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TIIVISTELMÄ 

Mervi Tulonen (2018). Immuunipuolustuksen akuutin vaiheen vaste syövässä ja luustolihaksen toi-

minta immuunielimenä. Liikuntabiologian yksikkö, Jyväskylän yliopisto, Pro Gradu -tutkielma, 64 

s.  

Johdanto. Syöpä ja siihen liittyvä kakeksia ovat maailman johtavia kuolinsyitä. Kakeksiassa paino 

laskee, lihakset surkastuvat ja yleiskunto huononee. Toisinaan kunnon heikentyminen estää syöpä-

hoitojen jatkamisen. Kakeksiaa voidaan mahdollisesti hoitaa inhiboimalla lihasmassan negatiivisia 

säätelijöitä, myostatiinia ja aktiviinia. Syöpä saa aikaan myös immuunipuolustuksen akuutin vaiheen 

vasteen. Tämä aiheuttaa positiivisten akuutin vaiheen proteiinien lisääntyneen tuotannon maksassa 

ja mahdollisesti myös lihaksissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, tuottaako luuranko-

lihas akuutin vaiheen proteiineja kokeellisessa C26-syövässä hiirillä, koska tämä oli se ilmiö, joka 

löytyi proteomiikka-analyysin avulla tämän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. 

Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin BALB/c -hiiriä, joille injektoitiin paksusuolen syövästä eris-

tettyjä tyypin 26 -syöpäsoluja (C26). Hiiret jaettiin sattumanvaraisesti neljään ryhmään. Ryhmät oli-

vat: terve kontrolliryhmä (CTRL, N = 9), syöpäryhmä lumelääkehoidolla (C26 + PBS, N = 9), syö-

päryhmä sACVR2B-Fc -hoidolla ennen syöpäsolujen injektointia (C26 + ACVR b, N = 7) ja syöpä-

ryhmä sACVR2B-Fc -hoidolla koko intervention ajan (C26 + ACVR c, N = 8). Hiiret lopetettiin 11 

vuorokautta syöpäsoluinjektion jälkeen ja lihakset irrotettiin ja näytteet homogenoitiin. Tämän jäl-

keen lihasnäytteille tehtiin nano-LC-HD-MSE -analyysi. Näistä proteiineista tarkasti tunnistetut ja 

eniten muuttuneet (kaksi uniikkia peptidiä tunnistettiin, FDR < 0,05 ja FC |1.5|) analysoitiin vielä 

Ingenuity pathway -analyysin avulla tarkemmin. Muutoksia proteiinipitoisuuksissa haarukoitiin pro-

teomiikkatekniikan avulla, minkä jälkeen tulokset validoitiin Western blottauksella ja/tai RT 

qPCR:llä.  

Tulokset. Proteomiikka- ja Ingenuity pathway -analyyseistä nousivat esiin akuutti immuunivaste ja 

akuutin vaiheen proteiinit. Yksittäisistä akuutin immuunivasteen proteiineista serpiini A3N, STAT3 

ja p-STAT3 määrät nousivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p <0.001) lihaksessa syöpäryhmissä 

verrattuna kontrolliryhmään. Lisäksi serpiini A3N, fibrinogeeni ja SAA (serum amyloid A -proteiini) 

lähetti-RNA olivat nousseet lihaksessa tilastollisesti merkitsevästi (p <0.05) syöpäryhmissä verrat-

tuna kontrolliryhmään. Lisäksi syöpäryhmällä fyysinen aktiivisuus laski ja lihakset (TA ja GM) sur-

kastuivat koejakson aikana verrattuna kontrolliryhmään. Aktiviinireseptorihoidolla ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevää vaikutusta akuutin immuunivasteen proteiinien muutoksiin syöpäryhmään verrat-

tuna. 

Johtopäätökset. Kokeellinen C26-syöpä ja siihen liittyvä kakeksia aiheuttivat tässä tutkimuksessa 

luustolihasten surkastumista, kehon painon laskua ja vähensivät fyysistä aktiivisuutta. Kakeksia siis 

toteutui 11 vuorokauden syöpäjaksolla C26 -syövässä hiirillä. Akuutin immuunivasteen proteiinien 

(APP) konsentraation nousu ja näiden proteiinien lähetti-RNA:n määrän lisääntyminen C26-syövästä 

kärsivien hiirten luurankolihaksessa vahvisti käsityksen siitä, että lihas voi toimia immuunielimenä 

ja voi tuottaa akuutin immuunivasteen proteiineja. 

Avainsanat: Akuutti immuunivaste, sACVR2B-Fc, syövän kakeksia, akuutin vaiheen proteiini 



 

 

ABSTRACT 

Mervi Tulonen (2018). Acute phase response in cancer and skeletal muscle function as an 

immune organ. Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Master’s thesis in 

Exercise Physiology, 64 pp.  

Introduction. Cancer and related cachexia are the world's leading causes of death. The ca-

chexia means cancer related weight loss, muscle wasting and general condition weakened. 

Sometimes a deterioration of the condition prevents the continuation of cancer treatments. 

Cachexia may be treated by inhibiting muscle mass negative regulators, myostatin and ac-

tivins. Cancer also causes an acute phase response to immune defense. This causes a positive 

acute phase of increased protein production in the liver and muscles. The muscle thus may 

acts as an immune organ. The purpose of this study was to find out if skeletal muscle pro-

duces acute phase proteins in experimental C26-cancer because this was the phenomenon 

found by proteomics analysis at the first stage of the study. 

Methods. BALB/c mice and Colon-26 carcinoma (C26) cancer were used in the study. 

The mice were randomized to four group. Groups are: healthy control group (CTRL, n = 

9), placebo treatment group (C26 + PBS, n = 9), sACVR2B-Fc treatment only before C26 

inoculation group (C26 + ACVR c, n = 7) and both before and after C26 inoculation 

treated group (ACVR b, n = 8). Muscles were collected on day 11 after C26 cell injection, 

lysed and subjected to nano‐LC‐HD‐MSE analysis. Proteins with ≥ 2 unique peptides, 

FDR < 0.05 and FC > |1.5| were analysed and further characterized using Ingenuity Path-

way Analysis (IPA) software. Acute phase proteins were determined by Western blot pro-

tein analysis and/or RT-qPCR mRNA analysis. 

 

Results. Proteomics and Ingenuity pathway analysis arose in acute immune response and 

acute phase proteins. From individual acute response proteins serpin A3N and phosphory-

lated as well as total STAT3 had statistically significantly increased (p <0.001) in cancer 

groups compared to the control group. In addition serpin A3N, fibrinogen and SAA mes-

senger RNA had statistically significantly increased (p <0.05) in cancer groups compared 

to control group. In addition, the physical activity decreases in cancer group and the mus-

cles (TA and GM) got smaller during the experiment compared to control group. 

Conclusions. In this study, experimental C26 cancer and related cachexia expressed in the 

skeletal muscle wasting, decreased body weight, and decreased physical activity. This con-

firm that cachexia realized during the 11-day trial period C26 carcinoma in mice. The in-

crease in the concentration of APP proteins and the increase in the number of messengers 

RNAs of these proteins confirmed the understanding that muscles could act as an immune 

organ, producing APP proteins. 

Key words: Acute phase response, sACVR-Fc, cancer cachexia, acute phase proteins 

  



 

 

KÄYTETYT LYHENTEET   

 

°C Astetta celcius 

1D Yksiulotteinen 

2D Kaksiulotteinen 

A Ampeeri, mA milliampeeri 

ACVR2B Aktiviinien tyypin 2 reseptori, käytetään myös muotoa ACTR2B 

ALK4,5 Beta-aktiviinireseptorit  

APP Acute phase proteins, akuutin vaiheen proteiinit 

APR Acute phase reaction/response, akuutti immuunivaste 

C26 + ACVR b  C26-syöpäryhmä sACVR2B-Fc -injektioilla hoidettu vain ennen C26- 

syöpäsoluinjektioita 

C26 + ACVR c  C26-syöpäryhmä sACVR2B-Fc -injektioilla hoidettu koko interven-

tion ajan 

C26 + PBS  C26-syöpäryhmä PBS -injektioilla hoidettu koko intervention ajan 

C26 Paksusuolen syöpätyyppi 26 

CA199 Hiilihydraatti antigeeni 19-9 -proteiini, syöpämarkkeri 

cDNA komplementaarinen DNA 

CRP C-reaktiivinen proteiini 

CRYAB Alfa-kiteinen B-ketju 

CTRL Tutkimuksen kontrolliryhmä 

ddH2O Tislattu vesi 

DNA Deoksiribonukleiinihappo 

ESI Elektronisuihkuionisaatio, massaspektrometriaan liittyvä tekniikka 

GAPDH Glyseraldehydi 3-fosfaatti dehydrogenaasi, standardiproteiini 

GDF Growth and differentiation factor, kasvu ja erikoistumistekijä 

GM Gastrocnemius, kaksoiskantalihas 

HCl Suolahappo 

Hp Haptoglobiini 

IFN Interferoni, signalointiproteiinien ryhmä 

IgG Immuniglobuliini G 

IL Interleukin, interleukiini, sytokiini 

kcal Kilokalori 



 

 

kDa Kilodalton, proteiinikoko 

LC Liquid cromatography, nestekromatografia 

MALDI Matriisiavusteinen laser-desorptio-ionisaattori, massaspektometriaan 

liittyvä laite 

MF20 Myosiini raskasketju  

MS Massaspektrometria 

N Otoskoko 

NK-solu Natural killer cell, syöjäsolut, Leukosyytti- eli valkosolutyyppi 

PVDF Polyvinylideenifluoridi, membraanimateriaali 

RNA Ribonukleiinihappo 

RT-PCR Real time protein chain reaction, reaaliajassa seurattava kvantitatiivi-

nen proteiiniketjureaktio 

SAA Seerumin amyloidi A, akuutin vaiheen proteiini 

sACVR2B Liukoinen tyypin 2B-aktiviinireseprtori eli kasvutekijäseptori, käyte-

tään myös muotoa sACTR2B 

SDS-Page Natrium dodekyylisulfaatti-polyakryyliamidi geelielektroforeesi 

Smad2,3,4 Smad proteiinit 2, 3 ja 4 

STAT3 Signal transducer and activator of transcription protein 3, akuutin im-

muunivasteen säätelijäproteiini 

TA Tibialis anterior, etummainen säärilihas 

TBS Tris puskuroitu suolaliuos 

TCP1 T-kompleksiproteiini 1 

TGF Tumor growth factor, sytokiini 

TNF Tumor necrosis factor, kasvainnekroositekijät, proteiiniperhe 

UHPLC Ultra high pressure liquid cromatrography, massaspektrometriaan liit-

tyvä tekniikka 

UV Ultravioletti 

V Voltti, jännitteen yksikkö 
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1   JOHDANTO 

Syöpä on maailmanlaajuisesti yleisin kuolinsyy ja koko maailmaa koskettava iso terveyson-

gelma. Erilaisia syöpätyyppejä on olemassa paljon ja niiden yleisyys vaihtelee maittain ja 

jonkin verran myös etnisten ryhmien välillä. Maailmanlaajuisesti yleisimmät syövät ovat 

rinta- ja keuhkosyöpä. (Torre ym. 2015.) Syöpään liittyy usein myös ilmiö nimeltä kakeksia, 

joka on monitekijäinen oireyhtymä. Merkittävin kakeksian ilmenemismuoto on lihasmassan 

väheneminen, jota ei voida selittää pelkästään ravitsemuksellisilla muutoksilla. Kakeksia li-

sää fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Tila voidaan määritellä yksinkertaistettuna ne-

gatiiviseksi proteiini- ja energiatasapainoksi, joka johtuu sekä vähentyneestä syömisestä että 

epänormaalista aineenvaihdunnasta. (Fearon ym.2011.) Shumin ym. (2018) mukaan pitkälle 

kehittyneestä syövästä kärsivistä potilasta 50 % kärsii myös kakeksiasta ja noin 20 % syö-

pien aiheuttamista kuolemista johtuu kakeksiasta. Ilmiö on yleinen, mutta riippuu myös syö-

pätyypistä ja sairauden vaiheesta (Argilés ym. 2014). Kakeksia heikentää potilaan selviyty-

mismahdollisuuksia (Tisdale 2009) ja tämän takia myös kakeksian hoitoon tulisi kiinnittää 

huomiota ja se vaatisi lisää tutkimusta, pelkän kasvaimen hoitamisen ja sen tutkimisen li-

säksi. 

Syövässä monien elimistön mekanismien toiminta muuttuu. Yksi näistä on immuunipuolus-

tuksen toiminta. Syöpä vaikuttaa elimistön puolustusjärjestelmään ja toisin päin. Syöpä ai-

heuttaa kehossa tulehdusvasteen, kuten monet muutkin sairaudet. Tulehdustilaan kuuluu 

akuutti immuunivaste (Vinay ym. 2015.), johon liittyy akuutin vaiheen proteiinien (APP) 

konsentraatioiden muutokset veressä tulehduksen seurauksena. (Heinrich ym. 2014.) Aikai-

semman käsityksen mukaan nämä APP-proteiinit erittyisivät pääasiassa maksasta, mutta 

muutamia tutkimustuloksia löytyy, joiden mukaan myös luustolihakset voisivat erittää niitä 

ja toimia niin sanottuina immuunielimenä. (Bonetto ym. 2011; Langanhans ym. 2014.) 

Tämä tutkimus on osa suurempaa tutkimusprojektia, jossa tutkitaan kokeellisen C26-syövän 

aiheuttamaa kakeksiaa ja muita vaikutuksia useisiin eri kudoksiin hiirillä. Tutkimuksesta on 

tähän mennessä raportoitu, että lihaksia kasvattava myostatiinin ja aktiviinien estohoito liu-

koisella kasvutekijäreseptorilla (sACVR2B-Fc) paransi selviytymistä C26-syöpähiirillä, kun 
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hoito toteutettiin ennen ja jälkeen syövän alkamisen. Hoito kasvatti luustolihaksia sekä pal-

lealihasta vaikuttamatta kasvaimen kokoon, fyysiseen aktiivisuuteen tai verenkierron tuleh-

dusvälittäjien (sytokiinit) määrään. Selviytymistä parantavia mekanismeja ei vielä tunneta 

tarkasti. (Nissinen ym. 2018.) 

 

Tässä työssä on käytetty ylläkuvatusta tutkimusprojektista kerättyjä lihasnäytteitä. Tämän 

työn ensimmäisessä osassa tarkoituksena oli tarkastella proteomiikkamenetelmän avulla 

C26-syövän sekä myostatiinin ja aktiviinien estohoidon itsenäisiä ja yhdistettyjä vaikutuksia 

hiiren luurankolihaksessa. Proteomiikkamenetelmän avulla havaittiin, että erityisen merkit-

täviä muutoksia kokeellisen syövän seurauksena löytyi lihaskudoksen immuunipuolustuk-

seen liittyvissä akuutin vaiheen proteiineissa, joten tässä Pro Gradu -tutkielmassa keskity-

tään tähän ilmiöön ja näihin proteiineihin tarkemmin. Lisäksi tarkastellaan taustatuloksina 

edellä mainitun estohoidon vaikutuksia immuunipuolustuksen akuutin vaiheen proteiineihin, 

fyysiseen aktiivisuuteen ja lihasmassaan kokeellisessa syövässä. 
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2    IMMUUNIJÄRJESTELMÄ JA PUOLUSTUSREAKTIOT 

Elimistön puolustusjärjestelmä on monimutkainen ja toimii usean elimen ja kudoksen yh-

teistyöllä (Michaud ym. 2015). Erilaisten jaotteluiden avulla on helpompi ymmärtää eri me-

kanismeja ja niiden suhdetta toisiinsa. Tässä kappaleessa käydään läpi eri puolustusmeka-

nismit ja niiden toiminta yleisellä tasolla sekä paneudutaan erityisesti akuuttiin immuunivas-

teeseen. 

2.1 Immuunipuolustusjärjestelmä 

Immuunijärjestelmä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, epäspesifiin eli niin sanottuun 

synnynnäiseen sekä spesifiseen eli niin sanottuun mukautuvaan puolustusjärjestelmään. 

Epäspesifinen puolustusjärjestelmä puolustautuu kaikkia taudinaiheuttajia ja kehoon kuulu-

mattomia muukalaisia vastaan nopeasti ja aina lähes samalla tavalla, eikä sillä ole muistijär-

jestelmää eri taudinaiheuttajista. Spesifinen puolustusjärjestelmä puolustautuu taudinaiheut-

tajia vastaan spesifisillä vasta-aineilla. Sillä on myös muistisolujärjestelmä kerran kohdattuja 

taudinaiheuttajia vastaan, jonka vuoksi puolustautuessa samaa taudinaiheuttajaa vastaan uu-

delleen vastahyökkäys on erittäin nopea ja tehokas. Usein tauti ehditään nitistää ennen kuin 

se edes ehtii alkaa. Molemmat järjestelmät toimivat pääasiassa erilaisten veren valkosolujen 

kautta. (Michaud ym. 2015.) Valkosolutyypit ovat esitelty kuvassa 1.  

KUVA 1. Valkosolujen eli leukosyyttien yksinkertainen jaottelu eri solutyyppeihin. Prosent-

tiluku kertoo, kuinka monta prosenttia kutakin solutyyppiä on sen yläpuolella näkyvästä ylä-

tyypistä. * = 5 – 15 %, ** = 5 – 20 %. E = Eosinofiilit, B = Basfiilit, Tc = T-solut, Bc = B-
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solut, NK = NK-solut. Katkoviivoilla ympäröidyt solutyypit kuuluvat epäspesifiseen puo-

lustusjärjestelmään ja loput toimivat spesifisessä puolustusjärjestelmässä. (Muokattu Glee-

son & Bosch 2013.) 

