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vistelmä Referat Abstract

hylkimisestä johtuvia
viiden vuoden kuluttua sydänsiirrosta S}vo:lla potilaista- on k¡oonisesta
on tärkein
arterioskleroosi
eli
ïaltimonkovetustauti
arterioskleroottisia verisuonimuutoksia. siirrännäisen
siinännliisen
on
tunnuspiirteenä
hy.lkimisen
pitkäaikaisennusi"liu f,"it"ntava tekija. Kr-oonisen
potilaan

muutosten
kudoksen lievä tulehâusreaktio, arterioskleroottisten
seinåimä
valtimoiden
Arterioskleroosissa siinåinnäisen
kehittyminen selc¿ ve¡suonten dìffuusi taventuminen.
johtaen lopulta suonen

verisuonten

paksuuntuu

¡u u"riruoiì"'î.pilåi"a"

koko pit*å-åi""" sileiden lihassolujen jakautumisen vuoksi

$kkeutumiseen.

koonisessa hylkimisreaktiossa' Nlühin
useiden vaikuttajamolekyyliøsojen tiedetlüin olevan koholla
t"umorinekroositekijä alfa (TNF-a) sekä kasvutekijät
lukeutuvat sytokiinit inæíí"uùini I beeta (tr- rpil;
ja emåiksinen
(PDGF),- rulírät òiua kasvutekijä beeta. (TGF-Ê).
verihiutaleperliinen kasvutekijä

il

aminohapon pituinen voimakkain
(ET-1)' ET-1 on
fibroblastinen Luruut"tlja ibF-GÐ ìeka endotel-iini-1
ET4 ja ETg kautta' ET-1 on
reseptorien
välittyvät
tunnettu verisuonia supistava tekijä, jonka vaikutuksòt

joka suorien mitogeenisten vaikutustensa lisäksi tehostaa
Vaikka plasman ET-l:n tasot ovat
kasvutekijöiden, kutenÞ6CË:n, vaitutukiiaiileissä lihassoluissa'
havaittu lisääntyneen klassisessa,ateroskleroosissa
koholla ja verisuonren Eil; il,n"nãr"ut tiiuislu¿.n on
r"tuutekijöiden sekä ET-l ligandin ja reseptorien
sekä elinsiinännäisen arterioskleroosissu, sytoliiìii"n :u
säätelyssä tiedetään melko vähän'
välisestä vuorovaikutuLr"rtu tit"i¿"n lihassólujen kasvun

verisuonen sileiden lihassolujen kasvutekijä,

ET6 ja ETg merkitystâ rotan sydänsii¡rännåüsen
mittaukseen käytettiin semikvantitatiivista
akuutissa ja kroonisessa hyljinnässä. Lähetti-RNA:n tasojen
mittaukseen immunohistokemiallista
käänteiskopioüa"nt"yymipón menetelmää ¡ï pioteqqiasojen-.
proteiinitasojen liittyvän suoraan
EfU
våirjäystä. Tulokset osãittivat ET-l:n ¡a res"ptorlen ET6 ¡ã
käyttö våihe.nsi merkittävästi suonen
verrannollisesti suonen seinåimän paksuuteen. ET-reseptorisalpaajan
iilelden lihassolujen jakautuminen
paksuuntumistu ,otun syåänsiinannaisissa. Ei-1:n uih"uttufnu

Tässä tutkimuksessa selvitetiin ET-1:n

ja

sen reseptorien

seinämän

-vuorovaikutuksella' Tämåin tutkimuksen
kroonisen hylkimisen uir.unu ruuttäa välittyä PDGF-AA/PDGF-Ra
kehittymiseen osallistuvista
perusteella ET-l on yksi keskeisistä siinännäisen valtimonkovettumistaudin
hoitokeino siirteen
tehokas
olla
sytokiineista. ET- 1:n reseptorisalpaaja voikin tulevaisuudessa
arterioskleroosin kliinisessä estämisessä'
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