötävaikuttaa sekä familiaaliseen että sporadiseen dilatoivaan 

kardiomyopatiaan. Familiaalista dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastaville ihmisille 

tehdyssä GATA4 sekvenssianalyysissä, ja havaittiin mutaatio C271S, joka johti sekä 

pelkän GATA4:n että GATA4:n ja NKX2-5 synergistisen transkriptionaalisen 

aktiivisuuden vähenemiseen (Li ym. 2013). GATA4:n mutaatio voi altistaa familiaaliselle 

dilatoivalle kardiomyopatialle vähentämällä kohdegeeniensä ekspressiota. GATA4:n 

mutaatioita on havaittu myös sporadista dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla 

potilailla kolme erilaista: V39L, P226Q ja T279S (Li ym. 2014). Tietokonemallinnuksen 

perusteella mutaatioita pidetään sairautta aiheuttavina ja mahdollisesti vahingollisina. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan poissuljettu sitä mahdollisuutta, että jokin muu mutaatio, 

esimerkiksi LMNA-geenin mutaatio, aiheuttaisi dilatoivaa kardiomyopatiaa. Siksi täyttä 

varmuutta mutaatioiden V39L, P226Q tai T279S patogeneesistä ei ole.  

 

GATA5:n heterotsygoottinen vaihtomutaatio G240D on löydetty potilailla, jotka 

sairastavat idiopaattista dilatoivaa kardiomyopatiaa (Zhang ym. 2015a). Mutaatio 

aiheuttaa selvää GATA5:n transkriptionaalisen aktiivisuuden vähentymistä verrattuna 

kontrolliin oletettavasti häiritsemällä GATA5:n tumaan lokalisoitumista. Lisäksi 

tietokonemallinnuksella mutaation on arvioitu olevan vahingollinen. Mutaatio 

GATA5:ssä saattaa aiheuttaa epänormaalia sydänlihaksen kehittymistä ja lisätä riskiä 

dilatoivan kardiomyopatian laukeamiselle. Sairauden laukeamiseen vaikuttaa 

todennäköisesti myös muut tekijät esimerkiksi ympäristötekijät.  
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GATA6-varianttien C447Y ja H475R on havaittu vähentävän GATA6:n 

transkriptionaalista aktiivisuutta verrattuna villityyppi GATA6:een häiritsemällä 

GATA6:n DNA:han sitoutumista tai GATA6:n tumaan siirtymistä (Xu ym. 2014). 

Mutaatioita ei ilmennyt kontrolliryhmässä. Alkuperäiset aminohapot olivat evolutiivisesti 

säilyneet eri lajeilla, joten niillä arvellaan olevan toiminnallisesti tärkeä rooli. Lisäksi 

tietokonemallinnuksen perusteella mutaatioiden ennustettiin olevan patogeenisiä ja 

haitallisia.  

 

 

2.5.2 Hypertrofinen kardiomyopatia ja mutaatiot GATA-transkriptiotekijöissä  

 

Sydämen transkriptiotekijät säätelevät useita geenejä, joiden ekspressio muuttuu 

sydämen hypertrofiassa (Akazawa ja Komuro 2003). GATA4:n transkriptionaaliseen 

aktiivisuuteen osallistuu useat signalointireitit. GATA4:n ja GATA6:n yliekspressio 

aiheuttaa sydämen hypertrofiaa in vitro ja in vivo, mutta pelkkä GATA4 on riittävä 

transkriptionaalinen säätelijä hypertrofian kehittymiselle (Liang ym. 2001; Akazawa ja 

Komuro 2003). GATA4 aktivoituu useiden hypertofisen stimulaation myötä ja GATA6:n 

ekspressio lisääntyy muun muassa paineylikuormituksen myötä (Akazawa ja Komuro 

2003; van Berlo ym. 2010).  