Puolustussolujen eli valkosolujen lisäksi on olemassa muitakin kehon puolustamiseen osal-

listuvia tahoja. Kehon monet pinnat ja niissä olevat eritteet tai bakteerit ovat tärkeä osa puo-

lustustamme. Ne toimivat etulinjassa ja torjuvat suuren määrän taudinaiheuttajia jo ennen 

kuin ei-toivottu vieras pääsee pintaa syvemmälle. Niin sanottu etulinja tekee ison työn kehon 

puolustuksessa, jotta varsinaisella valkosoluihin perustuvalla kehon sisäisellä puolustusjär-

jestelmällä olisi mahdollisuus onnistua tautien nujertamisessa. Tähän niin kutsuttuun etulin-

jaan kuuluvat iho fyysisenä esteenä ja sen pinnan hikirauhaset sekä bakteerit kemiallisesti, 

hengitysteiden pintaepiteelisolut ja niiden tuottama lima, mahalaukun suolahappo, virtsatei-

den ja -rakon happamuus sekä suoliston bakteeristo. Lisäksi esimerkiksi ripset ja nenäkarvat 

suojaavat kehoa taudinaiheuttajilta. (Gleeson & Bosch 2013.) Iho on tehokas fyysinen suoja 

kehon ja ulkomaailman välillä. Kehon aukkoja peittämässä ei ole ihoa ja tätä varten kaikkiin 

aukkoihin on kehittynyt muita tarkoituksenmukaisia suojamekanismeja. Kehon aukkojen 

pinnat saattavat esimerkiksi olla happamia tai niillä saattaa elää symbioosibakteereja.  

Puolustussolujen ja kehoa muulla tavoin suojaavien mekanismien lisäksi puolustusjärjestel-

mään kuuluu vielä immuunijärjestelmän liukoiset komponentit, jotka eivät ole soluja. Nämä 

ovat erilaisia proteiineja, joiden pääasiallinen tehtävä on tukea valkosolujen ja muun im-

muunijärjestelmän toimintaa. (Gleeson & Bosch 2013.) Nämä komponentit on esitelty ja 

niiden tehtäviä on kerrottu tarkemmin kuvassa 2. 
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KUVA 2. Immuunijärjestelmän proteiinit ja niiden tehtäviä. Kuvan tiedot on koottu (Hein-

rich ym. 1990; Gleeson & Bosch 2013) 

2.2 Puolustusreaktiot 

Kun taudinaiheuttaja tulee elimistöön ja pääsee tunkeutumaan niin sanotun etulinjan eli fyy-

sisten esteiden ja kemiallisten ansojen läpi, alkaa ensiksi toimia epäspesifinen puolustusjär-

jestelmä. Ensimmäisenä paikalle saapuu valkosoluja, tässä tapauksessa granulosyyttejä, 

magrofageja ja NK-soluja (Natural killer cells, syöjäsolut). Nämä valkosolut tuhoavat tau-

dinaiheuttajia pääasiassa fagosytoosilla eli solusyönnillä. Samalla ne erittävät sytokiineja eli 

tulehdussignaaleja välittäviä proteiinihormoneja. (Gleeson & Bosch 2013.) Merkittävimpiä 

sytokiineja ovat IL-1, IL-6, IL-8 ja TNF-ɑ. Sytokiinit kulkevat verenkierron mukana mak-

saan, minkä seurauksena maksaa alkaa tuottaa akuutin immuunivasteen proteiineja (APP). 

Maksasolut tuottavat suurimman osan APP-proteiineista, mutta osittain niitä tuottavat myös 

monosyytit, endoteelisolut, sidekudossolut ja rasvasolut. (Correale ym. 2008.) Lisäksi hiiri-

kokeissa on saatu näyttöä, että luustolihakset saattaisivat toimia ainakin syövässä immuu-

nielimenä ja tuottaisivat akuutin vaiheen proteiineja (Bonetto ym. 2011). APP-proteiinit 
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aiheuttavat osaltaan tulehdusvastetta ja muun muassa lisäävät valkosolujen toiminnan tehok-

kuutta. (Gleeson & Bosch 2013.) Tulehduksen aikana proteiineja menetetään luustolihak-

sesta, tukikudoksesta ja suolistosta. Vapautetut aminohapot käytetään muun muassa gluko-

neogeneesissä uusien APP-proteiinien valmistukseen maksassa. IL-6 superperheen jäsenten 

tiedetään säätelevän akuuttia immuunivastetta ja edistävän kakeksiaa syövässä. (Moldawer 

& Copeland 1997.) Epäspesifiseen puolustusjärjestelmään kuuluvat siis tietyt (kts. kuva 1) 

valkosolut, sytokiinit, APP-proteiinit ja täydentävät proteiinit. 

Jos epäspesifinen immuunijärjestelmä ei pysty nujertamaan taudinaiheuttajaa, alkaa spesifi-

nen puolustusjärjestelmä toimia. Tämä järjestelmä toimii eri mekanismien kautta riippuen 

taudinaiheuttajan sijainnista. Humoraalinen eli nestevälitteinen järjestelmä hoitaa solun ul-

kopuolisten taudinaiheuttajien tuhoamisen B-solujen avulla. Tällöin B-solujen pintaan kiin-

nittyneet immunoglobuliinit tarttuvat taudinaiheuttajaan ja B-solut monistuvat ja muuttuvat 

plasmasoluiksi, jotka tuottavat spesifiä vasta-ainetta taudinaiheuttajan antigeeniä vastaan. 

Vasta-aineet merkitsevät taudinaiheuttajat ja estävät niiden myrkylliset vaikutukset. Tämän 

jälkeen syöjäsolut tuhoavat taudinaiheuttajat. T-solujen tehtävä on solun sisäisten taudinai-

heuttajien tuhoaminen. T-solut tunnistavat taudinaiheuttajan saastuttaman solun sen pinnalle 

jääneistä epitoopeista T-solu kiinnittyy tällaiseen soluun ja ruiskuttaa solun sisään solumyrk-

kyä, joka tappaa solun ja taudinaiheuttajan. Solusyöjät syövät jäännökset. Sekä B- että T-

solut tuottavat samalla myös löydetylle taudinaiheuttajalle spesifisiä muistisoluja, jotka voi-

vat elää vuosikymmeniä elimistössä odottaen saman taudinaiheuttajan seuraavaa hyök-

käystä. (Gleeson & Bosch 2013.) Kun sama taudinaiheuttaja myöhemmin hyökkää uudel-

leen, puolustus on erityisen nopeaa ja tehokasta, eikä tauti usein pysty edes iskemään, kun 

se on jo tuhottu kokonaan. Tähän perustuu immuniteetti tiettyä sairautta vastaan. (Gleeson 

& Bosch 2013.) 

2.3 Akuutti immuunivaste ja akuutin vaiheen proteiinit (APR & APP) 

Akuutti immuunivaste (Acute phase reaction/response = APR) määritellään tilanteeksi, jossa 

tiettyjen proteiinien konsentraatiot muuttuvat plasmassa (Saber ym. 2014) elimistön tuleh-

dustilan aikana tai sen alkaessa (Gabay ym. 1999). Näitä proteiineja kutsutaan akuutin 
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immuunivasteen tai akuutin vaiheen proteiineiksi (Acute phase proteins = APP) (Heinrich 

ym. 1990). Akuutin vaiheen proteiinien konsentraatioiden muutokset johtuvat pääsääntöi-

sesti muutoksista näiden proteiinien tuotannossa maksasoluissa (Gabay ym. 1999). Näin ai-

nakin ajateltiin ennen. Uudempien tutkimustulosten perusteella on ajateltu, että ne erittyisi-

vät pääosin maksasoluista (Marques ym. 2017), mutta niitä saattaa erittyä myös muista so-

luista (Saber ym. 2014). Esimerkiksi Bonetton ym. (2011) tutkimuksessa löydettiin näyttöä, 

että maksan lisäksi myös lihakset tuottaisivat akuutin vaiheen proteiineja.  

Akuutin vaiheen proteiinit (APP) voidaan jakaa negatiivisiin ja positiivisiin sen mukaan, 

minkä suuntaisia muutoksia akuutin vaiheen vaste saa aikaan niiden plasmakonsentraatiossa. 

Niitä proteiineja, joiden tuotanto maksassa laskee tulehduksen seurauksena, kutsutaan nega-

tiivisiksi APP-proteiineiksi. Niitä ovat esimerkiksi albumiini, transferriini, transthyretiini, 

transkortiini ja retinolia sitova proteiini. Positiivisia APP-proteiineja ovat muun muassa CRP 

(C-reaktiivinen proteiini), D-dimer proteiini, alfa 1 antitrypsiini, alfa 1 antikymotrypsiini, 

alfa 2 makroglobuliini, fibrinogeeni, SAA (Seerumin amyloid A) ja haptoglobiini (Hp). Po-

sitiivisilla APP-proteiineilla on erilaisia fysiologisia funktioita mikrobien tuhoamisesta tu-

lehdusvasteen säätelyyn. (Jain ym. 2011.) Akuutin vaiheen proteiineilla on eroa lajien vä-

lillä, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy. Ihmisen tärkeimpiä APP-proteiineja ovat ainakin CRP, 

SAA, fibrinogeeni ja habtoglobiini. Tärkeimmät negatiiviset APP-proteiinit ovat albumiini 

ja transferriini. (Heinrch ym. 1990). CRP on monen nisäkkään tärkein tai tärkeimpien posi-

tiivisten APP-proteiinien joukossa, mutta hiirellä sen rooli on hyvin minimaalinen (Ku & 

Mortensen 1993), eikä sitä näin ollen juurikaan tutkita hiirillä. 

Negatiivisten APP-proteiinien konsentraation laskun arvellaan perustuvan siihen, että kun 

positiivisten APP-proteiinien lähetti -RNA konsentraatio niitä tuottavissa maksasoluissa (tai 

muissa) kasvaa ja positiivisia APP-proteiineja tarvitaan paljon ja nopeasti, on joidenkin pro-

teiinien tuotantoa laskettava, jotta kysyntään pystytään vastaamaan. Tiettyjen proteiinien 

tuotanto siis laskisi positiivisten APP-proteiinien kustannuksella. Nämä proteiinit kuuluvat 

negatiivisiin akuutin vaiheen proteiineihin. (Gryus ym. 2005.) Tulehduksen kannalta mer-

kittävämpää on kuitenkin positiiviset APP-proteiinit. Jatkossa APP-proteiineilla tarkoitetaan 

nimenomaan positiivisia akuutin vaiheen proteiineja, ellei toisin mainita.  
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Jotkut akuutin vaiheen proteiineista esiintyvät normaalitilassa plasmassa vain hyvin pieninä 

pitoisuuksina ja nousevat yli sata kertaiseksi tulehduksen aikana. Tällaisia proteiineja ihmi-

sellä ovat esimerkiksi CRP ja SAA. Muiden akuutin vaiheen proteiinien konsentraation 

nousu on vain noin 2 – 10 kertainen ja joidenkin konsentraatio ei edes kaksinkertaistu. (Jain 

ym. 2011.) Koska joidenkin APP-proteiinien konsentraatio nousee niin huomattavasti tuleh-

dustilassa, on helppo ymmärtää, että todennäköisesti joidenkin normaalitilassa syntetoita-

vien proteiinien synteesin on pakko laskea rajustikin poikkeustilassa, jotta proteiinisynteesin 

kokonaiskapasiteetti riittää.  

Akuutti immuunivaste käynnistyy, kun organismin homeostaasitila häiriintyy infektion, ta-

paturman aiheuttaman vamman tai muun häiriön seurauksena. Akuutin immuunivasteen aja-

tellaan olevan hyödyllinen kehon normaalin fysiologisen tasapainotilan palauttamisessa. 

(Heinrich ym. 1990.) Akuutti immuunivaste ja siihen liittyvät akuutin vaiheen proteiinit ovat 

osa kehon epäspesifiä puolustusjärjestelmää, joka hyökkää kehoon kuulumatonta vierasor-

ganismia vastaan ensimmäisenä (Gleeson & Bosch 2013). Vauriopaikalle kertyy valkoso-

luja, jotka solusyönnin lisäksi erittävät sytokiineja. Valkosolujen lisäksi näitä välittäjäaineita 

voivat erittää myös aktivoituneet fibroblastit tai kudosten endoteelisolut. (Heinrich ym. 

1990.) Sytokiinit kulkeutuvat vauriopaikalta maksaan tai muihin akuutin vaiheen proteiineja 

syntetisoivaan kudokseen. Siten akuutti immuunivaste eli APP-proteiinien tuotanto saadaan 

käyntiin vauriopaikalta tulevien proteiinihormonien eli sytokiinien välityksellä (Jain ym. 

2011). 

Sytokiinit vaikuttavat siis akuutin vaiheen proteiinien tuotantoon ja erittämiseen. Sytokiinit 

toimivat erilaisissa kombinaatioissa. IL-6, IL-1α, TNF-α ja TGFβ-1 ovat tällaisia syto-

kiineja, jotka vaikuttavat eri kombinaatioilla positiivisten ja negatiivisten akuutin vaiheen 

proteiinien konsentraatioon plasmassa. (Mackiewicz ym. 1991.) Maksasta eritettävien akuu-

tin vaiheen proteiinien suurimpana välittäjänä toimii sytokiini IL-6. Kortisoli voi puolestaan 

lisätä IL-6-reseptorien ilmentymistä maksasoluissa ja siten edelleen lisätä APP-proteiinien 

IL-6-välitteistä synteesiä. (Jain ym. 2011.) Jos reseptoreita ärsytetään jatkuvasti, akuutista 

immuunivasteesta voi tulla krooninen tila (Gryus ym. 2005). Pitkittynyt akuutin immuu-

nivasteen tila voi kehittyä esimerkiksi syöpäpotilaille. 
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Fibrinogeeni on yksi akuutin vaiheen proteiineista, joka toimii sekä hiirellä että ihmisellä. 

Se on noin 340 kilodaltonin (kDa) kokoinen glykoproteiini, jonka tuotanto kasvaa tulehdus-

tilassa ja kudosvaurion seurauksena (Xu ym. 2018). Akuutin immuunivasteen aikana plas-

man viskositeetti kasvaa, koska veren kokonaisproteiinikonsentraatio muuttuu. Fibrinogeeni 

on yksi tähän vaikuttavista proteiineista ja se nostaa punasolujen sedimentaatioastetta ve-

ressä eli veri on sakeampaa ja verisolut laskeutuvat hitaammin näyteputkessa. Koska fibri-

nogeeni on hitaasti reagoiva positiivinen akuutin vaiheen proteiini, jonka vaikutus alkaa 

vasta tuntien tai päivien päästä infektiosta, punasolujen sedimentaatioaste ehtii nousta ja 

tämä lisää akuutin immuunivasteen vaikutusta. (Cryus ym. 2005). Fibrinogeenin ilmenty-

mistä kiihdyttänee ainoastaan IL-6 sytokiini. Muut edellisessä kappaleessa mainitut sytokii-

nit inhiboivat tuotantoa. (Mackiewicz ym. 1991; Kullo ym. 2007.) 

Kaiken muun lisäksi akuutin vaiheen proteiinien konsentraation nousu vaikuttaa myös suo-

rituskykyyn. Mitä korkeammalla akuutin immuunivasteen proteiinien konsentraatiot ovat, 

sitä matalampi on maksimaalinen hapenottokyky. (Kullo ym. 2007.) Elimistön ollessa tu-

lehdustilassa myös suorituskyky laskee. Pitkittyneessä tilassa kuten syövässä tämä voi johtaa 

yleiskunnon heikkenemiseen. 

2.4 Lihas immuunielimenä 

Aiemmin on ajateltu maksan tuottavan kaikki APP-proteiinit, mutta kuten aiemmin tässä 

työssä on todettu, on saatu viitteitä, että myös lihakset voisivat tuottaa näitä proteiineja (Sa-

ber ym. 2014). SAA -proteiinia, joka on APP-proteiini, havaittiin jo vuosituhannen vaih-

teessa erittyvän maksan lisäksi monesta muusta kudoksesta, esimerkiksi lihaskudoksesta 

(Uhlar & Whitehead 1999). Myöhemmin Bonetto ym. (2011) raportoivat syövän kakeksiaa 

käsittelevässä tutkimuksessaan akuutista immuunivasteesta sekä maksassa että luustolihak-

sessa. Tutkimuksessa IL-6: alavirrassa olevan fosforyloidun STAT3-proteiinin tasot olivat 

nousseet syöpähiirillä sekä nelipäisessä reisilihaksessa että kaksoiskantalihaksessa. Nelipäi-

sessä reisilihaksessa myös fibrinogeenitasot olivat nousseet. Fibrinogeenin määrä oli 2 – 12 

kertainen syöpähiirillä verrattuna kontrolliryhmään ja maksassa vain 2 – 5 kertainen riippuen 

tulosten kvantitointitekniikasta. (Bonetto ym. 2011.) 
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Bonetton ym. (2011) tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, oliko ilmiö sidottu vain syövän 

aiheuttamaan tilaan vai yleisemminkin tulehdustilaan. Hiirille annettiin IL-6 sytokiinia ja 

fibrinogeenin ilmentyminen lisääntyi sekä lihaksessa että maksassa. Nelipäisen reisilihaksen 

lisäksi fibrinogeenia oli IL-6 hiirillä enemmän myös kaksoiskantalihaksessa ja fibrinogeenin 

lisäksi myös toisen APP-proteiinin (SAA1) tasot olivat nousseet kontrolliryhmään verrat-

tuna. (Bonetto ym. 2011.) Ilmiön laajuutta lisäsi Langhansin ym. (2014) tutkimus. Myopa-

tiasta eli lihassairauksista kärsivillä potilailla otetuissa lihasbiopsianäytteissä havaittiin 

SAA1 -geenin ilmentymisen lisääntymistä lihaksissa. SAA1 syntetisointi lihaksissa pystyt-

tiin todistamaan, mutta verenkierrossa olleen SAA1 määrä ei noussut verrattuna kontrolli-

ryhmään. Tämä tarkoittaisi sitä, että lihas ei erittäisi tuottamaansa proteiinia verenkiertoon, 

kuten maksa tekee. Lihaskudoksessa on lihassolujen lisäksi myös esimerkiksi sidekudosso-

luja ja verisoluja lihasten verisuonissa. Varmistaakseen, että nimenomaan lihassolut tuottivat 

SAA1 -proteiinia, tehtiin solukoe pelkillä lihassoluilla. Kokeessa varmistui, että nimen-

omaan lihassolut ovat SAA1 synteesin takana. (Langhans ym. 2014.)  

