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Tüvistelmã Referat Abstract

Neurotrofiinit ovat kasvutekijäproteiinejã, jotka vaikuttavat hermosolujen sikiõnaikaiseen erilaistumiseen,

kypsymiseen ja elossa selviytymiseen. Eniten tutkittu ja parhaiten tunnettu hermokasvutekijä on hermon

kasvutekijä, NGF (nerve growth factor). Sen vaikutukset kanan alkion sympaattisiin ja sensorisiin
hermosoluihin huomattiin 3Oluvulla. Myõhemmin se eristettiin hiiren sylkirauhasista ja tästli lõydöksestå
Rita I-evi-Montalcini sai Nobelin läiiketieteen palkinnon v. 1987. NGF, kuten muutkin neurotrofiinit
BDNF, NT-3, NT-4/5, ovat pieniä emãksisiã proteiineja, jotka ffsiologisessa ympäristõssä muodostavat
dime.erejä. Toimiakseen neurotrofiinit eritetããn solusta ja ne sitoutuvat kohdesolujen (esim. hermo- tai sileã

lihassolu) pinnalla oleviin matalan jaltai korkean affiniteetin reseptoreihin. Matalan affiniteetin reseptori eli
p75 kuuluu tuumorinekroosifaktorireseptoriperheeseen ja korkean afñniteetin trk-reseptorit kuuluvat
reseptorityrosiinikinaasi suurperheeseæn.

Ns. klassinen neurotrofiinihypoteesi esittää, että neurotrofiineja eritetãän hermotettavista kohdesoluista
rajallisia måãriä. Kohdesolukkoa hermottavat hermosolut kilpailevat fütã rajoitetusta mäãrästã

neurotrofiineja, jota ilman ne kuolevat apoptoottisesti. Apoptoosi eli ohjelmoitu solukuolema poistaa ne

hermosolut, j otka eivãt saa varmistettua toimi n nalista yhteyttä kohdekudokseensa.

Aluksi neurotrofiinien vaikutuksia tutkittiin vain hermosoluissa, mutta viimeaikaiset tulokset osoittavat
neurotrofiinireseptoreita löytyvän lukuisista ei-neuronaalisista kudoksista. Esim. prostatasta on löydetty
trkA- ja p75-proteiinit, jotka tiittyvãt prostatan epiteelin ja mesenkyymin vuorovaikutuksiin ja mm.

prostatasyövãssä trkA-proteiinimäãrät ovat lisääntyneet. Aortan sileãt lihassolut aktivoituvat, vaeltavat ja
jakautuvat endoteelivaurion yhteydessä.

Pro gradu -työssä tutkittiin neurotrofiinien ja niiden reseptorien mRNA:n ilmentymistÌi kehittyvän rotan
sikiõn sydãmessä radioaktiivisella in situ hybridisaatio -menetelmãllä. Immunohistokemiallista vã{äystã
käytettiin sydämen johtosolukon ja sileän lihaskudoksen tunnistamiseen.

In situ -hybridisaation perusteella saatiin selville, ettã kehittyvãssä rotan sydãmessã ilmentyvãt NT-3,
vaillinainen trkB ja trkC, ja tãyspitkä trkC mRNA:at. NT-3-mRNA paikallistui samoihin soluihin lçu¡
immunohistokemiassa käytetty CD57 vasta-aine, joka tunnistaa rotan kehittyvän johtosolukon. Trk-
reseptori mRNA:at ilmentyivät aortan ja keuhkovaltimorungon seinãmissã ja nãmã alueet värjãytyivãt sileän
lihaksen tunnistavalla alfa-aktiini vasta-aineella.

Tulokset viittaavat siihen, että johtosolukon tuottama NT-3 voi toimia neurotrofisena tekijänä sitä hermot-
taville sydämen postganglionaarisille ja tãyspitkäã trkC:tä ilmentäville parasympaattisille hermosoluille.
Koska aortan ja keubkovaltimorungon sileã lihas ilmentäã täyspitkãã trkC-mRNA:ta, NT-3 voi myös sãä-

dellä näiden solujen jakautumista, erilaistumista tai kypsymistä. Vaillinaisten trkB- ja trkC-reseptorien
mRNA:n ilmentyminen viittaisi niiden osallistuvan sileãn lihaksen kehittymiseen tai hermottumiseen
samoin kuin p75-reseptori voi osallistua ulosmenovãylän ja lãppien kehitykseen.
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