 

GATA-transkriptioperheen eri jäsenten geeneissä on erilaisia variantteja hypertrofista 

kardiomyopatiaa sairastavilla potilailla, ja osan varianteista saattaa olla patogeenisiä 

(Alonso-Montes ym. 2017). GATA6-geenin muutoksella p.Pro555Ala arvioitiin in silico 

vaikuttavan proteiinin stabiiliuteen, mikä vaikuttaa proteiinin toimintaan. Lisäksi tutkijat 

havaitsivat uusia variantteja geeneissä GATA2 ja GATA4, mutta GATA-geenien variantit 

enemmänkin muuttavat fenotyyppiä kuin aiheuttavat suoraviivaisesti hypertrofista 

kardiomyopatiaa. Kliininen fenotyyppi vaihtelee riippuen siitä, kantaako potilas pelkkää 

GATA-mutaatiota, vai tämän lisäksi jotakin sarkomeeriproteiinin mutaatiota. 
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2.6 TBX-5 

 

T-box transkriptiotekijäperhe (Tbx) on välttämätön normaalille sydämen kehittymiselle 

(Plageman ja Yutzey 2005). Mutaatiot Tbx-geeneissä voivat johtaa synnynnäisiin 

sydämen ja verisuonten epämuodostumiin. Perheeseen kuuluu 17 jäsentä, joista TBX-

5:tä, TBX1:tä, TBX18:ta, TBX20:tä, TBX2:ta ja TBX3:a ekspressoidaan sydämessä 

(Greulich ym. 2011). Tbx-geenit vaikuttavat muun muassa sydämen kammioiden ja 

läppien muodostumiseen, sydänpussin sisemmän lehden kehitykseen sekä 

johtoratajärjestelmän erikoistumiseen (Plageman ja Yutzey 2005). TBX5 säätelee joko 

yksin tai toisen transkriptiotekijän, esimerkiksi GATA4:n, GATA6:n tai NKX2-5:n 

kanssa, monia tärkeitä geenejä sydämessä alkionkehityksen aikana (Plageman ja Yutzey 

2005; Kodo ym. 2012). 

 

Mutaatiot TBX5-geenissä ihmisellä liitetään usein Holt-Oram syndroomaan (Plageman ja 

Yutzey 2005; Steimle ja Moskowitz 2017). Se tunnetaan sydän- ja käsioireyhtymänä, 

jossa ilmenee yläraajojen epämuodostumia ja sydämen toiminnan häiriöitä, jotka liittyvät 

usein johtoratajärjestelmään tai sydämen väliseinään. TBX-5 –geenimutaatioiden lisäksi 

on havaittu, että mutaatiot muissakin T-box transkriptiotekijäperheen jäsenen geenissä, 

kuten TBX-20 –geenissä, voivat vaikuttaa sydämen kehittymiseen epäedullisesti (Kirk 

ym. 2007).  

 

 

2.6.1 Dilatoiva kardiomyopatia ja mutaatiot TBX5-transkriptiotekijässä  

 

Mutaatioita TBX5 –geenissä ja TBX5-transkriptiotekijässä on liitetty familiaaliseen ja 

sporadiseen dilatoivaan kardiomyopatiaan (Zhang ym. 2015b; Zhou ym. 2015). 

Transkriptiotekijässä TBX5 on havaittu sporadiseen dilatoivaan kardiomyopatiaan 

liittyvä mutaatio A143T, joka vähentää merkittävästi TBX5:n transkriptionaalista 

aktiivisuutta (Zhou ym. 2015). Lisäksi mutaatio heikentää TBX-5:n ja GATA4:n 

synergististä transkriptionaalista aktiivisuutta. Tämä saattaa olla yksi patologinen 

mekanismi sporadisen dilatoivan kardiomyopatian patologiassa. A143T-mutaation 

aiheuttama alttius dilatoivalle kardiomyopatialle saattaa johtua epänormaalista sydämen 

kehityksestä ja rakenteellisesta uudelleenmuovautumisesta.  
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TBX-5 –geenin mutaatio S154A havaittiin familiaalista dilatoivaa kardiomyopatiaa 

sairastavalla potilaalla, ja hänen sairailla sukulaisillaan (Zhang ym. 2015b). Mutaatiota ei 

ilmennyt terveillä kontrolliryhmässä eikä sitä löydetty tietokannoista. Muuttunutta 

aminohappoa pidetään toiminnallisesti tärkeänä, sillä se on evolutiivisesti säilynyt 

monella eri lajilla. S154A-mutaatio vähentää TBX-5:n transkriptionaalista aktiivisuutta 

verrattuna villityyppiin. Lisäksi se heikentää sekä TBX-5:n ja NKX2-5:n että TBX-5:n ja 