Seuraavaksi tulisi selvittää, mitä merkitystä sillä on, että akuutin vaiheen proteiineja tuotta-

vat maksan lisäksi lihakset. Näin ollen lihakset osallistuvat kehon puolustusjärjestelmän toi-

mintaan, mutta jatkossa pitäisi saada vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin: Erittävätkö 

lihakset tuottamiaan APP-proteiineja verenkiertoon ja onko lihasmassan määrällä vaikutusta 

asiaan? Ja millaisia nämä vaikutukset ovat? Ja ennen tätä tulisi vielä vahvistaa tutkimusnäyt-

töä siitä, missä tilanteissa lihakset tuottavat APP-proteiineja ja tapahtuuko näin myös ihmi-

sillä? 
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3    SYÖPÄ  

Syöpä on maailmanlaajuisesti yleisin kuolinsyy sekä teollisuusmaissa että kehittyvissä 

maissa. Suurimmat syyt syöpäsairauksien suureen määrään ovat nouseva elinikä ja syöpää 

aiheuttavat elintavat kuten tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja fyysinen inaktiivisuus. 

Vuonna 2012 maailmanlaajuisesti on arvioitu tulleen 14,1 miljoonaa uutta syöpätapausta ja 

noin 8,2 miljoonaa syövän aiheuttamaa kuolemaa. Yleisimmät syöpätyypit ovat keuhko- ja 

rintasyövät. (Torre ym. 2015.) 

3.1 Syöpä ja kakeksia 

Kakeksia on yhdentyyppinen energiatasapainon häiriötila, jossa energiankulutus on suuren-

tunut ja /tai energian saanti on vähentynyt syövän seurauksena. Häiriön suuruus ja sen ai-

heuttama kuihtuminen riippuvat kasvaintyypistä ja tietyissä syövissä myös kasvaimen 

koosta sekä kasvutahdista. (Argilès ym. 2014.) Tarkemmin määriteltynä kakeksia on moni-

tekijäinen syndrooma, jonka seurauksena luustolihasmassa vähenee. Myös rasvamassan 

määrä voi vähentyä. Tilaa ei voida korjata pelkillä ruokavalion muutoksilla, koska siihen 

liittyy myös aineenvaihdunnan epänormaali muutos. Ihmisillä diagnostiset kriteerit kakek-

sialle ovat yli 5 % painon putoaminen tai yli 2 % painon putoaminen, mikäli painoindeksi 

on jo alkutilanteessa matala (< 20 kg/m2). (Fearon ym. 2011.) Kakeksia pahenee sairauden 

edetessä huonontaen yleistä elämänlaatua ja fyysistä suorituskykyä sekä vähentää selviyty-

mismahdollisuuksia. Mahdollisesti suurin syy tähän on luustolihaskudoksen surkastuminen. 

(Toledo ym. 2015.) Zhoun ym. (2010) mukaan on yleisesti tiedossa, että syövän aiheuttama 

kakeksia on tärkeä tekijä potilaan kunnon huonontumisessa ja eläinkokeet viittaavat siihen, 

että lihaskadon estäminen saattaa parantaa syövästä selviytymistä. 

Zhou ym. (2010) tutkimuksessa syöpähiirillä painon putoaminen alkoi noin viisi päivää syö-

päsolujen injektoinnin jälkeen ja 2-3 viikon kuluttua paino on tippunut yli 20 %. Toisessa 

tutkimuksessa syöpärotilla paino putosi ja myostatiinin lähetti-RNA:an määrä kasvoi eniten 

niissä lihaksissa, joissa on erityisen paljon nopeita lihassoluja (gastrocnemius, tibialis ja ex-

tensor digitorum longus). Muutokset tapahtuivat merkitsevinä jo neljän päivän koejaksolla 
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ja lisääntyivät edelleen seitsemänteen tutkimuspäivään asti. (Costelli ym. 2008.) Bonetton 

ym. (2011) tutkimuksessa naarashiirille injektoitiin C26-syöpä paljon käytetyn mallin mu-

kaan. Hiiret lopetettiin, kun paino oli pudonnut 10 % (19 päivä) kohtalaisen kakeksian koh-

dalla ja 15 % (24 päivä) vakavan kakeksian kohdalla. Lihasmassa nelipäisessä reisilihak-

sessa ja kaksoiskantalihaksessa tippui 23 – 30 % lihaksesta ja kakeksian tasosta riippuen. 

Maksan massa puolestaan nousi 17 – 36 %. Sytokiinien määrä verenkierrossa nousi kakek-

siasta kärsivillä hiirillä. (Bonetto ym. 2011.) 

Eri hormonien, sytokiinien ja kasvainperäisten tekijöiden on osoitettu vaikuttavan lihaksen 

proteiinitasapainoon normaali- ja tautitilassa muutamien tärkeiden solujen välisten välittä-

jäsysteemien kautta (Zhou ym. 2010). Sytokiinin IL-6 ja muiden IL-6 perheen sytokiinien 

määrä verenkierrossa nousi kakeksiasta kärsivillä hiirillä. Lisäksi APP-proteiinien säätelijä-

proteiinin STAT3 ja sen fosforyloidun muodon määrä luustolihaksissa nousi syövän seu-

rauksena. STAT3-proteiinin säätelyreitti oli yhteydessä lihasmassan menettämiseen ja sitä 

pidettiin itseasiassa tärkeimpänä mekanismina lihasmassan menettämisessä. (Bonetto ym. 

2011.)  

Näyttäisi siltä, että kakeksiassa lihasten surkastumista edistää proteiinien kasvanut hajotus 

ja vähentynyt synteesi. Proteiineja hajottavien ubiqitiini E3 ligaasien ja muiden vastaavien 

proteiinien ilmentyminen kasvoi ja puolestaan lihasten rakenneproteiinien ilmentyminen vä-

heni. Molemmat ilmiöt olivat suurempia, mitä vakavampi kakeksia oli. (Bonetto ym. 2011). 

Myös Nissisen ym. (2018) tutkimuksessa todettiin proteiinien hajotuksen lisääntyneen ubi-

kitiini-proteasomi hajotusreitin kautta, mikä ilmeni syöpähiirillä E3 ubikitiini ligaasien lä-

hetti-RNA ilmentymisen merkittävällä kasvulla ja lihasten ubikitinoitujen proteiinien mää-

rän nousulla (Nissinen ym. 2018). Proteiinien ilmentymisen muutosten lisäksi tulehdukseen 

liittyvät reitit aktivoituivat enemmän. Lihaksen normaaliin toimintaan liittyvien reittien ak-

tiivisuus puolestaan väheni kakeksian seurauksena. (Bonetto ym. 2011.) Nämä tulokset va-

lottavat mekanismeja, joilla kakeksiana ilmenevä lihasten surkastuminen tapahtuu. 

Kakeksian määrittely ei ole aivan yksiselitteistä, mutta määrittelytavasta riippumatta, se on 

joka tapauksessa monitekijäinen syndrooma, jossa tapahtuu muutoksia useissa 



 

13 

 

aineenvaihduntareiteissä eri kudoksissa ja elimissä (Argilés ym. 2014). Vaikka kakeksia on 

erittäin haitallinen tila ja ominainen monille syöville, se on edelleen heikosti ymmärretty 

prosessi. Tällä hetkellä syövän aiheuttamaan kakeksiaan ei kuitenkaan ole olemassa yleisesti 

käytettyä tehokasta hoitoa (Bonetto ym. 2011). Mahdollisen hoidon aloittamista hankaloittaa 

myös diagnostiikan hankaluudet. Kakeksiaa ei nykytekniikoilla ole kovin helppo tunnistaa 

tarpeeksi ajoissa, jolloin myös hoitaminen vaikeutuu entisestään. (Loumaye & Thissen 

2017.) Eläinkokeista on kuitenkin näyttöä, että lihaksen myostatiiniin liittyvän ACTR2B 

reitin inhiboimisella näyttäisi olevan positiivisia vaikutuksia eri syistä johtuvan lihaskadon, 

kuten syövän kakeksian, hoidossa (Zhou ym. 2010). Eläinkoedata täytyy kuitenkin vielä 

vahvistaa ihmispotilailla. 

3.2 Syöpä ja immuniteetti 

Immuunijärjestelmä toimii vuorovaikutuksessa syöpäkasvaimen kanssa koko kasvaimen ke-

hittymisen ajan sekä etäpesäkkeiden syntymisen aikana. Immuunijärjestelmän solut voivat 

estää kasvaimen kasvua ja syövän etenemistä tunnistamalla ja tuhoamalla pahanlaatuiset so-

lut, jotka sisältävät syövän aloitusmutaatiot. Syöpähoidoilla on sivuvaikutuksia, joiden seu-

rauksena immuunipuolustus heikkenee, jolloin potilaan kyky suojautua infektioilta vähenee. 

Samalla vähenee myös luontainen kyky estää syövän kehittymistä. (Vinay ym. 2015.) 

Immuunivaste on suurin metabolisia muutoksia aiheuttava tekijä syövässä. Syövässä tuleh-

dusta aiheuttavat useat eri tekijät, kuten syöpäsolujen ja immuunisolujen erittämät sytokiinit, 

kemokiinit ja muut tulehduksen välittäjät. Tulehdussytokiinit kiihdyttävät sellaisten entsyy-

mien tuotantoa, jotka liittyvät sekä rasva- että luustolihaskudoksen hajottamiseen ja edelleen 

edistävät näihin prosesseihin liittyvien traskriptiotekijöiden aktivaatiota. Näiden muutosten 

seurauksena tulehdus saa aikaan rasva- ja luustolihaskudosten hajottamista eli kakeksiaa. 

(Argilés ym. 2014.) 

Gabay ym. (1999) havaitsee, että akuutin vaiheen proteiinien konsentraatio nousee pitkälle 

kehittyneessä syövässä. Nissisen ym. 2018 tutkimus vahvistaa akuutin immuunivasteen ak-

tivoitumisen syövässä. Tutkimuksessa C26-syöpähiirillä oli merkitsevästi noussut 
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proteiinisynteesin taso maksassa. Tätä väitettä tuki se, että syöpähiirillä STAT3:n fosfory-

laatio, fibrinogeenin ja serpiiniA3N:n konsentraatio kasvoi. Davalieva ym. (2018) puoles-

taan kirjoittaa akuutin immuunivasteen toteutuvan ainakin useimmissa syövissä ihmisillä. 

Fibrinogeeni on yksi tärkeistä ihmisen akuutin vaiheen proteiineista. Xu:n ym. (2018) tutki-

muksen tulosten perusteella plasman fibrinogeenin ja glykoproteiini CA199 konsentraatiot 

yhdessä voisivat toimia tiettyjen syöpien prognostisina eli ennusteellisina biomarkkereina. 

Tutkimuksessa todettiin, että nousseilla fibrinogeeni ja CA199 tasoilla oli merkitsevä posi-

tiivinen korrelaatio huonomman selviytymismahdollisuuden kanssa syöpäpotilailla. 

Lymfosyytit ovat mukana useimmissa ihmisen immuunipuolustusmekanismeissa, niin myös 

syövässä. Suusyövässä leikkaushoidon jälkeen potilailla todettiin anemiaa, leukosytoosia, 

lymfopeniaa, trombosytoosia, neurofiilien määrän kasvua, CRP:n nousua sekä albumiinita-

sojen laskua. Sädehoito puolestaan aiheutti selvää laskua lymfosyyttien kokonaismäärässä, 

niin T ja B lymfosyyteissa, T auttajasoluissa kuin T tappajasoluissakin. Syöjäsolujen (NK-

solut) määrä ei muuttunut sädehoidon jälkeen. Vuosi hoidon jälkeen syöjäsolujen määrä oli 

hiukan alkuperäistä tasoa ylempänä. T lymfosyyttien määrä tippui hoidon seurauksena ja 

pysyi alhaisena vielä vuoden jälkeenkin. T muistisolujen määrä laski 50 %, eikä se palautu-

nut vuoden aikana. Syövän leikkaushoito sai aikaan nelinkertaisen lisäyksen akuutin immuu-

nivasteen proteiini CRP: n konsentraatiossa. Vuoden jälkeen CRP tasot olivat saman suurui-

set kuin ennen leikkausta, mutta silti normaalia korkeammalla. Tämä saattaisi osoittaa jat-

kuvaa pientä tulehdustilaa säteilyhoidossa vaurioituneessa limakalvossa. (Dovsak ym. 

2018.) Nämä laajat ja osin pitkäaikaiset muutokset immuunijärjestelmän toiminnassa ja sii-

hen kuuluvissa soluissa osoittavat, miten paljon syöpä ja sen hoidot vaikuttavat immuunijär-

jestelmään akuutisti ja kroonisemmin. 

Immuunipuolustuksella ja puolustusjärjestelmällä on iso merkitys syövän ennaltaehkäisyssä. 

Lisäksi syöpä vaikuttaa paljon immuunijärjestelmän toimintaan ja osittain toisinkin päin. 

Näiden yhteyksien lisäksi syöpä ja immuunijärjestelmä ovat vielä kolmannella tavalla yh-

teydessä toisiinsa. Jotkin infektiot nimittäin aiheuttavat pitkällä aikavälillä syöpää. 
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Spesifisellä eli mukautuvalla immuunipuolustusjärjestelmällä saattaa olla tekemistä syövän 

kehittymisen kanssa. (Michaud ym. 2015.)  
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4    LIHASTEN MYOSTATIINI- JA AKTIVIINIREITTI SYÖVÄSSÄ 

Myostatiini ja aktiviinit ovat proteiineja, jotka muun muassa säätelevät lihasmassan määrää 

elimistössä. Ne ovat niin sanottuja negatiivisia lihasmassan säätelijöitä eli myostatiinin tai 

aktiviinien ilmenemisen lisääntyessä lihasmassan määrä vähenee ja toisinpäin. (Lee & 

McPherron 2001; Zhou ym. 2010; Latres ym. 2017.) Aktiviinista on olemassa useampia 

muotoja, mutta parhaiten tunnettu on aktiviini A (Han ym. 2013). On olemassa muitakin 

negatiivisen säätelyn reittejä ja lisäksi useita positiivisesti lihasmassaan vaikuttava reittejä 

(Verbrugge ym. 2018). Näiden reittien aktiivisuuden yhteisvaikutus lopulta määrittää lihas-

massan muutoksen suunnan. Reitit säätelevät aktivoituessaan myös toinen toisiaan. (Han 

ym. 2013.) 

4.1 Myostatiini- ja aktiviinireitin toiminta ja inhibitio 

Kasvu- ja erikoistumistekijä 8 (GDF8) eli myostatiini on lihasmassan negatiivinen säätelijä. 

Kun tätä säätelijää inhiboidaan, lihasten hypertrofia lisääntyy ja lihakset kasvavat. Toinen 

lihasmassan negatiivinen säätelijä on aktiviini A. Sen inhibointi tuottaa samankaltaisia tu-

loksia kuin myostatiinin. Nämä proteiinit kuuluvat samaan proteiiniperheeseen (TGF-b) ja, 

kun niitä inhiboidaan samanaikaisesti, tulokset ovat vielä merkittävämpiä. (Latres ym. 

2017.) 

Kun aktiviinit tai myostatiini kiinnittyvät ACVR2B reseptoriin, se saa aikaan reseptorin di-

merisaation solukalvolla, joka puolestaan aiheuttaa ALK4 tai ALK5 kinaasien aktivoitumi-

sen ja johtaa Smad2/3 fosforylaatioon solulimassa ja yhdistää Smad 2:n ja 3:n Smad 4:ään. 

