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Tiivistelmä - Referat- Abstract

Gelatinaasien ja muiden matriksimetalloproteaasien kohonnut tai säätelemätön eritys voi sekä
johtaa, että olla osall¡sena monien tautien syntyyn, kuten: syöpäkasvainten angiogeneesiin,
syöpäsolujen metastoitumiseen, reumaan, mult¡ppeli skleroosiin (MS-tauti), ja þerìodontiittiin
(205.2|CD 10 tautiluokitus). Molekyylit, jotka estävät gelatinaasien toimináan, iaattavat siis olla
mahdollisia lääkeaineita syöpään ja kroonisiin tulehdustauteihin. Faagipeptidikirjastoja seutomalla
on löydetty CTTHWGFTLC-peptidi (CTf), joka selektiivisesti inhibo¡ ti¡lr¡p-Z:a ¡a trlnltÞ-S:a. Se on
ensimmäinen tieteellisesti raportoitu spes¡f¡nen gelatinaasi-inhibiittori. Cfi ¡nhiboi endoteeli- ja
syöpäsolujen vaeltamista in vitro, ja syöpäkasvaimen kasvua in vivo hiirimalleissa, osoittaen
gelatinaasien tarpeellisuuden syöpäkasvainten invaasiossa.

Kemoterapiassa vain murto-osa lääkemolekyyleistä vaikuttaa itse syöpäsoluihin, joten myös
normaali kudos altistuu lääkemolekyyleille. Haittavaíkutuksia voidaan pienentää sulkemaila
syöpälääkkeet liposomien sisälle. Tässä työssä tarkastelemme CTT:äja muutamaa vastaavaa
peptidiä. Tarkastelemme myös CTT-peptidin kykyä edistää gelatinaaseja erittävien syöpäsolujen
liposomien ja liposomien sisälle enkapsuloitujen molekyylien sisäänottoa.

Tuloksemme osoittavat, että liposomeíhin kiinnittynyt CTT parantaa syöpäsolujen kykyä ottaa
liposomeja sisäänsä soluviljelmissä. Tämän kaltaiset liposomit, joissa on pintaãn kiinnfutynyt
syöpäsoluille spesifinen syöpälääke sekä lisäksi liposomin sisälle enkapsuloitu toinen ei-sóesifinen
syöpälääke, voivat tarjota uuden tavan tuhota valikoivasti gelatinaaseja ekspressoivat syöpäsolut.

Toisin kuin vasta-aineet, joita aikaisemmin on kiinnitetty liposomien pintaan, pienet peptidit eivät
välttämättä herätä immuunivastetta potilaassa. On mahdollista, että lääkkeitä sisältävien
liposomien ohjaaminen peptideíllä kohteísiinsa saattaa tulevaisuudessa johtaa myös potilaiden
hoidossa entistä täsmällisempään lääkkeitten kohdentamiseen itse syöpäkudoksàen.'
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