GATA4:n synergististä aktiivisuutta verrattuna villityyppiin. Näiden perusteella 

oletetaan, että mutatoitunut TBX-5 myötävaikuttaa dilatoivan kardiomyopatian 

patogeneesiin.  

 

TBX5-geenin variantti R264K on tietokonemallinnuksen perusteella todennäköisesti 

patogeeninen (Miyao ym. 2020). Variantin R264K vaikutuksia on mallinnettu myös 

knock in –hiirimallilla: homotsygooteille hiirille kehittyy dilatoivan kardiomyopatian 

kaltainen tila. Fibroosia esiintyy enemmän ja laajemmalla alueella sydämessä 

homotsygooteilla hiirillä kuin villityypin hiirillä. Lisäksi muutoksia sydämen 

geeniekspressiossa on havaittu. Kuitenkin ainoa merkittävä ero geeniekspressiossa 

ilmenee ACTA1-geenin kohdalla. TBX5 säätelee ACTA1:tä sydämen kehitysvaiheessa, ja 

mutaatioita ACTA1:ssä onkin yhdistetty dilatoivaan kardiomyopatiaan  (Plageman ja 

Yutzey 2006; Reza ym. 2018). Ihmisillä dilatoiva kardiomyopatia ilmenee jo R264K 

heterotsygootteina, mutta hiirillä DCM ilmenee homotsygoottina, minkä perusteella 

variantti R264K ei yksinään aiheuta dilatoivaa kardiomyopatiaa (Miyao ym. 2020). 

 

 

2.6.2 Hypertrofinen kardiomyopatia ja mutaatiot TBX5-transkriptiotekijässä 

 

Toistaiseksi ei ole tutkittu TBX5-transkriptiotekijän tai sen geenin mutaatioiden 

vaikutuksia hypertrofiseen kardiomyopatiaan. TBX5-geenin mutaatioita on yhdistetty 

Holt-Oram syndroomaan, joka voi aiheuttaa muun muassa sydämen toimintahäiriöitä 

(Steimle ja Moskowitz 2017). TBX5-geenin mutaatioita kantavilla, Holt-Oram 

syndroomaa sairastavilla potilailla on havaittu vasemman kammion hypertrofiaa 

(Boogerd ym. 2010). Suoraa yhteyttä varsinaisesti hypertrofiseen kardiomyopatiaan ei 
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siis ole löydetty, mutta koska TBX5 on tärkeässä roolissa varsinkin kehittyvässä 

sydämessä, voisivat mutaatiot TBX5:ssä altistaa tai aiheuttaa hypertrofista 

kardiomyopatiaa. Asiaa tulisi tutkia lisää.  

 

 

2.7 NKX2-5 

 

GATA- ja TBX-transkriptiotekijöiden lisäksi homeobox-transkriptiotekijä NKX2-5 on 

välttämätön sydämen normaalille kehitykselle (Lyons ym. 1995; Molkentin 2000). 

NKX2-5:n poistaminen hiiriltä johtaa epänormaalin sydämen muodostumiseen 

alkionkehityksen aikana ja alkion kuolemaan. Sydämen kehitysvaiheen lisäksi on 

osoitettu, että NKX2-5 on tärkeä myös välittömästi syntymän jälkeen: NKX2-5:n 

poistaminen perinataalisilta hiirillä johtaa muun muassa vähentyneeseen ionikanavien 

muodostumiseen, ja morfologisiin muutoksiin, mitkä aiheuttavat sydämen johtumis- ja 

supistumishäiriöitä (Briggs ym. 2008). Lisäksi mutaatiota NKX2-5:ssä on yhdistetty 

synnynnäiseen sydänvikaan (Schott ym. 1998). 