Tämä kompleksi siirtyy tumaan ja vaikuttaa proteiinisynteesin transkriptioon niin, että pro-

teiinien hajotus kasvaa, muun muassa ubikitinoitumisen vuoksi. Muun muassa tämän takia 

lihasmassan määrä vähenee. (Han ym. 2013.) ACVR2B:n kiinnittyminen ja sitä kautta 

myostatiinin signalointi voidaan estää esimerkiksi follistatiini-nimisellä proteiinilla, joka 

kiinnittyy aktiviinireseptoriin (ACVR2B). Tämä inhiboi myostatiinia ja mahdollistaa siten 

suuremman lihasmassankasvun. Tämä todistettiin tutkimuksessa sekä koe-eläimillä että so-

lukokeilla. (Lee & McPherron 2001.) Myöhemmin Zhoun ym. (2010) tutkimuksessa 
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ACV2B reseptorin signaloiman reitin toiminta estettiin sen antagonistireseptorilla eli kasvu-

tekijäreseptori sACV2B:llä. Tämä on lupaava tekniikka sekä myostatiinin että aktiviini A 

signaloinnin inhibointiin, joka saa aikaan proteiinisynteesin kasvun lihaksessa. 

Kolmas ilmiö, johon myostatiini vaikuttaa lihaskudoksessa, on niin kutsuttu satelliittisolujen 

hiljentäminen. Lihaskudoksen korjausprosessiin liittyy lihaskudoksen kantasolut eli satel-

liittisolut, jotka voivat vauriotilanteessa nopeasti erilaistua lihassoluiksi ja korjata lihasku-

doksen paikallisen vaurion. On todettu, että myostatiini hiljentää normaaliolosuhteissa sa-

telliittisolut niin, etteivät ne pääse erikoistumaan ja kasvattamaan lihasmassaa. (McCroskery 

ym. 2003.) 

4.2 Myostatiinin ja aktiviinien rooli syövän kakeksiassa 

Kakeksia tai muu kuihtuminen lisäävät kuolleisuutta monien sairauksien yhteydessä. Ennen 

kuin voidaan etsiä tehokkaita hoitokeinoja, on tärkeää ymmärtää biokemialliset mekanismit 

ja signalointireitit lihasmassan vähenemisen takana. Tällä hetkellä ajatellaan, että myosta-

tiini ja aktiviinit säätelevät lihasmassan pilkkomista näissä tautitapauksissa kaikkein voi-

makkaimmin. (Han ym. 2013.) On löydetty, että myostatiinin ja aktiviini A:n signalointi 

toimii aktiviini tyypin kaksi reseptorin (ACVR2B) kiinnittyessä myostatiinin ja aktiviini A:n 

C-terminaalisiin osiin (Lee & McPherron 2001), joka saa aikaan SMAD2/3 välitteisen sig-

nalointireitin aktivoitumisen. Lopulta tämä aiheuttaa proteiinien ubikitinoitumisen ja sitä 

kautta johtaa proteiinien hajotukseen. (Sartori ym. 2009.) 

Seitsemän päivän koejaksolla syöpää sairastavilla rotilla myostatiinin lähetti-RNA:n ja pro-

teiinin määrä lihaskudoksessa kasvoi merkitsevästi ja myös niiden lihakset surkastuivat 

(Costelli ym. 2008). Han ym. (2013) mukaan useissa tutkimuksissa on todettu myostatiini ja 

-aktiviini-Smad -reitin olevan tärkein tekijä syöpään liittyvässä lihaskudoksen menetyksessä 

eli kakeksiassa. Nämä tulokset osoittavat, että myostatiini ja -aktiviinireitit aktiivisesti ai-

heuttavat kakeksiaa syöpäsairailla, sillä kun niiden pitoisuudet nousevat, aktiivisuus kasvaa. 

Nissisen ym. (2018) tutkimuksessa syöpähiirillä aktiviini reseptori tyypin 2B ligandien blok-

kaaminen ACVR2B reitin liukoisella antagonistin reseptorilla (sACVR2B-Fc) paransi 
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selviytymisaikaa hiirillä, joilla oli C26-syöpäkasvain, mikäli hoitoa jatkettiin syöpäsolujen 

injektoinnin jälkeenkin. 

4.3 Myostatiini- ja aktiviinireitin inhiboimisen vaikutus syövässä 

Kakeksiasta kärsivillä hiirillä ACVR2B reitin antagonistilla, liukoisella reseptorilla 

(sACVR2B) tehty hoito pidensi merkittävästi selviytymisaikaa (ennen kuolemaa). Se ei vain 

ehkäissyt lihaskatoa vaan jopa lisäsi lihaskasvua, ilman vaikutusta rasvamassan määrään, 

koholla olevien tulehduksellisten sytokiinien määrään tai kasvaimen kokoon. Lihasmassan 

määrän lisäksi myös lihasvoima palautui hoidon avulla normaalille tasolle. Myös sydämen 

koko palautui täysin normaaliksi hoidon seurauksena. (Zhou ym. 2010.) Myös Toledon ym. 

(2015) tutkimuksessa hiirillä löydettiin samankaltaisia tuloksia eri syöpämallilla tehtynä. 

Myostatiinin ja/ tai aktiviinien inhibointi suojasi luustolihaksen menetykseltä ja pidensi sel-

viytymisaikaa syöpähiirillä. Kun myostatiini- /aktiviinireittiä inhiboitiin sACVR2B:llä ja li-

säksi annettiin β-adrenergistä lääkettä, formoterolia, niiden yhteisvaikutuksella saatiin mer-

kittäviä tuloksia syöpähiirillä. Luustolihasten massa palautuu täysin hoidon jälkeen ja tämä 

myötävaikutti myös puristusvoimamittaukseen. Tämä yhteishoito pitkitti selviytymistä vai-

kuttamatta kasvaimen kokoon tai kasvuun. Toisin kuin Zhoun ym. (2010) tutkimuksessa, 

tässä tutkimuksessa yhteishoito laski myös merkitsevästi tulehdusmarkkerien määrää ta-

solta, johon syöpä oli ne nostanut. Etenkin sytokiinien TNF-α ja IL-6 määrä laski normaa-

lista syöpätasosta. Formoteroli vähensi proteiinin hajotusnopeutta ja sACVR2B nosti puo-

lestaan proteiinisynteesitasoa. (Toledo ym. 2015.) Samoja tuloksia on saatu vielä kolman-

nessakin tutkimuksessa, jossa inhibitioon käytettiin edelleen samaa aktiviini tyypin 2 resep-

torin antagonistia. Nissisen ym. (2018) tutkimuksessa syöpähiirillä aktiviini reseptori tyypin 

2B ligandien blokkaaminen sACVR2B hoidolla paransi selviytymisaikaa syöpähiirillä, eikä 

tällä ollut vaikutusta kasvaimen kokoon.  

Zhoun ym. (2010) tutkimuksessa syöpähiirillä gastrocnemiuksen myofibrillien pinta-ala oli 

pienempi kuin kontrollihiirillä. Yhdellä sACVR2B injektiolla keskimääräinen myofibrillien 

paksuus nousi 48 % suuremmaksi kuin kontrolliryhmällä. Lihaksissa tapahtui siis hyperto-

fiaa atrofian torjumisen lisäksi. Selittävänä tekijänä voisi olla se, että ACVR2B antagonisti 
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stimuloi merkittävästi lihaksen satelliittisolujen lisääntymistä, mikä oletettavasti edistää no-

peaa lihaskadon palautumista. Syöpähiirillä myös sydän surkastui kakeksian seurauksena 

20-29 %, joka on samaa luokkaa kuin luurankolihasten surkastuminen (20 %). ACVR2B 

reitin inhibointi normalisoi täysin sydämen koon syöpähiirillä. Yksi mekanismi, millä 

sACVR2B hoito vaikuttaa, on sACVR2B hoidon vaikutus proteiinien ubikitiini-proteasomi 

hajotusreitin aktiivisuuteen. ACVR2B reitin aktivointi lisää lihasproteiinien ubikinisaatiota, 

mikä lisää niiden purkamista. Tämä vaikutus poistui kokonaan sACVR2B:n hoidolla, jolloin 

lihasproteiinien hajotus vähentyi merkittävästi. (Zhou ym. 2010.) 

Samalla, kun aktiviini A ja myostatiini reitin inhiboiminen vaikuttaa suoraan geenien ilmen-

tymisen säätelyyn, myös myostatiinin ja aktiviini A:n toinen tehtävä eli satelliittisoljen hil-

jentäminen estyy. Näin ollen satelliittisolut voivat toimia tehokkaasta lihasmassan palautta-

miseksi ja kasvattamiseksi ilman jarruttavien tekijöiden vaikutusta. (Han ym. 2013.) Ko-

keellisessa syövässä lihaskudoksen vaikutusten lisäksi vaikutuksia saattaa olla myös muihin 

kudoksiin ja elimiin, kuten maksaan ja pernaan (Nissinen ym. 2018). 

Myostatiinia ja aktiviinia voidaan inhiboida myös epäsuorasti vaikuttamalla niitä sääteleviin 

aineisiin. Yksi esimerkki tästä on TNFα inhibointi. TNFα:a inhiboimalla myostatiinin ilmen-

tyminen väheni merkitsevästi syöpähiirillä (Costelli ym. 2008).  
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5    PROTEOMIIKKA 

Proteomiikka kuuluu erilaisten “omiikkojen” perheeseen, joita ovat muun muassa geno-

miikka, metabolomiikka ja proteomiikka (Deshmuk 2016). Proteomiikan avulla voidaan 

erotella ja tunnistaa suuria määriä proteiineja yksittäisestä näytteestä (Twelkmeyer ym. 

2017.) Nykyaikaiset tekniikat ovat tarkoitettu valtavien tietomäärien keräämiseen, jolloin 

voidaan saada kokonaiskuvaa esimerkiksi kokonaisen eliön kaikkien proteiinien muutok-

sista ja olemassaolosta (Hong ym. 2006). Arviolta 19 000 proteiinia koodaavaa geeniä ihmi-

sen genomissa voi tuottaa jopa muutamia satojatuhansia proteiineja (Ezkurdia ym. 2014). 

Kaikkien näiden proteiinien erottelu erilleen ei ole nykyisillä biokemiallisilla tekniikoilla 

kuitenkaan vielä mahdollista. (Ohlendieck 2011.) Yhdestä näytteestä voidaan kuitenkin eris-

tää ja tunnistaa tuhansia proteiineja, jotka vaikuttavat tietyssä kudoksessa (Deshmuk ym. 

2015). 

Massaspektrometriasta on enenevissä määrin tullut metodi, jota käytetään monenlaisten pro-

teiininäytteiden analysointiin. Massaspektrometriaan pohjautuvan proteomiikan kehittymi-

nen on mahdollistunut geeni- ja genomikirjastojen sekä teknologian kehityksen ansiosta. 

(Aebersold & Mann 2003.) Proteomiikka on hyväksytty biokemian avainteknologiaksi solu- 

ja systeemibiologiassa sekä lääkekehityksessä. Vaikka massaspektrometriaan perustuva pro-

teomiikka on suhteellisen uusi menetelmä lihasbiologian alalla, on se jo tarjonnut uutta tietoa 

muutoksista muun muassa myogeneesin aikaisista tapahtumista, lihasten muuttumisproses-

sista sekä liikunnan ja ikääntymisen vaikutuksista lihaksiin. (Ohlendieck 2011.) 

5.1 Proteomiikassa käytetyt menetelmät 

Proteomiikka perustuu massaspektrometriseen analyysiin, jota ennen proteiinit erotellaan 1- 

tai 2D geeli elektroforeesiajossa ja/tai nestekromatografialla (esim. Hittel ym. 2007; Ohlen-

dieck 2011). Varsinaisen proteomiikka-analyysin jälkeen tulokset ja mielenkiintoiset löy-

dökset tulee vielä validoida eli vahvistaa jollakin menetelmällä, kuten esimerkiksi immuno-

blottauksella (Ohlendieck 2011). Sonin ym. (2012) mukaan proteomiikalla tarkoitetaan mitä 

tahansa teknologiaa, jolla tehdään proteiinianalyysejä perustuen kaksiulotteiseen 
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elektroforeesiin ja massaspektrometriaan, josta saadaan yhdellä ajolla tuloksia yhdestä pro-

teiinista aina tuhansiin proteiineihin asti. Proteomiikkassa hyödynnetään korkean resoluu-

tion erottelutekniikoita yhdessä massaspektrometristen metodien kanssa, jotta proteiinien ja 

peptidien tunnistaminen olisi mahdollisimman tarkkaa ja yksiselitteistä. Ihannetapauksessa, 

luustolihasten proteomiikkatutkimuksissa pitäisi käyttää sekä raakauutteita että eri so-

lunosafraktioita lähtöaineina ja lisäksi geelielektroforeesia ja nestekromatografiaa rinnak-

kain erottamaan niin monta erilaista lihasproteiiniluokkaa kuin mahdollista. (Ohlendieck 

2011.) 

Nestekromatografia. Vaihtoehto 2D geelielektroforeesille on nestekromatografia (LC), jossa 

ei käytetä esimerkiksi polyakryyliamidigeeliä proteiinien erotteluun (Hong ym. 2006). Nes-

tekromatografiassa ionit siirretään kaasufaasiin, jolloin ne voidaan syöttää massaspektro-

metrilaitteeseen suoraan. Tämä tapahtuu sumuttamalla korkeavarauksisia ionipisaroita vah-

vassa sähkökentässä, jolloin pisarat alkavat haihtua. Haihtumisen seurauksena pisaroiden 

koko pienenee ja pinta-ala – varaus suhde kasvaa. Tämän jälkeen ionit saadaan kaasufaasiin 

poistamalla ne pisaroista ja sitten ne siirretään massa-analysaattoriin. (Jain 2004.) Yksi- ja 

moniulotteinen nestekromatografia voidaan liittää suoraan massaspektrometriin. Tämä lisää 

automaation määrää ja mahdollistaa suurien näytemäärien käyttämisen proteiinimäärityk-

sissä. (Hong ym. 2006.) Proteomiikassa on hyödynnetty näitä vaihtoehtoisia erottelumene-

telmiä (geelielektroforeesi ja nestekromatografia) myös rinnakkain, jotta proteiinit saataisiin 

eroteltua entistä tarkemmin (Ebhardt ym. 2017). 

Geelielektroforeesi. Yksiulotteisessa geelielektroforeesissa proteiinit ajetaan vain yhteen 

suuntaan ja erotetaan toisistaan siis vain yhden muuttujan suhteen. Yksiulotteisella gee-

lielektroforeesilla pystyy erottelemaan molekyylimassaltaan hyvin suuria, jopa 2000kDa, 

proteiineja (Ohlendieck 2011). Kaksiulotteisessa geelielektroforeesissa proteiinit ajetaan 

geelillä kahteen suuntaan. Ensimmäisen ulottuvuuden ajossa proteiinit erotellaan niiden va-

rauksen perusteella. Toisessa ulottuvuudessa proteiinit erotellaan niiden koon perusteella 

käyttäen natrium dodekyylisulfaatti-polyakryyliamidi geelielektroforeesia (SDS-PAGE). 

(Hong ym. 2006.) Eroteltaessa proteiinit kaksiulotteisella geelielektroforeesilla saadaan nä-

kyviin kuvio, josta kunkin proteiinin paikka kvantitoidaan perustuen sen värjäyksen 
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intensiteettiin. (Hittel 2007). Normaalilla kaksiulotteisella geelielektroforeesilla ei pystytä 

erottamaan molekyylimassaltaan yli 200 kDa proteiineja (vrt. 1D geelielektroforeesi) (Oh-

lendieck 2011).  

Massaspektrometria. Massaspektrometria on menetelmä, jonka avulla voidaan selvittää pro-

teiinin rakenteen ominaisuuksia, kuten peptidin molekyylipaino, aminohapposekvenssit 

sekä translaatioiden jälkeisten muokkausten tyypit ja paikat. Tätä tietoa voidaan hyödyntää 

mahdollisen lääkemolekyylien tai proteiinien tunnistamisen analyyttisessä määrittelyssä. 

(Hong ym. 2006.) Tyypillisesti proteiini- tai peptidipitoisuus näytteessä ei korreloi mitatun 

massaspektrometrisignaalin kanssa kovin hyvin, jolloin kvantitointi ei ole luotettavaa. Tä-

män takia massaspektrometrisissä määrityksissä käytetäänkin tekniikkaa, jossa peptidit io-

nisoidaan ja siirretään kaasufaasiin ennen varsinaista massaspektrometriajoa, jolloin kvanti-

tointi onnistuu. (Hittel ym. 2007.) Massaspektrometrilaite koostuu ionilähteestä, joka ionisoi 

näytteen analyysin onnistumiseksi, massa-analysaattorista, joka laskee massa-varaus-suh-

teen arvon. Lisäksi se koostuu detektorista, joka rekisteröi massa-varaus-suhteen arvon mää-

rän tai intensiteetin (Hittel ym. 2007). Nykyään massaspektrometrit ovat erittäin nopeita ja 

erittäin herkkiä ja niillä on todella suuri resoluutio ja parempi dynaaminen vaihteluväli kuin 

aiemmin. Nämä ominaisuudet mahdollistavat analyysiin todella suuren tarkkuuden ja näin 

peptidien tunnistus on mahdollista tehdä nopeasti ja luotettavasti suurillekin näytemäärille. 

(Deshmuk 2016.) 

