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Abstræt

eli

valtimonkovettumatauti

on yleisin työikiüsten ihmisten kuolinsyy länsimaissa. Sen

kehittyminen on monimutkainen prosessi, joka alkaa jo lapsuuden aikan4 ja oireet ilmenevät tavallisimmin vasta
vanhempana. Tauti kehittyy valtimoverenkierron suoniin, erityisesti sepelvaltimon ja kaulavaltimoiden
haaraumakohtiin. Ateroskleroosin yleisimpiä komplikaatioita ovat sydän- ja aivoinfarktit, jotka johtavat usein
vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.
Ateroskleroosi on valtimon sisäseinän eli intiman sairaus. Ateroskleroottisille leesioille tyypillisiä histologisia
muutoksia ovat intiman solujen lisääntyminen, rasvojen kertyminen intimaan ja intiman solunulkoisten
rakenneproteiinien epänormaali lisääntyminen (fibroosi), jolloin syntyy valtimon seinämåistä verenkiertoon päin
pullistuva kudosmuutos, eli aterooma. Taudin edetessä aterooma kasvaa, mikä ahtauttaa valtimoa ja haittaa
verenkiertoa. Ensimmiüset kliiniset oireet ilmenevät vasta kun suonen poikkipinta-ala on pienentyny|yli 50 Vo.
Akuutin sydäninfarktin on osoitettu johtuvan sepelvaltimon åfüllisestä tukkeutumisesta. Valtimon tukkii
verihyytymä, joka muodostuu poikkeuksetta intiman repeämä- tai eroosiokohtaan. Eroosiolla tarkoitetaan t¿issä
yhteydessä valtimon seinämän pinnallista vauriota, jossa endoteelisoluja on irronnut paikallisesti. Repeämä tai
eroosio tapahtuu yleensä intimaan muodostuneen aterooman kohdalta. Rikkoutuminen aiheuttaa verihyytymän
muodostumisen ja laukaisee infarktin.
Aterooma muistuttaa monessa suhteessa kudoksia, joissa vallitsee krooninen tulehdustila. Terveessä intimassa
on lähes yksinomaan sileitä lihassoluja. Ateroomassa on lisåiksi runsaasti immuunijärjestelmän soluja, kuten
makrofaageja, verenkierrost¿ endoteelin läpi kudokseen tunkeutuvia monosyyttejä, T-soluja sekä syöttösoluja.
Kroonisessa tulehdustilassa olevan kudoksen solut tuottavat runsaasti proteaaseja, jotka aiheuttavat tuhoa niitä
ympäröivän soluvälitilan rakenneproteüneille. Aterooman solujen on osoitettu tuottavan enemmän soluvälitilan
rakenneproteiineja hajoittavia metalloproteaasientsyymejä sekä vähemmän niiden spesifisiä inhibiittoreita kuin

normaalin intiman solujen. Revenneissä ateroskleroottisissa plakeissa kollageeni- ja
glykosaminoglykaanipitoisuus on alentunut, mikä vüttaa sühen, että nüden hajottamista tapahtuu enemmän kuin
normaalissa intimassa. Proteaasiaktiivisuuden säätelyn pettäminen saattaa olla syy aterooman heikkenemiseen
ja siten johtaa repeämiseen, verihyytymän muodostukseen ja sitä seuraavaan infarktiin.

Tutkielman päätarkoituksena on perehtyä soluv?ilitilan (engl. extracellular mafrix) rakenneproteüneja hajoittaviin
entsyyrneihin, niiden tuotantoa ja aktiivisuutta sääteleviin tekijöihin sekä niiden mahdolliseen rooliin aterooman
komplisoitumisessa ja repeåimisessä. Tutkielman alkuosan ta¡koitus on välittää lukijalle kuva ateroskleroosista
sairautena ja kuvata taudin syntyyn ja etenemiseen liittyviä patologisia mekanismeja.
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