 

 

2.7.1 Dilatoiva kardiomyopatia ja mutaatiot NKX2-5-transkriptiotekijässä 

 

NKX2-5 transkriptiotekijässä löydetty mutaatio I184M heikentää DNA:han sitoutumista, 

mikä vähentää NKX2-5:n transkriptionaalista aktiivisuutta (Costa ym. 2013). Lisäksi 

NKX2-5 UPS-välitteinen (engl. ubiquitin-proteasome system) hajoaminen on 

puutteellista, mikä johtaa mutatoituneen NKX2-5:n kertymiseen. Näiden tuloksien 

valossa I184M mutaatio aiheuttaa synnynnäistä sydänsairautta ja häiriöitä 

johtoratajärjestelmässä, ja täten on yhteydessä aikuisena laukeavaan dilatoivaan 

kardiomyopatiaan. 

 

NKX2-5-geenin mutaatio S146W on löydetty familiaalista dilatoivaa kardiomyopatiaa 

sairastavalta mieheltä ja hänen perheenjäseniltään, jotka sairastavat myös dilatoivaa 

kardiomyopatiaa (Yuan ym. 2015). Terveillä perheenjäsenillä tai kontrolliryhmällä 

samaa mutaatiota ei ole löydetty. Mutaatio muuttaa seriinin tryptofaaniksi. Muuttunut 

aminohappo on evolutiivisesti säilynyt, mikä vahvistaa sen olevan toiminnallisesti 
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merkittävä. Näiden havaintojen ja tietokonemallinnuksen perusteella mutaation arvellaan 

olevan patogeeninen ja vahingoittava. S146W-mutaatio oletettavasti altistaa dilatoivalle 

kardiomyopatialle ja rytmihäiriöille. 

 

Islantilaisväestössä tehdyssä tutkimuksessa on havaittu NKX2-5-geenissä mutaatio 

Phe145Leu, joka voi aiheuttaa vakavan, aikuisiällä laukeavan dilatoivan 

kardiomyopatian (Sveinbjornsson ym. 2018). Mutaatio lisää merkittävästi riskiä 

sydänperäiselle äkkikuolemalle. Aiemmin NKX2-5 on yhdistetty johtumisongelmiin ja 

muihin sydänvikoihin (Schott ym. 1998; Briggs ym. 2008; Sveinbjornsson ym. 2018). 

Sveinbjornsson ryhmineen (2018) ehdottaa, että variantti Phe145Leu liittyy eteis-

kammiokatkokseen ja eteisväliseinän aukkoon. Mutaation arvellaan lisäävän proteiinin 

epästabiiliutta ja vähentävän NKX2-5:n sitoutumisaffiniteettina DNA:han. 

  

 

2.7.2 Hypertrofinen kardiomyopatia ja mutaatiot NKX2-5-transkriptiotekijässä 

 

Yhteyttä NKX2-5 transkriptiotekijän tai sen geenin mutaatioilla ja hypertrofisen 

kardiomyopatian välillä ei ole tutkittu toistaiseksi. NKX2-5-geenin mutaatioita on 

yhdistetty esimerkiksi synnynnäisiin sydänsairauksiin (Schott ym. 1998; Kodo ym. 

2012). On arvioitu, että mutaatiot NKX2-5-geenissä ovat yhteydessä esimerkiksi eteis-

kammioväliseinäaukon tai johtumishäiriöiden muodostumiseen heikentyneen DNA:han 

sitoutumisen vuoksi (Schott ym. 1998). In vitro kokeissa on havaittu, että NKX2-5:n 

variantti A6V vähentää sekä pelkän NKX2-5:n transkriptionaalista aktiivisuutta että 

NKX2-5:n ja GATA4:n välistä synergiaa (Kodo ym. 2012). A6V mutaatiolla saattaa olla 

vaikutusta synnynnäisten sydänsairauksien synnyssä. Olisi mielekästä tutkia, löytyykö 

hypertrofista kardiomyopatiaa sairastavilta potilailta sama tai jokin toinen variantti 