Massaspektrometrian menetelmät. Elektronisuihku-ionisaatio (ESI) ja matriisiavusteinen la-

ser-desorptio-ionisaatio (MALDI) ovat kaksi eniten käytettyä peptidien ionisaatiotapaa mas-

saspektrometrianalyysissä. Massaspektrometrissä näyte tulee siis ionisoida aluksi, jotta mää-

ritys on mahdollinen. Kaksi eri ionisointitapaa liittyy eri proteiinin erottelutapoihin. Siinä 

missä MALDI-tekniikka edellyttää 2D-geelistä leikatun yksittäisen proteiinin entsymaatti-

sen pilkkomisen ja suolan poiston. ESI-MS (massaspektrometria) tekniikka soveltuu auto-

maatioon, koska se perustuu tasaiseen nestefaasiin (nestekromatografia, LC), joka voidaan 

kytkeä suoraan massaspektrometriin erottelemaan monimutkaisia proteiiniseoksia ennen 

analyysiä. (Hittel ym. 2007.) Nykyisen sukupolven korkean paineen ja korkean erotuskyvyn 

nestekromatografia pumput ovat johtaneet korkeaan peptidien erotuskykyyn. (Deshmukh 
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2016.) Massaspektrometriassa MALDI- ja 2D-geelielektoforeesitekniikoita käytetään yh-

dessä. Tämän lisäksi ESI ja LC eli nestekromatografiatekniikoita puolestaan käytetään kes-

kenään pareina. Nykyään käytetään usein UPLC (ultra high pressure liquid chromatho-

graphy) tekniikkaa, joka ei kuitenkaan ole kovinkaan uusi tekniikka (Lawton ym. 1994), 

mutta uusimpien laitteiden ja protokollan avulla siitä on tullut tehokkaampi ja tarkempi nor-

maaliin nestekromatografiaan verrattuna (Hinchliffe ym. 2016). 

5.2 Proteomiikan käyttö syöpätutkimuksessa 

Massaspektrometria on yhä enemmän käytetty ja tehokas tapa sairauksien tutkimiseen, 

koska sillä voi havaita pieniäkin muutoksia koko proteomissa. Sitä voidaan käyttää esimer-

kiksi sairauksien ja aineenvaihdunnan häiriöiden seulontaan ja diagnosoimiseen, lääkehoi-

don vaikutusten tutkintaan, lääkkeiden myrkyllisyyden identifioimiseen ja uusien biomark-

kereiden etsintään. (Cho 2017.)  

Proteomiikalla on myös erityinen rooli syöpäsairauksien hoidossa ja tutkimuksessa. Erilaisia 

uusia sovellusmahdollisuuksia keksitään jatkuvasti. Seuraavaksi muutamia esimerkkejä 

massaspektrometrian ja proteomiikan mahdollisuuksista syöpähoidossa ja syövän ennalta-

ehkäisyssä. Massaspektrometriaan perustuvan kuvaustekniikkan avulla kasvain voidaan luo-

kitella ja antaa näin lisätietoa kirurgille reaaliaikaisesti leikkauksen aikana. Kehon neste-

näytteistä voidaan massaspektrometrian avulla saada tärkeää tietoa kohonneista syöpäris-

keistä tai jo alkaneesta syövästä. Tulevaisuudessa yksittäisen solun geenisekvennoinnin si-

jasta tai ohella voidaan käyttää solun proteomin määritystä. Tämä tekniikka antaa enemmän 

tietoa kasvaimen heterogeenisyydestä, pelkkiin geeneihin verrattuna, ja helpottaa immuu-

nijärjestelmän profilointia. Näin immuuniterapian kehitysmahdollisuudet voivat parantua 

huomattavasti. (Cho 2017.) 

  



 

24 

 

6   TUTKIMUSKYSYMYKSET JA HYPOTEESIT 

6.1 Tutkimuskysymykset 

Osa 1: 

1.Löytyykö lihasnäytteiden proteomiikka-ajossa kokeellisen syövän aiheuttamia merkittäviä 

ja tilastollisesti merkitseviä mielenkiintoisia muutoksia, joita voidaan tarkastella tarkemmin 

omassa laboratoriossa? 

Osa 2: (Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kävi ilmi, että syöpä lisäsi immuunipuolus-

tukseen liittyvien proteiinien määrää lihaksessa, joten tätä ilmiötä päätettiin tutkia tarkem-

min) 

2. Miten akuutin immuunivasteen proteiinien (muun muassa fibrinogeenin ja serpiiniA3N:n) 

konsentraatio lihasnäytteissä muuttuu kokeellisessa syövässä? 

3. Toimiiko lihas niin sanottuna immuunielimenä eli akuutin immuunivasteen proteiinien, 

kuten SerpiiniA3N:n tuottopaikkana? Eli löytyykö sitä lihasnäytteestä ja löytyykö sen lä-

hetti-RNA:ta myös? 

6.2 Hypoteesit  

Osa 1: 

1. Syöpään liittyy monia aineenvaihdunnan muutoksia. Lihaskudosta hajottavien proteiinien 

ilmentyminen on aiemmin havaittu lisääntyvän syövän seurauksena ja sen lisäksi tulehduk-

siin liittyvien reittien on havaittu aktivoituivan normaalia enemmän. Lihaksen normaaliin 

toimintaan liittyvien reittien aktiivisuuden on puolestaan havaittu vähenevän kakeksian seu-

rauksena. (Bonetto ym. 2011; Nissinen ym. 2018.) Syöpä aiheuttaa monia muutoksia 
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proteiinien ilmenemisessä ja proteomiikka on puolestaan tehokas mittauskeino suurten pro-

teiinimäärien tunnistamiseen ja sitä kautta tuntemattomienkin muutosten havaitsemiseen. 

Proteomiikan avulla voidaan erotella ja tunnistaa suuria määriä proteiineja yksittäisestä näyt-

teestä (Twelkmeyer ym. 2017.) Yhdestä näytteestä voidaan eristää ja tunnistaa jopa tuhansia 

proteiineja, jotka vaikuttavat tietyssä kudoksessa (Aebersold & Mann 2003). Näiden tieto-

jen valossa on todennäköistä, että tutkituista hiirten lihasnäytteistä löytyy prote-

omiikka-ajossa jotakin mielenkiintoista ja tätä ilmiötä / näitä ilmiöitä voidaan lähteä 

tutkimaan tarkemmin. 

2. Akuutin immuunivasteen proteiinien määrä lihasnäytteissä on yhden tutkimusraportin pe-

rusteella noussut hiirillä kokeellisen syövän seurauksena (Bonetto ym. 2011), joten oletetta-

vasti tämä tulos toistuu myös tässä tutkimuksessa. Lihasten kasvatushoidolla oli pieniä vai-

kutuksia akuuttiin immuunivasteeseen maksassa (Nissinen ym. 2018). Näiden tulosten pe-

rusteella voidaan asettaa hypoteesi, että muutoksia akuutissa immuunivasteessa havai-

taan myös lihaksessa.  

3. Lihas toimii tärkeimpänä varastona niille aminohapoille, joista tehdään akuutin vaiheen 

proteiineja (Gruys ym. 2005). Sen lisäksi lihas voi tuottaa näitä proteiineja myös itse. Bo-

netton ym. (2011) mukaan lihaksessa eritettävän fibrinogeenin määrä syövän kakeksiasta 

kärsivillä hiirillä nousi 2-12 kertaiseksi kontrolliryhmään nähden, maksassa vain 2-5 ker-

taiseksi. Fibrinogeeni nousi IL-6 seurauksena myös ilman syövän vaikutusta. (Bonetto ym. 

2011). APP-proteiineihin kuuluvaa SAA proteiinia eritetään maksan lisäksi myös muissa 

kudoksissa, kuten lihaksessa (Langhans ym. 2014; Bonetto ym. 2011 ja Uhlar & Whitehead 

1999) Langhansin ym. (2014) kokeessa myös varmistui, että lihaksessa nimenomaan lihas-

solut tuottavat SAA1 proteiinia, eivätkä lihaksessa olevat epiteeli tai muut solut. Näiden 

tulosten perusteella voidaan asettaa hypoteesi, että lihas toimii immuunielimenä ja li-

hasnäytteestä löytyy APP-proteiinien lähetti-RNA:ta.  
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7    MENETELMÄT 

7.1 Koe-eläimet 

Tässä tutkimuksessa käytettiin 5 - 6 viikkoa vanhoja BALB/c (BALB/cAnNCrl) koirashiiriä 

(Charles River laboratoriot, Saksa). Hiiret elivät standardoiduissa olosuhteissa, jossa lämpö-

tila oli 22 °C ja päivä ja yö olivat yhtä pitkiä, 12 tuntia kumpikin. Hiirillä oli rajoittamaton 

pääsy ruokapellettien (36: 4 % rasvaa, 55,7 % hiilihydraattia ja 18,5 % proteiinia, 3 kcal/g, 

Labfor, Tukholma Ruotsi) ja veden äärelle. 

Eläinten hoito toteutettiin täysin eurooppalaisen tieteellisiin kokeisiin ja muihin tieteellisiin 

tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusopimuksen mukaisesti. Kokeen protokollat on 

hyväksynyt kansallinen eläintutkimusten komitea (lupanumero: 

ESAVI/10137/04.10.07/2014) ja kokeet suoritettiin täysin komitean ohjeiden sekä eettisten 

standardien (määritelty Helsingin julistuksessa 1964) mukaisesti. 

7.2 Koeasetelma 

Hiiret jaettiin satunnaisesti neljään eri ryhmään: 1) kontrolliryhmä eli terveet kontrollihiiret 

(CTRL, N = 9), 2) syöpähiiret, joille injektoitiin C26-syöpäsoluja ja joita hoidettiin PBS-

injektioilla koko intervention ajan (C26 + PBS, N = 9), 3) syöpähiiret, joille injektoitiin C26-

syöpäsoluja ja joita hoidettiin sACVR2B-Fc:llä ennen kasvaimen muodostumista (syöpäso-

lujen injektion jälkeen vielä yksi päivä) ja sen jälkeen PBS-injektioilla (C26 + sACVR/b, N 

= 7) ja 4) syöpähiiret, joille injektoitiin C26-syöpäsoluja ja joita hoidettiin sACVR2B-Fc:llä 

koko kokeen ajan (C26 + sACVR/c, N = 8). Syöpäsoluina käytettiin paksusuolen syövän 

numero 26 soluja (C26) ja niitä injektoitiin hiiriin 5x105 kappaletta ihon alle lapaluiden alu-

eelle selkään. 

Koe kesti koepäivästä numero -13 päivään 11 eli yhteensä 24 päivää. Hiirille injektoitiin 

sACVR2B-Fc:tä 5 mg/kg (noin 100 μl:ssa PBS: sää) tai kontrolliaineena käytettyä PBS: sää 

(100 μl) kolmesti ennen ja kolmesti jälkeen C26-solujen injektion neljän päivän välein. 
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Koepäivänä 0 hiiret nukutettiin ja C26-syöpäsolut (syöpäryhmät) injektoitiin hiirten lapojen 

väliin, ihonalaiskerrokseen. Syöpäsolut (5x105) oli liuotettu noin 100 μl:aan  PBS-liuosta tai 

vastaavasti injektoitiin sama määrä pelkkää PBS-liuosta (kontrolliryhmä) (kuva 3). Kokeen 

aikana monitoroitiin päivittäin syöty ruokamäärä ja paino. 

Kuva 3. Koeasetelma. Hiiret jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään: kontrolli (CTRL), C26-

syöpä (C26 + PBS), C26-syöpä ja aktiviiniblokkaus ennen syöpäsoluja (C26 + sACVR/b) ja 

C26-syöpä ja aktiviiniblokkaus koko kokeen ajan (C26 + sACVR/c). Päivinä -11, -7, -3 ja 

1, 5, 9 sACVR tai PBS-injektio. Päivänä nolla C26-injektio ryhmät 2 - 4. Hiirten eutanasia 

päivänä 11. Kuva muokattu Nissinen ym. (2018). 

7.3 Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen 

Hiirten fyysistä aktiivisuutta mitattiin kokeen aikana voimalevyn avulla. Mittaus toteutettiin 

päivänä numero -13 eli 13 päivää ennen syöpäsolujen (tai PBS) injektointia sekä päivänä 
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numero 10 eli 10 päivää syöpäsoluinjektion jälkeen. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin häkin 

alle asetettavan voimalevyn avulla summaamalla kaikki tietyn kynnystason ylittävä liike 24 

tunnin ajalta. Voimalevyltä saadusta signaalista poistettiin ylimääräinen taustasignaali. Lop-

putulos jaettiin hiirten painolla ja keskiarvoja käytettiin aktiivisuuden indeksinä. Mittaus pe-

rustui Rantalaisen ym. (2011) kehittelemään voimalevyperusteiseen aktiivisuuden mittaami-

seen hiirillä. Yhdessä häkissä oli aina kaksi hiirtä, joten ryhmien N oli puolet pienempi kuin 

muissa muuttujissa, jotka mitattiin aina jokaiselta yksilöltä erikseen. 

7.4 sACVR2B-Fc-tuotanto 

Tässä tutkimuksessa käytettiin rekombinantti fuusioproteiinia, joka tuotettiin Helsingin yli-

opistolla. Fuusioproteiini tehtiin lisäämällä ihmisen ACVR2B ektodomeeniin ihmisen IgG1 

FC domeeni. Näin saatiin aikaan fuusioproteiini sACVR2B-Fc. (Nissinen ym. 2018.) 

Aluksi ihmisen ektodomeenia valmistettiin lisää PCR tekniikalla. Käytetyt alukkeet PCR 

ajossa olivat 5′-GGACTAGTAACATGACGGCGCCCTGG-3′ ja 

5′CCAGATCTGCGGTGGGGGCTGTCGG-3′. Seuraavaksi monistettiin IgG FC-domeeni, 

jossa oli karboksyylipäässä His6 merkki, ja käytetyt alukkeet olivat 5′-GCAGATCTAAT-

CGAAGGTCGTGGTGATCCCAAATCTTGTGAC-3′ ja 5′-TCCCTGTCTCCGGG-

TAAACACCATCACCATCACCATTGAGCGGCCGCTT-3′. Lopullisen proteiinituotteen 

tuottamiseen käytettiin kiinalaisen hamsterin munasoluja. (Lautaoja 2017.) 

7.5 Aineiston keräys ja tutkimusasetelma 

Kun koe oli ohi, hiirille tehtiin nukutuksessa (ketamiini ja xylasziini) sydänpunktio ja niska-

murto (eutanasia). Tämän jälkeen ennalta määrätyt lihaskudokset (tibialis anterior (TA) ja 

gastrocnemius (GM) tässä tutkimuksessa) sekä muut sisäelimet punnittiin, jäädytettiin nes-

tetypessä ja laitettiin säilytykseen -80°C :een. 
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TA ja GM lihaksista saadut näyteet homogenoitiin ja säilöttiin -80 ºC pakastimessa. Näytteet 

vietiin Helsinkiin Meilahti Clinical Proteomics Core Facility -laboratorioon, jossa niille teh-

tiin proteomiikkamääritys High-Resolution Mass Spectrometry UHPLC (Ultra High Pres-

sure Liquid Chromatography) ajolla. Proteomiikkamäärityksen tuloksista etsittiin mielen-

kiintoisia proteiineja, jotka olivat muuttuneet suuntaan tai toiseen syövän seurauksena. Näitä 

proteiineja tarkasteltiin lähemmin ja proteomiikkatuloksille tehtiin validointia valittujen pro-

teiinien osalta Western immunoblottauksella ja RT-PCR ajolla. 

7.6 Proteomiikka 

Proteomiikka-ajossa käytettiin nestekromatografia menetelmää yhdistettynä massaspektro-

metriin Helsingin yliopiston proteomiikkakeskuksessa. Näytteet analysoitiin satunnaisessa 

järjestyksessä. Käytetyssä LC-HD-MSE-analyysissä jokaisessa näytteessä oli 100 ng entsy-

maattisesti pilkottua proteiinia. Peptidit eroteltiin nanoAcquity UPLC tekniikalla, jossa näyt-

teet ensin kiinnitetään tietyille alueille ja erotellaan sitten lineaarisesti. Näytteet ajettiin ionin 

liikkuvuutta tukevalla datariippumattomalla analyysiasetuksilla (HDMSE), joka oli liitetty 

jännitettä vaihtavaan (korkea-matala) massaspektrometriin. Erotetut peptidit ohjattiin digi-

taaliselle havaitsimelle. 

Saatuja tuloksia verrattiin aikaisempiin proteomitietoihin. Suhteellinen kvantitointi toteutet-

tiin Progenesis QITM informatics for proteomics -ohjelmistolla. Jatkoanalyysiin valittiin ne 

kromatogrammit, joihin ohjelmisto automaattisesti kohdisti sekä ne, joiden kohdistuspiste 

oli >70 % viitearvoista. Verrattaessa kontrolleja muihin koeryhmiin käytettiin Progenesis 

QITM -ohjelmiston malliteemaa ”tutkittavien välillä” (between-subject). 

Proteomiikka-ajot ja määritykset tehtiin tilaustyönä Helsingin yliopiston kliinisen proteomii-

kan ydinlaitoksen laboratoriossa. Muiden analyysien lisäksi tehtiin vielä Ingenuity pathway 

-analyysi, joka analysoi saatujen tulosten pohjalta niiden merkitystä. Analyysissä nousee 

esille näytteiden merkittävimmät tulokset eli tietyt proteiinit ja niihin liittyvät tärkeät biolo-

giset ilmiöt. Tämä auttaa suuntaamaan jatko tutkintaa merkittäviin ja mielenkiintoisiin ilmi-

öihin. 
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7.7 Western immunoblottaus proteiini analyysi 

Näytteen esikäsittely ja valmistelu. Tutkittujen proteiinien määriä analysoitiin Western im-

munoblottaus proteiinianalyysillä, joka perustuu elektroforeesiin ja immunoblottaukseen. 