NKX2-5 transkriptiotekijässä tai sen geenissä, joka vaikuttaisi transkriptionaaliseen 

aktiivisuuteen tai synergiaan. Muutokset transkriptiotekijän toiminnassa voivat altistaa 

hypertofiselle kardiomyopatialle. 
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2.8 Kardiomyopatioiden lääkehoito ja tulevaisuuden näkymät 

 

Tällä hetkellä ei ole spesifiä hoitoa kardiomyopatioille, jotka ennaltaehkäisisi taudin 

puhkeamista tai parantaisi jo puhjennutta tautia. Kardiomyopatioiden hoito on tällä 

hetkellä oireenmukaista (Elliott 2000; Gersh ym. 2011; Heliö 2018; Kuusisto 2018).  

 

Dilatoivan kardiomyopatian hoidossa noudatetaan sydämen vajaatoiminnan 

hoitosuosituksia (Heliö 2018). Angiotensiinikonvertaasin (engl. angiotensin convertase; 

ACE) estäjiä käytetään ensisijaisesti, sillä ne helpottavat hengenahdistusta, parantavat 

kestävyyttä, vähentävät kuolleisuutta ja hidastavat sairauden etenemistä (Elliott 2000; 

Heliö 2018). Angiotensiinireseptori 1:n salpaajia (AT1-salpaaja) käytetään, jos ACE-

estäjä ei sovi (Heliö 2018). Diureettia voidaan käyttää oireenmukaisena hoitona, jos 

ilmenee kongestiota eli verentungosta, mutta sitä ei käytetä moniterapiana. (Elliott 2000; 

Heliö 2018). Diureettihoito pyritään lopettamaan, kun muu lääkehoito alkaa tehota. 

Lisäksi beetasalpaajahoitoa suositellaan, sillä se parantaa potilaan ennustetta. Oireiden 

lievittämiseksi tai eteisvärinässä kammiovasteen hidastamiseksi voidaan käyttää 

digoksiinia (Heliö 2018). Jos kliiniseen kuvaan kuuluu eteisvärinää tai -lepatusta, 

käytetään antikoagulantteja, mikäli vasta-aihetta ei ole. Vaikeassa vajaatoiminnassa 

voidaan käyttää myös spironolaktonia huomioiden sen aiheuttamat riskit munuaisten 

vajaatoiminnalle ja hyperkalemialle (Elliott 2000; Heliö 2018). Uusimpana lääkehoitona 

on sakubitriili-valsartaani –yhdistelmävalmiste, joka vähentää merkittävästi sydämen 

vajaatoiminnan diagnosoinnissa käytettyä NT-proBNP konsentraatiota verrattuna 

enalapriilihoitoon (Heliö 2018; Velazquez ym. 2019). Turvallisuusprofiilissa ei havaittu 

merkittäviä eroja verrattuna ACE-estäjä enalapriiliin (Velazquez ym. 2019).  

 

Lisäksi dilatoivan kardiomyopatian lääkehoidon tueksi voidaan käyttää laitehoitoja, 

kuten tavanomaista tahdistinta bradykardiassa tai rytmihäiriötahdistinta kammioperäisten 

rytmihäiriön ennaltaehkäisemiseksi (Heliö 2018). Jos sairaus pahenee hoidosta 

huolimatta jatkuvasti, tai jos oireet ovat vakavia, harkitaan sydämen apupumppuhoitoa 

tai sydämensiirtoa potilaan muuten ollessa terve ja alle 60-vuotias. 

 



27 

 

Pienmolekyylit voivat parantaa sarkomeerin toimintakykyä  (Repetti ym. 2019). 

Pienmolekyylit EMD 57033 ja CK-1827452 ovat allosteerisia modulaattoreita, jotka 

lisäävät sarkomeerin voimantuottoa sitoutumalla myosiiniin, missä ne lisäävät aktiinin 

affiniteettiä ja ristisiltojen muodostumista. CK-1827452 eli omekamtiivimekarbiili on 

edennyt prekliinisistä tutkimuksista kliinisiin tutkimuksiin (Teerlink ym. 2016; Repetti 

ym. 2019). Se parantaa sydämen toimintakykyä, vähentää kammion seinämään 

kohdistuvaa stressiä, lisää iskutilavuutta, pienentää LVEDD:iä, laskee sykettä ja seerumin 

NT-proBNP määrää sekä vähentää kammion haitallista uudelleenmuovautumista 

potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta.  Omekamtiivimekarbiili olisi 

mielenkiintoinen ja potentiaalinen lääkeaine myös dilatoivan kardiomyopatian hoidossa. 

Se voisi parantaa voimantuottoa ja vähentää haitallista uudelleenmuovautumista, mutta 

toistaiseksi omekamtiinimekarbiilia on tutkittu vain sydämen vajaatoiminnassa (Teerlink 

ym. 2016, 2020; ClinicalTrials-tietokanta 2020). 

 

MikroRNA (miRNA) on lyhyt, yksijuosteinen, ei-koodaava RNA, joka osallistuu muun 

muassa geeniekspression säätelyyn, ja on osallisena erilaisissa aineenvaihduntareiteissä 

(Krützfeldt ym. 2006). MyomiR:t ovat mikro-RNA-perhe, johon kuuluu miR-208a, miR-

208b ja miR-499, ja ne säätelevät muun muassa kardiomyosyyttien kehittymistä (Malizia 

ja Wang 2011). Ttn-geenin knock-in–hiirille kehittyy dilatoivan kardiomyopatian 

kaltainen tila, kun niille annostellaan angiotensiini II:ta, kun taas villityypin hiirille 

kehittyy sydämen hypertrofia (Gramlich ym. 2009; Zhou ym. 2016). miR-208b:n 

inhibition huomattiin ennaltaehkäisevän dilatoivan kardiomyopatian puhkeamista 

angiotensiini II –infuusion jälkeen heterotsygooteilla hiirillä, jotka kantavat Ttn-

mutaatiota (Zhou ym. 2016). Lisäksi dilatoivaa kardiomyopatiaa sairastavilla potilailla 

on havaittu miR-208b:n lisääntynyttä ekspressiota, kun taas iskeemistä sydänsairautta 

sairastavilla ei havaittu muutoksia. miR-208b:n inhibitio onkin mielenkiintoinen ja 

potentiaalinen dilatoivan kardiomyopatian puhkeamista ehkäisevä hoitomuoto potilailla, 

joilla on havaittu mutaatio Ttn-geenissä. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan vielä.  

 

Eräs uusi dilatoivan kardiomyopatian hoitomuoto voisi autofagia (Saito ym. 2016). Se 

korjaa rappeutuneet kardiomyosyytit poistamalla vaurioituneet proteiinit ja soluelimet, ja 
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ennaltaehkäisee kardiomyosyyttien puutosta ja intestitiaalisen fibroosin leviämistä 

potilailla, joilla on havaittu muutoksia myofilamenteissa. 

 

Hypertrofisen kardiomyopatian hoidossa käytetään oireenmukaisesti esimerkiksi 

rasitusrintakipuun tai hengenahdistukseen beetasalpaajia, jos potilaalla ei ole 

hidaslyöntisyyttä tai johtumisongelmia (Gersh ym. 2011). Lisäksi elintapaohjaus on 

tärkeää: fyysinen äärirasitus harrastuksen, työn tai kilpaurheilun muodossa on kielletty, 

mutta muuten aktiiviseen elämäntapaan kannustetaan (Kuusisto 2018). Jos haluttua 

vastetta ei beetasalpaajahoidolla saavuteta tai jos se on vasta-aiheinen, aloitetaan 

verapamiili alhaisella annoksella, joka titrataan (Gersh ym. 2011). Jos beetasalpaaja ei 

ole riittävän tehokas estämään eteisvärinää, voidaan lisäksi harkita amiodaronia (Gersh 

ym. 2011; Kuusisto 2018). ACE-estäjiä tai AT1-salpaajia on käytettävä harkiten 

tilanteessa, jossa vasen kammio on laajentunut ja/tai ejektiofraktio on madaltunut. Jos 