Tibialis anterior lihasnäytteet homogenoitiin ja liuotettiin tislattuun veteen. Näytteiden lo-

pullinen proteiinikonsentraatio oli 30 μg/ 15 μl näytettä. Homogenoidut ja laimennetut näyt-

teet säilytettiin -80 ºC pakastimessa, kunnes varsinainen ajo alkoi. 

SDS-PAGE. Laimennetut näytteet (noin 30 μg proteiinia/ 15 μl) otettiin jäille sulamaan. Su-

laneita näytteitä yhdistettiin 15 μl 15 μl:aan Laemmli näytepuskuria, (#161-0737, Bio-Rad 

Laboratories), joka sisälsi 5 tilavuus-% β-merkaptoetanolia. Seuraavaksi näytteet ja puskuri 

sekoitettiin vorteksoimalla ja spinnattiin pöytäspinnerillä. Tämän jälkeen näyteputket laitet-

tiin lämpökuoppalevylle (95 ºC) kymmeneksi minuutiksi ja sen jälkeen suoraan jäille viiden 

minuutin ajaksi. Lämpökäsittelyn jälkeen näyteputket vorteksoitiin ja spinnattiin vielä tois-

tamiseen lyhyesti. Tämän jälkeen näytteet pipetoitiin elektroforeesigeelille (4-20 % Crite-

rion™ TGX™ Precast Gels, #567-1094, Bio-Rad laboratories) kaivoihin ennalta suunnitellussa 

järjestyksessä. Ensimmäiseen kaivoon pipetoitiin 6 μl molekyylipaino-markkeria (Precision 

Plus Protein™ Dual Color Standards, #161-0374, Bio-Rad Laboratories) ja loppuihin kaivoi-

hin 23 μl näytteitä. Ladatut geelit laitettiin elektroforeesi ajolaitteeseen kaksi geeliä kerral-

laan ja ajolaite täytettiin ajopuskurilla (2.5 mM Tris Base, 19.2 mM glysiini, 0.01 % SDS, 

ddH2O). Näytteiden proteiinit erottuivat molekyylipainonsa mukaan ajettaessa 270 V jännit-

teellä 35 minuutin ajan +4 ºC:ssa jäillä. SDS denaturoi proteiinit ja tekee niistä negatiivisesti 

varautuneita sitä enemmän, mitä suurempi molekyylipaino niillä on. Näin proteiinit kulkeu-

tuvat ajon aikana sitä pidemmälle kohti katodia eli positiivista napaa, mitä pienempiä ne ovat 

ja erottuvat näin kokonsa mukaan. 

Blottaus. Elektroforeesiajon jälkeen proteiinit blotattiin eli siirrettiin geeliltä PVDF-mem-

braanille (Transblot Turbo Midi-Size Transfer stacks, Bio-Rad laboratories, USA). Blot-

tausta tehtiin kahdella eri tavalla laboratorion laitteiden muuttumisen myötä. Ensimmäinen 

ajo, jossa olivat mukana serpiini (serpin A3N), MF20, CRYAB ja fibrinogeeni tehtiin van-

hemmalla blottauslaitteella, jolloin blottaus kesti 2 tuntia 40 minuuttia ja kaksi seuraavaa 
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ajoa, jossa olivat mukana tensiini2, neu2, rab15, TCP1, eef2, Cebp1 ja p-cebBeta tehtiin 

uudella turboblotter -laitteella, jolloin blottaus kesti 7 vain minuuttia. Ensimmäisessä ajossa 

käytetty blottausmenetelmä alkoi membraanien aktivoimisella metanolin avulla kymmenen 

sekunnin ajan, jonka jälkeen membraani huuhdeltiin ddH2O:ssa kaksi minuuttia, jonka jäl-

keen se laitettiin tasapainottumaan blottauspuskuriin (2.5 mM Tris Base, 19.0 mM glysiini, 

(pH säädetty 8.3 HCl:llä), 10% metanoli, ddH2O) noin 15-30 minuutin ajaksi. Geeli irrotet-

tiin elektroforeesi ajolaitteesta ja siirrettiin tasapainottumaan blottauspuskuriin 25 minuu-

tiksi. Tämän jälkeen koottiin blottauskasetit blottauspuskurissa seuraavassa järjestyksessä: 

Karhunkieli, filtteripaperi, geeli, PVDF-membraani, filtteripaperi ja karhunkieli. Kasetit lai-

tettiin blottauslaitteeseen magneettisekoittajan magneetin ja kylmäpatruunan kanssa. Sitten 

lisättiin blottauspuskuria ja blottaus käynnistettiin. Blottauksessa käytetty sähkövirta oli 

300mA ja ajon kesto noin kaksi tuntia 40 minuuttia +4 ºC:ssa jäillä magneettisekoittajan 

päällä. Turboblotterilla tehtäessä blottaus alkoi PVDF-membraanin aktivoimisella etanolissa 

(95,5 %, ETAX aa Altia oyj, Suomi) kymmenen sekuntia ja sen jälkeen siirtopuskurissa 

(Trans-Blot Turbo transfer buffer, Bio-Rad laboratories, USA) 2-3 minuuttia. Blottaus ta-

pahtui suljettavassa blottausrasiassa, joka koottiin seuraavasti: nippu ohuita siirtopuskurissa 

kasteltuja filtteripapereita, aktivoitu PVDF-membraani, siirtopuskurissa irrotuksen jälkeen 

säilytetty elektroforeesigeeli, nippu kasteltuja filtteripapereita ja kansi tiukasti päälle. Koottu 

rasia laitettiin turboblotter laitteeseen (Trans-Blot Turbo transfer system 170-4155, Bio-Rad 

laboratories, USA, 2010), jolla ajo kesti noin seitsemän minuuttia virralla 2,5 A. 

Ponceau S värjäys, kuvaus ja blokkaus. Blottauksen jälkeen membraanit värjättiin Ponceau 

S värillä (PonceauS solution sigma aldrich, USA) noin 5-15 minuutin ajan riippuen värjäyk-

sen onnistumisesta. Värjäyksen jälkeen väri huuhdeltiin pois ddH2O:lla ja membraani valo-

kuvattiin vedessä Molecular Imager ChemiDoc XRS laitteistolla (Bio-Rad Laboratories) ja 

Quantity One 4.6.3 –ohjelmistolla (Bio-Rad Laboratories). Sitten membraani leikattiin 

markkerin merkintöjen mukaan osiin pitkittäin niin, että yhteen liuskaan tuli ainoastaan yksi 

haluttu proteiini. Liuskoja blokattiin huoneenlämmössä kahden tunnin ajan rasvattomalla 

maidolla (TBS, 0,1 % Tween-20, 5 % rasvaton maitojauhe) kevyessä keinunnassa. 
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Vasta-aineiden lisääminen. Blokkauksen valmistuttua 2,5 %:seen maitoon laimennetut spe-

sifiset primääri vasta-aineet (liite 1) lisättiin liuskoille, kullekin omansa. Primääri vasta-ai-

neiden annettiin inkuboitua yön yli +4 ºC:ssa kevyessä keinunnassa. Aamulla membraanit 

huuhdeltiin kaksi kertaa TBS-Tweenillä ja pestiin 4 x 5 minuuttia nopeassa keinunnassa. 

Pesun jälkeen lisättiin HRP-konjugoidut sekundaari vasta-aineet, joiden annettiin inkuboitua 

yksi tunti huoneenlämmössä hitaassa keinunnassa. Tämän jälkeen liuskat huuhdeltiin uudel-

leen kaksi kertaa TBS-Tweenissä ja pestiin 5 x 5 minuuttia nopeassa keinutuksessa.  

Detektio, kuvaus ja analysointi. Vasta-aineinkubaatioiden jälkeen liuskoja inkuboitiin de-

tektio liuoksessa (SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate, Pierce Protein 

Biology Products, #34096, Thermo Scientific) ennen kuvausta viiden minuutin ajan. Tämän 

jälkeen liuskat kuvattiin 45 Molecular Imager ChemiDoc XRS laitteistolla (Bio-Rad Labo-

ratories) ja Quantity One 4.6.3.-ohjelmistolla (Bio-Rad Laboratories). Kuvauksen jälkeen 

kuvat kvantitoitiin eli määritettiin tutkittavan proteiinin suhteellinen määrä One 4.6.3.-oh-

jelmistolla (Bio-Rad Laboratories). Tulokset suhteutettiin Ponceau S värjäyksen aktiinin (42 

kDA) intensiteetin tuloksiin sekä GAPDH proteiinin pitoisuuksiin, joiden oletetaan pysyvät 

melko muuttumattomina tilanteesta riippumatta. 

Strippaus. Strippausta käytettiin silloin, kun samassa liuskassa eli molekyylipainoiltaan hy-

vin samassa kohdassa olevia proteiineja haluttiin tutkia samasta ajosta (Käytetyistä proteii-

neista GAPDH sripattiin 1 ja 2 ajossa). Tällöin ensin tutkitun proteiinin vasta-aineet tulee 

irrottaa, jotta uudet vasta-aineet saadaan tilalle. Tällaisessa tapauksessa kuvauksen jälkeen 

liuska laitettiin Western blot -strippaus puskuriin (#21059, restore wertern blot stripping 

buffer, Thermo Scientific, Meridian Rockford, USA) ja inkuboitiin 30 minuuttia huoneen 

lämmössä kevyessä keinussa. Tämän jälkeen liuska huuhdeltiin kolme kertaa ddH2O:lla ja 

pestiin 3 x 5 minuuttia TBS-Tweenillä nopealla keinutuksella. Epäspesifisen kiinnittymisen 

välttämiseksi blokkaus 5 %:ssa maidossa (kaksi tuntia huoneenlämmössä) toistettiin ja sen 

jälkeen lisättiin primääri vasta-aine ja jatkettiin, kuten edellä on kerrottu. 
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7.8 RT-qPCR  

RT- qPCR. Reaaliajassa seurattavaa kvantitatiivista polymeraasiketjureaktiota (RT-qPCR) 

käytettiin serpiiniA3N- ja Neu2-geenien ilmentymisen määrittämiseen koeryhmien gastroc-

nemius lihasnäytteistä. Ensin näytteet valmisteltiin ajoa varten. Kuoppalevylle (96 well PCR 

plate, Bio-Rad Laboratories) pipetoitiin ajokaavion mukaisesti 18 μl tehtyä master mixiä (10 

μl iQ™ SYBR® Green Supermix #170-8882, Bio-Rad Laboratories), 1 μl DNA alukkeita 

sekä 7 μl vettä (H2O) sekä 2 μl näytettä. Näytteet ajettiin kolminkertaisena virheen minimoi-

miseksi. Kaikki pipetoinnit tehtiin UV-valolla puhdistetussa laminaarissa erityistä puhtautta 

noudattaen ylimääräisten nukleiinihappojen kontaminaation minimoimiseksi. Kun kuoppa-

levy oli ladattu ajokaavion mukaisesti, se sentrifugoitiin 1000 rpm vauhdilla yhden minuutin 

ajan. Tämän jälkeen varsinainen ajo käynnistettiin. Ajo tehtiin CFX96 RealTime PCR De-

tection system (Bio-Rad Laboratories) -laitteella ajo-ohjelman mukaan. Ajo-ohjelma koostui 

aktivaatiovaiheesta, joka kesti kaksi minuuttia ja lämpötila oli silloin 95 ºC. Tämän jälkeen 

45 sykliä varsinaista polymeraasiketjureaktiota, jossa DNA-tuotetta syntyi eksponentiaali-

sesti lisää varsinkin alkupään sykleillä. Tässä vaiheessa oli aluksi viiden sekunnin mittainen 

denaturaatio vaihe, jossa cDNA ketjut irtosivat toisistaan 95 ºC. Sen jälkeen tuli 30 sekuntia 

kestävä vaihe, jossa alukkeet kiinnittyivät DNA ketjuihin ja tapahtui kopioiminen. Vaiheen 

lopussa tuote vielä kuvattiin. Lämpötila tässä vaiheessa oli 60 ºC. Kun 45 sykliä oli ohi, 

seurasi sulamiskäyrävaihe, jossa lämpötilaa nostettiin viiden sekunnin välein 5 ºC 65 ºC:sta 

95 ºC:seen. Laitetta ohjattiin ja tulokset kerättiin Bio-Radin CFX maestro (2017) ohjelmalla. 

7.9 Tilastolliset analyysit 

Tuloksia analysoitiin ja kuvat piirrettiin Microsoft Excel 2016 -taulukkolaskentaohjelmalla, 

Microsoft Power Point 2016 -esitysohjelmalla ja IBM SPSS Statistics 24.0 (SPSS, Chicago, 

IL, USA) -tilasto-ohjelmalla. Excel -taulukkoon kerättiin tulokset ja toteutettiin tulosten suh-

teuttaminen PonceauS värjäykseen sekä GAPDH proteiinin pitoisuuksiin. Lisäksi tuloksia 

jäsenneltiin Excelissä ja tulosten keskiarvot ja keskihajonnat laskettiin sekä tehtiin T-testit. 

SPSS -ohjelmalla tehtiin muuttujien normaalisuuden, vinouden ja huipukkuuden testaus. Li-

säksi kaikille tuloksille tehtiin nonparametrinen Mann-Whitney U testi. Lopulta tuloksissa 



 

34 

 

käytettiin kuitenkin Excelin t-testien tuloksia. Kaikkien tilastollisien analyysien merkit-

sevyyksien ensimmäisenä riskitasona pidettiin p < 0.05, joka merkittiin *. Toisena riskita-

sona tilastollisesta merkitsevyydestä oli p < 0.01, joka merkittiin ** ja kolmantena riskita-

sona oli p < 0.001, joka merkittiin ***. Proteomiikka-ajosta saatuja tuloksia suodatettiin 

erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Jotta proteiinin tunnistusta pidettiin luotettavana, pro-

teiinista oli tunnistettava vähintään kaksi peptidiä tai enemmän. Tuloksille tehtiin lisäksi 

FDR monitestikorjaus, jonka avulla kontrolloitiin nollahypoteesitestauksessa löytyneitä nol-

lahypoteesin hylkääviä löydöksiä, jotka voivat olla virheellisiä. Sattumasta johtuneita vir-

heellisiä tuloksia on isossa joukossa aina jonkin verran, jolloin monitestikorjausta käyttä-

mällä saadaan lisättyä tulosten luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa käytettiin FDR arvoa 

<0.05.  
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8   TULOKSET 

8.1 Fyysinen aktiivisuus ja kudospainot 

Fyysinen aktiivisuus oli intervention lopussa (päivä 10) merkitsevästi (p < 0.01) vähäisem-

pää syöpäryhmillä (syöpäryhmät yhdistetty ja verrattu kontrolli vs. kaikki syöpäryhmät) ver-

rattuna kontrolliryhmään (kuva 4A). Aktiviinien ja myostatiinin estohoidolla ei ollut vaiku-

tusta kasvaimen kokoon verrattuna pelkkään syöpäryhmään (C26 + PBS) (kuva 4B). Hiirten 

kehon massa laski merkitsevästi (p < 0.05) syöpäryhmällä (C26 + PBS) intervention aikana 

verrattuna kontrolliryhmään. Aktiviinien ja myostatiinin estohoito esti massan laskun (kuva 

4C). Lihasten massan muutokset ryhmien välillä noudattivat samankaltaista kaavaa (kuvat 

4D ja 4E). Kontrolliryhmässä lihaksen massa oli suurempi verrattuna syöpäryhmään (C26 + 

PBS) ja estohoitojen ryhmissä lihaksen massa oli suurempi verrattuna syöpä tai kontrolli-

ryhmään. Fyysinen aktiivisuus ja kudospainot ovat tässä työssä taustatuloksina päätuloksille 

eli akuutin immuunivaiheen proteiinien muutoksille kokeellisen syövän seurauksena. Tar-

kemmin tuloksia on tarkasteltu Nissisen ym. (2018) tutkimuksessa. 

 
 

A 
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KUVA 4. A) Fyysinen aktiivisuus, B) Kasvaimen massa milligrammoina (mg) päivänä 10, 

C) Hiirten kehonpaino päivänä 10, D) Etummaisen säärilihaksen (tibialis anterior) massa 

milligrammoina (mg) päivänä 10, E) Kaksoiskantalihaksen (gastrocnemius) massa milli-

grammoina (mg) päivänä 10. Kuvissa 4A – E * tarkoittaa tilastollisista merkitsevyyttä p 

<0.05, ** tarkoittaa tilastollista merkitsevyyttä p <0.01 ja *** tarkoittaa tilastollista merkit-

sevyyttä p <0.001. Viiva, jossa on hakaset alaspäin näyttää eroja vain niiden ryhmien välillä 

joihin hakanen osoittaa. Jos hakasia ei ole, on viivan alla olevan vasemman puolimmaisen 

ryhmän ja kaikkien muiden viivan alla olevien ryhmien välillä merkitsevä ero, jonka suuruus 

on merkitty tähtimerkeillä. Samat merkintätavat ovat käytössä myös kuvissa 5 ja 6. Kuvissa 

4A – E CRTL = kontrolliryhmä, C26 + PBS = syöpäryhmä, C26 + sACVR/b = syöpäryhmä 

estohoidolla ennen syöpää ja C26 + sACVR/c = syöpäryhmä estohoidolla koko intervention 

ajan. 