kliiniseen kuvaan liittyy vasemman kammion ulosvirtauskanavan ahtauma, voidaan 

beetasalpaajan rinnalle lisätä tarvittaessa disopyramidi (Kuusisto 2018). Jos 

ulosvirtauskanavan ahtauma ilmenee merkitsevästi näistä huolimatta, harkitaan 

myektomialeikkausta tai etanoliablaatiohoitoa iäkkäille ja monisairaille potilaille, tai jos 

avosydänleikkausta ei muista syistä voida toteuttaa. Hypertrofisessa kardiomyopatiassa 

sydämensiirtoa tarvitaan harvoin, mutta lääkehoidolle huonosti vastaava systolinen tai 

diastolinen vajaatoiminta voi antaa aihetta sydämensiirrolle (Gersh ym. 2011; Kuusisto 

2018). 

 

Pienmolekyylejä on tutkittu myös hypertrofisen kardiomyopatian hoidossa, mutta 

useimmat tutkimukset on keskeytetty lääkeainekandidaatin tehottomuuden vuoksi 

(Repetti ym. 2019; Tuohy ym. 2020). Tutkimukset ovat kohdistuneet sydänlihaksen 

energiatuotantoon ja ionikanaviin sekä fibroosin ja haitallisen uudelleenmuovautumisen 

muokkaamiseen. Mavakamteeni on pienmolekyyli, joka toimii sydämen -myosiinin 

allosteerisena säätelijänä. Se estää reversiibelisti (palautuvasti) aktiini-myosiini –

ristisiltojen muodostumisen. In vivo kokeissa on havaittu, että mavakamteeni vähentää 

supistuvuutta ja vasemman kammion ulosvirtauskanavan ahtaumaa sekä hillitsee 

hiippaläpän etuosan poikkeavaa liikettä systolen aikana (SAM) (Stern ym. 2016; Tuohy 

ym. 2020). Lisäksi on havaittu, että mavakamteeni pysäyttää kammion hypertrofian, 
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vähentää kardiomyosyyttien epäjärjestystä ja sydänlihaksen fibroosia, sekä muuttaa 

hypertrofiaan vaikuttavien geenien ekspressiota hiirillä, jotka kantavat myosiini 

raskasketjun mutaatiota (Green ym. 2016). Mavakamteeni on edennyt kliinisissä kokeissa 

faasi III:een, jossa sen tehoa ja turvallisuutta on testattu ahtauttavan hypertrofisen 

kardiomyopatian hoidossa (Olivotto ym. 2020). Mavakamteeni on hyvin siedetty ja 

lumelääkkeeseen verrattuna parempi sekä primaarisilla että sekundäärisillä päätepisteillä. 

Mavakamteenin pitkäaikaisvaikutuksia ollaan tutkimassa (ClinicalTrials-tietokanta 2020; 

Olivotto ym. 2020). Mavakamteenin lisäksi toinen sydämen myosiini-inhibiittori CK-274 

on tutkimuksessa, ja faasia IIb suunnitellaan (ClinicalTrials-tietokanta 2020; Tuohy ym. 

2020).  

 

Tafamidiisi on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa myyntiluvallinen lääkeaine 

transtyretiinivälitteiseen amyloidoosiin, johon liittyy kardiomyopatia (engl. transthyretin 

amyloid cardiomyopathy; ATTR-CM) (Park ym. 2020). ATTR-CM:n hoito on 

aikaisemmin ollut oireenmukaista. Transtyretiinin (TTR) epävakaus aiheuttaa ATTR-

CM:n, joka on progressiivinen ja tappava sairaus. ATTR-CM:ssä transtyretiinin 

tetrameeri hajoaa monomeeriksi ja väärin laskostuneiksi amyloidifibrilleiksi, jotka 

kertyvät sydänlihakseen. Tafamidiisi sitoutuu transtyretiinitetrameerin tyroksiinin 

sitoutumiskohtaan ja estää tetrameerin hajoamista monomeeriksi. Lisäksi tafamidiisi 

vähentää toimintakyvyn heikkenemistä sekä parantaa elämänlaatua verrattuna 

lumelääkkeeseen (Maurer ym. 2018). Tafamidiisi vähentää sydän- ja verisuoniperäisiä 

kuolemia sekä sairaalakäyntejä (Park ym. 2020).  