8.2 Proteomiikka-analyysin tulokset 

Proteomiikka-analyysin perusteella lähdettiin etsimään kiinnostavia proteiiniryhmiä, jotka 

mahdollisesti kuuluisivat laajempaan biologiseen ilmiöön. Proteomiikassa tunnistettiin yh-

teensä 1232 proteiinia lihasnäytteistä ja näistä proteiineista 876 kvantitoitiin. Loput eivät 

läpäisseet tarkkoja määrityskriteerejä FDR < 4 % ja vähintään kaksi tietyn proteiinin uniik-

kia peptidiketjua. Taulukkoon 1 on koottu proteomiikka-analyysissä eniten nousseet prote-

iinit. Taulukkoon kirjattiin ne proteiinit, joiden muutos syöpäryhmässä (C26 + PBS) oli yli 

1,5 kertainen kontrolliryhmään verrattuna. Suurin muutos oli Serpiini A3N proteiinilla, joka 

nousi syöpänäytteissä 5,96 kertaiseksi. Kaikkien taulukossa 1 esitettyjen proteiinien muu-

tokset tutkittujen ryhmien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä.  

C 

 

 

D 

 

 

E 
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TAULUKKO 1. Proteomiikka-ajossa eniten nousseet proteiinit syöpäryhmällä verrattuna 

kontrolliryhmään. Lihavoidulla tekstillä on merkitty proteiinit, joita tutkittiin Western blot -

menetelmällä. Symbolilla * on merkitty proteiinit, joita tutkittiin RT-qPCR menetelmällä. 

Taulukossa 2 on kuvattu proteomiikka-analyysin perusteella eniten laskeneet proteiinit. Nii-

den muutokset tutkittujen ryhmien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä.  

Eniten nousseet proteiinit 

Tunnistuskoodi Proteiinin nimi 

Muutos 

C26-

PBS/CTRL 

P-

arvo 

Q91WP6 Serine protease inhibitor A3N (Serpina3n)* 5,96 0,000 

P42932 T-complex protein 1 subunit theta (Cct8) 4,51 0,004 

Q9JMH3 Sialidase-2 (Neu2) 3,48 0,001 

Q8CGB6 Tensin-2 (Tns2) 2,93 0,001 

Q8K386 Ras-related protein Rab-15 (Rab15) 2,88 0,000 

Q62240 Lysine-specific demethylase 5D (Kdm5d) 2,71 0,029 

Q7SIG6 ANK repeat and PH domain-containing protein 2 (Asap2) 2,17 0,013 

Q80SU3 Zygote arrest protein (Zar1) 1,91 0,036 

Q61838 Pregnancy zone protein (Pzp) 1,88 0,000 

Q3TES0 IQ motif and SEC7 domain-containing protein 3 (Iqsec3) 1,86 0,000 

Q8VCM7 Fibrinogen gamma chain (Fgg)* 1,82 0,000 

P19246 Neurofilament heavy polypeptide (Nefh) 1,65 0,000 

E9Q9K5 Triadin (Trdn) 1,65 0,000 

P09541 Myosin light chain (Myl4) 1,64 0,035 

Q8VDD5 Myosin-9 (Myh9) 1,56 0,003 

E9PV24 Fibrinogen alpha chain (Fga) 1,55 0,000 

Q03517 Secretogranin-2 (Scg2) 1,51 0,036 

Q8CC27 Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-

2 (Cacnb2) 

1,50 0,002 
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TAULUKKO 2. Proteomiikka-ajossa eniten laskeneet proteiinit syöpäryhmällä verrattuna 

kontrolliryhmään. Lihavoidulla tekstillä on merkitty proteiini, jota tutkittiin Western blot -

menetelmällä.  

Kaikkien akuutin immuunivasteen proteiinit, jotka proteomiikassa tunnistettiin eivät olleet 

eniten muuttuneiden proteiinien joukossa, joten loput tunnistetut akuutin immuunivasteen 

proteiinit kerättiin taulukkoon 3. Yhtä lukuun ottamatta kaikkien muutos oli kuitenkin tilas-

tollisesti merkitsevä. SAA1 proteiinilla muutos oli huomattava, mutta proteomiikassa sen 

tunnistus oli epävarmempi eli sen tunnistus ei täyttänyt asettamiamme tiukkoja kriteerejä 

kuten kaksi uniikkia tunnistettua peptidiä proteomiikka-ajossa. Koska nousu oli epävarmem-

masta tunnistamisesta huolimatta suuri, SAA1 otettiin mukaan RT-qPCR ajoon. 

TAULUKKO 3. Proteomiikka ajossa tunnistetut akuutin immuunivasteen proteiinit (Gabay 

& Kushner 1999; Schrödl ym. 2016), jotka eivät kuuluneet eniten nousseiden tai laskeneiden 

proteiinien joukkoon. Näitä proteiineja ei tutkittu Western blot -menetelmällä. Symbolilla * 

on merkitty proteiini, jota tutkittiin RT-qPCR menetelmällä. 

Muut akuutin vaiheen proteiinit 

Tunnis-

tuskoodi 
Proteiinin nimi 

Muutos 

C26-

PBS/CTRL 

P-

arvo 

P05366 Serum amyloid A-1 protein (Saa1)* 3,24 0,000 

Q8BN57 Protein C3orf33 homolog 1,71 0,001 

Eniten laskeneet proteiinit 

Tunnistuskoodi Proteiinin nimi 

Muutos 

C26-

PBS/CTRL 

P-

arvo 

A6BLY7 Keratin, type I cytoskeletal 28 (Krt28) 0,63 0,000 

Q08EC4 Cas scaffolding protein family member 4 (Cass4) 0,62 0,000 

P23927 Alpha-crystallin B chain (Cryab) 0,49 0,006 

P07309 Transthyretin (Ttr) 0,32 0,000 
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Q91X72 Hemopexin (Hpx) 1,32 0,000 

Q61646 Haptoglobin (Hp) 1,31 0,000 

Q3KNY0 Fibronectin type III domain-containing protein 1 (Igfn1) 1,23 0,000 

P09528 Ferritin heavy chain (Fth1) 1,18 0,011 

P07758 Alpha-1-antitrypsin 1-1 0,92 0,095 

P12246 Serum amyloid P-component (Apcs) 0,83 0,029 

Pelkän yksittäisten proteiinien tarkastelun lisäksi proteomiikkatuloksille tehtiin Ingenuity 

pathway analyysi, joka selvitti matemaattisin menetelmin tietokantojen avulla tiettyihin pro-

teiineihin liittyviä ilmiöitä ja muita tietoja, kuten niiden säätelijäproteiineja. Ingenuity path-

way -analyysin tuloksista nousi vahvasti esiin akuutin immuunivasteen signalointireitit ja 

niihin liittyvät akuutin vaiheen proteiinit. Tulokset olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

(p <0.001). Analyysin tulokset on esitetty taulukossa 4. Signaloinnin ylävirran säätelijäksi 

analyysin perusteella nousi STAT3-proteiini, joten se otettiin tarkempaan tarkasteluun. 

TAULUKKO 4. Inqenuity pathway -analyysistä nousseet tärkeimmät säätelyreitit ja tär-

keimmät säätelyproteiinit.  

Merkittävimmät säätelyreitit 

Reitin nimi p–arvo Päällekkäisyys 

Akuutin immuunivasteen signalointi 0,000 2,4 %      4/170 

Kalsium signalointi 0,000 1,9 %      4/206 

Ulkoisen protrombiinin aktivointireitti 0,000 12,5 %      2/16 

Hyytymisjärjestelmä 0,000 5,7 %        2/35 

Sisäisen protrombiinin aktivointireitti 0,000 4,8 %        2/42 

Merkittävimmät säätelyproteiinit 

Proteiinin nimi 
päällekkäisyy-

den p-arvo 
 

Stat3-Stat3 0,000  
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PRDM1 0,000  

PIAS3 0,000  

HMGN1 0,000  

Hmgn3 0,000  

Western blot -menetelmällä tutkituista proteiineista osa jätettiin lopullisen työn ulkopuolelle 

vasta-aineiden toimimattomuuden tai niiden tulosten tulkinnassa olevien haasteiden takia tai 

siksi, että proteiinit sopivat huonosti työn kokonaiskuvaan ja tutkittavaan ilmiöön. 

8.3 Akuutin immuunivasteen proteiinit 

TA-lihaksessa serpiini (serpin A3N) nousi syövän seurauksena (kaikki C26 ryhmät) tilastol-

lisesti erittäin merkitsevästi (p <0.001) kontrolliryhmään verrattuna (kuva 5A). Yllättäen 

toisin kuin proteomiikassa, fibrinogeeni jopa hieman laski syövän seurauksena, mutta tulok-

set eivät olleet tilastollisesti niin merkitseviä (kuva 5C). Proteomiikassa oli eroteltu fibrino-

geenin gamma- ja alfa-muoto, mutta Western Blot -menetelmässä käytettiin fibrinogeenin 

vasta-ainetta, joka tunnistaa myös muita fibrinogeenin isoformeja. STAT3-proteiini ja sen 

fosforyloitu muoto p-STAT3 nousivat syövän seurauksena tilastollisesti erittäin merkitse-

västi (p <0.001) verrattuna kontrolliryhmään (kuva 5E) näiden proteiinien kohdalla. Lisäksi 

kontrolliryhmällä fosforyloidun STAT3-proteiinin määrä oli tilastollisesti merkitsevästi (p 

<0.05) vähäisempi kokonaisproteiinin määrään verrattuna. Samaa ei havaittu syöpäryhmillä 

STAT3 muotojen välillä.  

 

 

B 
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KUVA 5. A) Serpiini A3N:n-proteiini TA-lihaksessa. B) Edustavat blottikuvat Serpiini 

A3N:stä ja GAPDH:sta sekä edustava valokuva Ponceau S värjäyksestä. C) Fibrinogeeni 

proteiini TA-lihaksessa. D) Edustavat blottikuvat fibrinogeenistä:sta ja GAPDH:sta sekä 

edustava valokuva Ponceau S värjäyksestä. E) STAT3- ja p-STAT3 -poteiinit TA-lihak-

sessa. F) Edustavat blottikuvat STAT3 ja p-STAT3:sta ja GAPDH:sta sekä edustava valo-

kuva Ponceau S värjäyksestä. Tulokset on suhteutettu niin, että C26 + PBS ryhmän arvoksi 

on asetettu 1 ja muiden ryhmien arvot on suhteutettu tähän arvoon. CRTL = kotrolliryhmä, 

C26 + PBS = syöpäryhmä, C26 + sACVR/b = syöpäryhmä aktiviinien ja myostatiinin esto-

hoidolla ennen syöpää ja C26 + sACVR/c = syöpäryhmä aktiviinien ja myostatiinin estohoi-

dolla koko intervention ajan. Kuvissa 5A – F * tarkoittaa tilastollisista merkitsevyyttä p 

<0.05, ** tarkoittaa tilastollista merkitsevyyttä p <0.01 ja *** tarkoittaa tilastollista merkit-

sevyyttä p <0.001. 

F E 

C D 
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8.4 Akuutin immuunivasteen proteiinien lähetti-RNA: t 

Sekä Serpiini A3N:n että Fibrinogeenin (gamma muoto) ja seerumin amyloidi A1:n lähetti-

RNA:n määrät nousivat tilastollisesti merkitsevästi (p <0.05) kaikissa syöpäryhmissä verrat-

tuna kontrolliryhmään gastrocnemiuslihaksessa (kuvat 6A – C). 

  

 

 KUVA 6. A) Serpiini A3N:n lähetti-RNA GA-lihaksessa. B) Fibrinogeenin lähetti-RNA 

GA-lihaksessa C) Seerumin amyloidi A1 lähetti-RNA GA-lihaksessa. CRTL = kotrolli-

ryhmä, C26 + PBS = syöpäryhmä, C26 + sACVR/b = syöpäryhmä aktivii-nin ja myostatiinin 

estohoidolla ennen syöpää ja C26 + sACVR/c = syöpäryhmä aktiviinien ja myostatiinin es-

tohoidolla koko intervention ajan. Kuvissa 6A – C * tarkoittaa tilastollisesti merkitsevää eroa 

ryhmien välillä p <0.05. ** tarkoittaa tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä p <0.01.  

C 

A B 
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9   POHDINTA 

Pohdinnassa käydään läpi työn tulokset ja pohditaan niiden merkitystä. Lisäksi tarkastellaan 

tuloksia hypoteeseihin nähden sekä pohditaan työn vahvuuksia ja heikkouksia. Lopuksi tuo-

daan esille avoimiksi jääneitä kysymyksiä sekä tulevia tutkimusmahdollisuuksia. Tässä 

työssä varmennettiin proteomiikassa löydettyjä tuloksia tutkimalla akuutin immuunivasteen 

proteiinien käyttäytymistä luustolihaksessa kokeellisessa syövässä. 

9.1 Tulosten pohdinta 

Tässä työssä käytetystä aineistosta on jo julkaistu tietoa aktiviinien ja myostatiinin estohoi-

don mahdollisista hyödyistä syövästä selviytymiseen. Mekanismia tämän taustalla ei kuiten-

kaan vielä tunneta. Lisäksi on julkaistu tuloksia akuutin vaiheen proteiineista maksassa sekä 

kudospainojen muutoksia ja fyysisen aktiivisuuden tuloksia. Näihin tuloksiin ei tässä poh-

dinnassa enää keskitytä, vaan pääpaino on lihasten akuutin vaiheen proteiinien ja niiden lä-

hetti-RNA:n tulosten pohdinnassa. 

Tämän työn ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena oli selvittää proteomiikka- ja Ingenuity 

pathway -analyysien avulla, jokin tai joitakin kiinnostavia biologisia ilmiöitä kokeellisessa 

C26 syövässä hiirten luustolihaksessa. Lisäksi tutkittiin aktiviinien ja myostatiinin estohoi-

don vaikutusta. Analyyseistä nousi esiin akuutti immuunivaste ja siihen liittyvät akuutin vai-

heen proteiinit. Koska analyysit tehtiin lihasnäytteistä, mielenkiinto tutkia APP-proteiineja 

tarkemmin lisääntyi huomattavasti, sillä aiemmin vallitseva käsitys on ollut, että APP-pro-

teiineja tuottaa pääasiassa vain maksa (Gabay 1999; Saber 2014). Nyt haluttiin selvittää ja 

vahvistaa uudempaa näkemystä (esim. Langhans ym. 2014.), että myös lihassolut voisivat 

tuottaa näitä proteiineja. Lisäksi tarkasteltiin, miten aktiviinien ja myostatiinin estohoito vai-

kuttaa APP-proteiinien tuotantoon. Tässä työssä keskityttiin kuitenkin pääasiassa syövän 

akuuttiin immuunivasteeseen ja jätettiin estohoidon vaikutusten tarkastelu vähemmälle, sillä 

estohoidolla ei ollut vaikutusta vasteeseen, verrattuna syöpäryhmään. Nissinen ym. (2018) 

puolestaan omassa tutkimuksessaan tarkasteli nimenomaan estohoidon vaikutuksia syövästä 
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selviytymiseen ja maksan akuutin vaiheen vasteeseen. Tutkimuksen tulokset olivat toiveik-

kaita. 

Akuutin vaiheen proteiinien Western blot -tulosten perusteella Serpiini A3N nousi erittäin 

merkitsevästi syövän seurauksena eikä myostatiinin ja aktiviinien estohoidolla ollut tähän 

suurta merkitystä. Tulos oli proteomiikka-analyysin perusteella odotettu. Toisaalta tutkimus-

ryhmämme tarkasteli tämän työn ulkopuolella serpiinin nousun ja kehonpainon laskun vä-

listä korrelaatiota, jossa huomattiin selkeä negatiivinen korrelaatio (Hulmi ym. julkaisema-

ton tulos). Mitä enemmän serpiinin määrä nousi lihaksessa, sitä enemmän massa oli laskenut 

kokeen kahtena viimeisenä päivänä. Tällä tavoin kakeksian vakavuusaste ja serpiinin (ja 

mahdollisesti muiden APP-proteiinien) konsentraation kasvu liittyvät vahvasti toisiinsa. Fib-

rinogeenin määrä lihasnäytteissä nousi proteomikkassa, mutta tätä ei havaittu Western blot 

-tuloksissa. STAT3-säätelyproteiinin määrä nousi syövässä Serpiinin tavoin. STAT3-prote-

iinista tutkittiin sekä fosforyloitua muotoa, että kokonaisproteiinin määrää, jotka molemmat 

nousivat syöpäryhmillä. Tulos oli myös tilastollisesti merkitsevä. Tämä tuloksen perusteella 

voisi ajatella, että syöpä saa STAT3-proteiinin fosforyloitumaan enemmän normaalitilantee-

seen nähden. Tämä voi aiheuttaa muutoksia proteiinin toiminnassa. STAT3-proteiinissa oli 

myös syöpäefekti eli kaikki syöpäryhmät yhdistettynä STAT3-proteiinin määrä nousi tilas-

tollisesti merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna. Tulokset noudattelivat melko paljon 

aiemman kirjallisuuden (Esim. Bonetto ym. 2011) mukaista kaavaa, jonka mukaan syövän 

seurauksena APP-proteiinien määrä kasvaa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös APP-

proteiinien säätelyproteiini STAT3 muutoksia ja huomattiin, että senkin määrä nousee. Il-

meisesti STAT3-proteiini tai sen fosforyloitu muoto toimisi akuutin immuunivasteen posi-

tiivisena säätelijänä. Toisaalta lihasnäytteissä myostatiinin ja aktiviinien estohoidolla ei ollut 

juurikaan merkitystä, puolestaan samojen hiirten maksassa vastaavat proteiinit laskivat jat-

ketulla aktiviinireseptorihoidolla (Nissinen ym. 2018). Tutkimusryhmä on lisäksi tehnyt 

C2C12 lihassoluilla solukokeen, jossa IL-6 sytokiinia annettiin kasvatusalustan mediumiin. 