 

Muita uusia hoitomuotoja hypertrofiseen kardiomyopatiaan on muun muassa MitraClip, 

joka on pieni klipsi, joka kiinnitetään hiippaläppään (Tuohy ym. 2020). Se vähentää 

oikein kiinnitettynä hiippaläpän etuosan poikkeavaa liikettä systolen aikana (SAM) ja 

estää veren virtaamista väärään suuntaan. Lisäksi suurienergiaisella kohdennetulla 

ultraäänellä tai radiotaajuushoidolla voi olla tulevaisuudessa paikkansa hypertrofisen 

kardiomyopatian hoidossa. Täysin uudenlaiset hoidot voisivat keskittyä energian (ATP:n) 

säästämiseen, verisuonten suojaamiseen tai anti-fibroottisiin vaikutuksiin, sillä fibroosin 

taustalla voi olla sydämen energia-aineenvaihdunnan toimintahäiriöitä tai 

mikroverenkierron ja läpivirtauksen häiriöitä (Raman ym. 2019). Nämä uudet 
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hoitomuodot voisivat ennaltaehkäistä vakavia rytmihäiriöitä tai hypertrofisen 

kardiomyopatian kehittymistä sydämen vajaatoiminnaksi.  

 

Mutatoituneiden proteiinien ja niitä koodaavien geenien muokkaamista tai hiljentämistä 

on myös tutkittu (Repetti ym. 2019; Tuohy ym. 2020). Trans-silmukointi on kohdistetun 

endogeenisen mutatoituneen esiaste-lähetti-RNA:n (engl. pre-mRNA) ja hoidollisen 

esiaste-trans-silmukointimolekyylin välinen reaktio (Repetti ym. 2019). Tuloksena 

saadaan aikaan lähetti-RNA, josta puuttuu patogeenisen variantin sisältämä eksoni. Muita 

uusia näkökulmia voisi olla pienen häiritsevän RNA:n (engl. small intrfering RNA; 

siRNA) hyödyntäminen mutanttiproteiinin transkription hiljentämisessä (Repetti ym. 

2019). Toisaalta jo aikaisessa solunjakautumisvaiheessa voitaisiin korjata mutaatio 

CRISPR/Cas9-tekniikalla (Repetti ym. 2019; Tuohy ym. 2020). Lisäksi virusvektorin 

avulla voitaisiin kuljettaa normaalia proteiinia koodaava sekvenssi kardiomyosyyttiin 

(Repetti ym. 2019).  

 

Uusia, erilaisia hoitomuotoja tutkitaan paljon, mutta etenkin geenejä tai transkriptiota 

muokkaaviin hoitomuotoihin liittyy eettisiä ja lainsäädännöllisiä haasteita. Optimaalinen 

tulevaisuuden hoitomuoto olisi sellainen, joka normalisoisi kardiomyosyyttien 

toiminnan, palauttaisi haitalliset muutokset ja pidentäisi potilaan elinikää sekä 

parhaimmassa tapauksessa parantaisi sairauden. 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on erilaistaa kaksi erilaista ihmisen indusoitujen 

pluripotenttien kantasolujen (hiPSC) tautilinjaa, jotka mallintavat joko dilatoivaa tai 

hypertrofista kardiomyopatiaa. Dilatoivaa kardiomyopatiaa jäljittelevä tautilinja sisältää 

LMNA-geenin mutaation S143P, ja hypertrofista kardiomyopatiaa jäljittelevä MYBPC3-

geenin mutaation Gln1061X. Tavoitteena on testata, vaikuttavatko tietyt yhdisteet 

erilaistettuihin kardiomyosyytteihin. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa GATA4 ja TBX-5 

–transkriptiotekijöiden väliseen interaktioon vaikuttavia yhdisteitä. 
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