Tämä kohotti lihassolujen fibrinogeeniproteiinien ja fosforyloidun STAT3-proteiinin mää-

rää. (Lautaoja ja Hulmi 2018, julkaisematon tulos.). Tämä tulos viittaa siihen, että IL-6 voisi 

olla yksi akuutin immuunivasteen käynnistymisen laukaisija. Myös Bonetton ym. (2011) 
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mukaan IL-6 saa aikaan APP-proteiinien konsentraation muutoksia myös ilman syövän vai-

kutusta. 

Kun tutkittiin lihasnäytteissä olleiden APP-proteiinien lähetti-RNA:n määriä, todettiin, että 

verrattuna kontrolliryhmään, jokaisen tutkitun proteiinin (Serpiini A3N, Fibrinogeeni ja 

SAA) lähetti-RNA:n määrä nousi syöpäryhmissä tilastollisesti merkitsevästi. Tulos oli kir-

jallisuuden perusteella odotettu ja vahvisti uudempaa näkemystä siitä, että maksan lisäksi 

myös lihakset voivat tuottaa akuutin vaiheen proteiineja (esim. Langanhas ym. 2014). Tämä 

päätelmä voidaan tehdä, koska lihasnäytteistä löydettiin itse proteiinin lisäksi myös proteii-

nia koodaavaa lähetti-RNA:ta. Proteiini voi liikkua verenkierron mukana kudoksesta toi-

seen, mutta lähetti-RNA pysyy pääosin siinä kudoksessa ja solussa, missä se on tuotettu 

proteiinin valmistusta varten. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty, liikkuvatko lihasten tuotta-

mat APP-proteiinit lihaskudoksen ulkopuolelle vai vaikuttavatko ne vain paikallisesti. Lan-

ganhasnin ym. (2014) tutkimuksessa lihaksessa tuotetut APP-proteiinit eivät poistuneet ku-

doksesta verenkiertoon, kuten maksan tuottamat APP-proteiinit. Tämä voi olla mahdollista 

myös tässä tutkimuksessa. 

Syövän seurauksena hiirten fyysinen aktiivisuus väheni ja hiirten kehonpaino sekä lihasten 

(TA ja GM) massat laskivat. Fyysiseen aktiivisuuteen tai kasvaimen kokoon aktiviinien ja 

myostatiinin estohoidolla ei ollut vaikutusta, mutta kehon ja lihasten massan laskun se esti 

ja kehonpaino oli vielä suurempi lopetusajankohtana. Tulokset ovat samansuuntaisia aiem-

man kirjallisuuden kanssa (esim. Zhou ym. 2010) siten, että syöpä aiheuttaa lihasmassan 

katoa ja tätä voidaan estää sACRV2B estohoidolla. Hoidolla ei ole kuitenkaan vaikutusta 

kasvaimen kasvutahtiin. Hoito kuitenkin vaikutti positiivisesti hiirten selviytymismahdolli-

suuksiin Nissisen ym. (2018) tuloksissa, kun hoitoa jatkettiin syöpäsolujen injektoinnin jäl-

keenkin (ryhmä 4). Tämän tyyppinen hoito voisi parantaa potilaan yleiskuntoa ja antaa aikaa 

varsinaisen kasvaimen (tai kasvainten) hoitamiseen. Fyysisen aktiivisuuden laskulla voidaan 

ajatella olevan negatiivisia vaikutuksia yleiskuntoon ja suorituskykyyn, mutta toisaalta sillä 

voi olla myös positiivisia seurauksia. Kun keho sairauden takia kuihtuu, syöminen on vähäi-

sempää (Nissinen ym. 2018) ja energiankulutus ei ole laskenut, vaan jopa noussut, voi olla 
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tehokasta säästää energiaa liikkumalla vähemmän. Näin kuihtumisen määrää pystytään mah-

dollisesti hieman rajoittamaan.  

Toisaalta syövässä immuunipuolustus ja etenkin akuutin immuunivasteen aktiivisuus kasvaa 

ja tämä heikentää suorituskykyä ja sairauden jatkuessa myös yleiskuntoa (Kullo ym. 2007). 

Näin ollen on huolestuttavaa, jos fyysinen aktiivisuuskin vähenee, jolloin kunnon kohoami-

nen ei onnistu. Tietoisesti tähän voi toki jonkin verran vaikuttaa, mutta tärkeää tässä tapauk-

sessa olisi ennaltaehkäisy. Mitä parempia fyysinen kunto ja suorituskyky ovat ennen sairas-

tumista, sitä enemmän sillä on varaa heikentyä ennen kuin yleiskunto heikkenee vaarallisen 

alhaiseksi esimerkiksi niin, että elimistö ei kestä enää syöpähoitoja, jolloin hoito pitää lopet-

taa tai ainakin sitä pitää keventää. Williams ym. (2018) artikkelissa tarkasteltiin tutkimustu-

loksia fyysisen aktiivisuuden ja harjoittelun vaikutuksista syövästä selviytymiseen. Katsauk-

sen perusteella fyysinen harjoittelu ei juurikaan parantanut selviytymismahdollisuuksia (al-

hainen näyttö) normaalin syöpähoidon lisäksi tehtynä. Toisaalta syöpäpotilaat pystyivät har-

joittelulla parantamaan voimatasojaan sekä tasapainoa ja liikkuvuutta. (Williams ym. 2018.) 

Näiden tulosten mukaan kakeksiaa vastaan voisi siis taistella harjoittelun avulla. Mikäli har-

joittelu onnistuisi tarpeeksi hyvin tai sen lisänä voitaisiin käyttää esimerkiksi aktiviinien ja 

myostatiinin estohoitoja, olisi ehkä mahdollista kestää varsinaisia syöpähoitoja entistä pa-

remmin ja pidempään. Tällöin syövän lääkehoidolle tulisi lisäaikaa. 

9.2 Tulosten vertaaminen hypoteeseihin 

Tutkimuksen hypoteesit toteutuivat lähes täysin. Ensimmäisen hypoteesin mukaan prote-

omiikka-ajosta löytyisi ainakin yksi mielenkiintoinen ilmiö, jota kannattaisi tutkia tarkem-

min. Oletus tehtiin, koska tiedetään, että syövän seurauksena monet aineenvaihdunta- ja sig-

nalointireittien toiminta muuttuu (Bonetto ym. 2011; Nissinen ym. 2018) ja toisaalta prote-

omiikassa voidaan samasta näytteestä eristää niin paljon eri proteiineja, että todennäköisyys 

muutosten löytämiselle kasvaa (Twelkmeyer ym. 2017). Tutkittavaksi ilmiöksi valikoitui 

akuutti immuunivaste, koska monet siihen liittyvät proteiinit muuttuivat selkeästi. Yhtä sel-

keitä ja mielenkiintoisia ilmiöitä ei noussut esiin muita. 
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Toisen hypoteesin mukaan akuutin vaiheen proteiinien konsentraatioiden oletettiin muuttu-

van syövän seurauksena. Tarkasteltavana oli positiivisia akuutin vaiheen proteiineja ja tut-

kimuksen ensimmäisen osan perusteella oletetiin, että akuutti immuunivaste käynnistyy syö-

vän seurauksena. Hypoteesissa kaksi oletettiin, että proteiinien konsentraatio nousee syövän 

seurauksena (Bonetto ym. 2011). Hypoteesi toteutui osittain. Muutoksia tapahtui kahdella 

kolmesta tutkitusta proteiinista. Fibrinogeenin muutos oli odotusten vastainen, eli määrä li-

hasnäytteissä ei noussut, vaikka se oli proteomiikassa noussut. Proteomiikassa oli tulokset 

kahdesta eri fibrinogeenin muodosta (alfa ja gamma) erikseen. Kummankin muodon määrä 

oli tilastollisesti merkitsevästi noussut. Käytetty vasta-aine oli hieman epäspesifi ja tulok-

sista löytyi yksi leveämpi vyöhyke. Oletettavasti vasta-aine siis tunnisti useita eri muotoja, 

jotka analysoitiin yhdessä. Tämä saattoi aiheuttaa tuloksiin epätarkkuutta.  

Kolmas hypoteesi oletti lihaksen toimivan immuunielimenä, eli tuottavan itse näytteistä löy-

tyneitä akuutin immuunivasteen proteiineja. Tätä selvitettiin tutkimalla proteiinien lähetti-

RNA:n määriä näytteissä, kuten oli tehty hypoteesin perusteluiden tutkimuksissa (Langhans 

ym. 2014; Bonetto ym. 2011 ja Uhlar & Whitehead 1999). Tulos oli hypoteesin mukainen, 

koska kaikkien tutkittujen proteiinien lähetti-RNA:ta löytyi näytteistä ja tulokset olivat ti-

lastollisesti merkitseviä. Hypoteesien tarkastelussa huomataan, että tämän työn tulokset tu-

kevat aiempaa rajallista tutkimusnäyttöä ja vahvistavat aiempia käsityksiä akuutin immuu-

nivasteen ja syövän yhteyksistä lihaksessa. 

9.3 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tämä tutkimus on osa suurempaa tutkimusprojektia ja se mahdollisti laadukkaan suunnitte-

lun ja asiantuntijatiimin. Lisäksi projektissa voitiin tehdä suurempia taloudellisia investoin-

teja esimerkiksi näytteiden tutkimiseen ja hyödyttää yhdellä analysointikerralla montaa osa-

tutkimusta sekä/- tutkijaa. Tässä tutkimuksessa oli mahdollista haarukoida aluksi suurempaa 

muuttujien joukkoa ja vasta sitten pohtia tarkemmin, mitä muuttujia lähdetään tarkastele-

maan tarkemmin. 
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Menetelmät olivat aluksi uusia ja ne piti opetella alusta asti. Uusien menetelmien käyttämi-

seen liittyy aina suurempi riski epätarkkuuteen. Toisaalta projektissa oli aina ohjaaja, jonka 

työskentelyä pystyi aluksi seuraamaan ja sen jälkeen opettelemaan itse ennen varsinaisia 

analyysejä. Apua ja valvontaa sai aina tarvittaessa. Western blot -analyysiin liittyy epätark-

kuutta vasta-aineisiin liittyen. Vasta-aineen toimivuus voi vaihdella ainakin proteiinista ja 

kuvausta edeltävän detektion onnistumisesta riippuen. Toisaalta tulokset ovat aina suhteu-

tettu saman geelin muihin tuloksiin ja Ponceau S värjäykseen sekä GAPDH-proteiiniin, joka 

vähentää virheiden suuruutta. Lisäksi tässä tutkimuksessa eri menetelmissä käytettiin osit-

tain eri lihaksista (TA ja GM) otettuja näytteitä, koska hiiret ovat pieniä, eikä yhdestä lihak-

sesta riitä näytteitä moniin eri menetelmiin. Eri lihasten solusuhde (hitaat vs. nopeat) voivat 

olla erilaiset. Toisaalta lihassolusuhde voi vaihdella myös yhden lihaksen välillä ja eri yksi-

löiden välillä luonnostaan. Tähän liittyy myös koeryhmien koko. Edellä mainittujen asioiden 

vaikutus pienenee näytemäärän kasvaessa. Tässä tutkimuksessa ryhmäkoot olivat 7 – 9, 

koska osa yksilöistä tiputettiin pois eri syiden takia. Mikäli ryhmät olisivat olleet vähän suu-

rempia, tulokset olisivat olleet entistä luotettavampia. Toisaalta eläinkokeessa tulee aina ar-

vioida hyödyn ja haitan suhdetta ja pitää otoskoot mahdollisimman pieninä. 

9.4 Tulosten käytännön merkitys ja jatkotutkimus 

Tämän työn perusteella saatiin vahvistusta uudehkolle käsitykselle siitä, että maksan lisäksi 

myös lihakset voivat tuottaa akuutin immuunivasteen proteiineja. Lisäksi selvisi, että akuutti 

immuunivaste liittyy syöpään (ainakin kokeellinen C26-syöpämalli) ja se on yksi merkittä-

vimmin muuttuneista biologisista ilmiöistä luustolihaksessa kokeellisessa syövässä.  

Mitä nämä tulokset sitten tarkoittavat käytännössä? Toistaiseksi ei ole selkeää käsitystä siitä, 

mitä merkitystä on sillä, että lihakset toimivat immuunielimenä maksan tavoin. Tässä vai-

heessa vaikutuksia voidaan lähinnä arvailla ja ilmiö vaatiikin jatkotutkimusta. Voidaan poh-

tia esimerkiksi sitä, onko tässä tapauksessa lihasmassan määrällä merkitystä. Jos lihasku-

dosta on enemmän, voisiko akuutti immuunivaste olla tehokkaampi ja sitä kautta syöpiä voi-

taisiin ehkäistä immuunijärjestelmän toiminnalla tehokkaammin. Lisäksi pohdittaessa fyy-

sisen aktiivisuuden määrää ja laatua tulee huomioida myös liikunnan itsenäiset akuutit 
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vaikutukset akuuttiin immuunivasteeseen. Fallon (2001) tutkimuksen mukaan on melko pal-

jon näyttöä siitä, että etenkin tietyn tyyppiset liikuntasuoritukset lisäävät akuutin immuu-

nivasteen määrää elimistössä. Tällaisia suorituksia ovat esimerkiksi todella pitkäkestoiset 

juoksut tai kovat, etenkin eksentristä lihastyötä vaativat suoritukset, joissa tulee paljon vau-

rioita lihaksiin ja näin ollen kehon tulehdusvasteeseen kuuluvien APP-proteiinien konsent-

raatio kasvaa. Tutkimuksessa selvisi lisäksi, että liikuntasuorituksen ja sairauden aiheutta-

mat akuutit immuunivasteet eivät kuitenkaan ole keskenään identtiset. (Fallon 2001.) Sillä 

on siis merkitystä, mikä akuutin immuunivasteen aiheuttaa. 

Lähinnä tämä tutkimus antaa perustason tietoa syöpään liittyvistä ilmiöistä ja herättää lisä-

kysymyksiä. Näitä kysymyksiä pohtimalla voidaan asettaa uusia tutkimuskysymyksiä ja ase-

telmia, joiden tuloksista voitaisiin löytää tärkeää käytännön tietoa liittyen syöpämekanismei-

hin, hoitoon ja jopa diagnostiikkaan. Liikuntafysiologian näkökulmasta mielenkiintoista 

voisi olla nimenomaan asiat, joihin liikunnalla voi vaikuttaa. Onko fyysisellä aktiivisuudella 

vaikutusta ennen syöpää tai sen jälkeen? Voiko lihasmassan määrällä lisätä omia selviyty-

mismahdollisuuksiaan? Tai voidaanko lääkityksellä (esim. sACVR2B) korvata puuttuvat 

fyysiset ominaisuudet? Tämänhetkisen kohtuullisen vähäisen tutkimusnäytön perusteella ih-

misillä näyttäisi sille, että fyysinen harjoittelu syövän aikana ei juurikaan paranna selviyty-

mismahdollisuuksia syövästä normaalin hoidon tukena (Williams ym. 2018). Toisaalta pie-

nikin lisähyöty ja muut liikunnan positiiviset vaikutukset esimerkiksi henkiseen hyvinvoin-

tiin ja jaksamiseen ovat jo riittäviä syitä liikkumiseen ja harjoitteluun sairauden aikana. 

Tässä tutkimuksessa selvisi, että aktiviinien ja myostatiinin estohoito esti kehon massan las-

kun ja lihasten surkastumisen sekä lisäsi selviytymismahdollisuuksia (Nissinen ym. 2018), 

kun taas Williamsin ym. (2018) katsauksessa fyysisen harjoittelun avulla saatu lihasvoima 

ei vaikuttanut selviytymiseen. Näiden tulosten perusteella voidaan miettiä, onko syövän ai-

heuttama kakeksia niin voimakas, että sitä vastaan taistelemiseen tarvitaan normaalin har-

joittelun lisäksi lääkehoitoa. Se, miten tautia edeltävä fyysinen kunto vaikuttaa, jäi vielä epä-

selväksi. Tähän aiheeseen voisi kiinnittää mielenkiintoa tulevissa tutkimuksissa.  
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10   JOHTOPÄÄTÖKSET 

Syöpään liittyvä kakeksia ilmeni tässä tutkimuksessa luustolihasten surkastumisena, kehon 

massan laskuna ja vähempänä fyysisenä aktiivisuutena. ACVR2B-reitin estohoito esti kehon 

massan ja lihaskudosten massan laskun. Lisäksi se hiukan vähensi fyysisen aktiivisuuden 

laskun määrää, mutta ei estänyt tätä kokonaan. Estohoidolla ei ollut vaikutusta kasvaimen 

massaan. 

Merkittävin Inqenuity pathway -analyysistä löydetty syövän seurauksena muuttunut biolo-

ginen ilmiö luustolihaksessa oli akuutti immuunivaste. Lisäksi sen säätelijäproteiini STAT3 

nousi syövässä IPA-analyysin perusteella. IPA-analyysissä muuttuneet proteiinit validoitiin 

Western blottauksella. APP-proteiinien lähetti-RNA:n määrät nousivat syöpähiirten lihak-

sissa, vahvistaa käsitystä siitä, että lihas voi toimia immuunielimenä tuottaen APP-prote-

iineja. Tulokset herättävät lisää mielenkiintoa tutkia ilmiötä enemmän. 
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