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Asbestin ja teollisten mineraalikuitujen vaikutus solujen väliseen kommunikointiin
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Asbestin on osoitettu aiheuttavan syöpää, mm. mesotelioomaa. Mesoteliooma on
harvinainen, keuhkopussin ja vatsakatvon syöpä. Yhteys asbestialtistumisen ja mesoteli-
ooman välillä on tunnettu jo vuodesta 1960, mutta tarkka mekanismi on ynâ epäselvä.
Asbestin käyttöä korvataan teollisilla mineraalikuiduilla. Koska kuitukarsinogeneesin
mekanismion epäselvä, tutkimusta on suunnattu myös korvaaviin teollisiin kuituihinl joille on
mahdollista altistua hengitysteitse.

Tässä työssä tutkittin kahden erilaisen asbestikuidun, krysotiilin ja krokidoliitin sekä kahden
teollisen mineraalikuídun, lasi- ja vuorivillan vaikutusta sotujen autt<otiittymäkommunikaatioon
sekä solujen jakautumiseen. Valitsimme asbestikuitujen varsinaisten kohdesolujen,
mesoteelisolujen, rinnalle rotan maksaepíteelisolut, sillä halusimme verrata paljon kuitututki-
m u ksissa käytettyjen rottasolujen i nf ormatiivisu utta i h misen mesoteelisoluih in.

Solujen välistä kommunikaatiota tutkittiin ns. "scrapeìoading"-menetelmällä. Monet tunnetut
tuumoripromoottorit aiheuttavat solujen kommunikoinnin esiymisen. Aukkoliittymäkommuni-
kointion estynyt myös mesotelioomasyöpäsoluissa. Kuitujen vaikutusta solunjâkautumiseen
tutkittiin laskemafla monitumaisten solujen määrää verraituna kontrollinäytteisiin.

Tulokset osoíttivat molempien asbestikuitujen ja teollisten mineraalikuitujen pystyvän
indusoimaan kaksi- ja monitumaisia soluja yhtä hyvin jo alhaisella annostasolla sekä ihmisen
mesoteelisoluissa että rotan maksaepiteelisoluissa. Teollisista mineraalikuiduísta jauhetut
pölyt sekä titaanidioksidi (negatiivinen kontrolli) aiheuttivat sytokineesin estymistä
korkeimmilla annostasoilla transformoiduissa ihmisen mesoteelisoluissa. Nämä samat
kuituannokset eivät aiheuta ainakaan akuuttia vaikutusta aukkolíittymäkommunikointiin näissä
solutyypeissä. Ainoastaan korkeilla, ihmisen mesoteelisoluille toksisilla annostasoilla oli
vaikutusta aukkoliittymäkommunikointiin rottasoluissa.

Vaikka epidemiologisten tutkimusten mukaan ei ole todettu teollisten mineraalikuitujen
aiheuttavan mesotelioomaa, niin tämän tutkimuksen mukaan kuitumainen rakenne on
nimenomaan se tekijä, joka esti sytokineesin. Sytokineesin estymisellä voi olla merkitystä
karsinogeneesissä. Myöhemmissä jaoissa kaksitumaiset solut voivat johtaa aberroituneihin
soluihin. Osa näistä soluista karsiutuu, mutta osa voi saada valiniaedun, millä voi olla
merkitystä karsinogeneesissä.

Rotan maksaepiteelisolut soveltuivat hyvin aukkoliittymäkommunikointitutkimuksiin sinänsä,
mutta eivåt kuitututkimuksen yhteydessä. Ne olivat herkempiä krysotiilille kuin ihmisen
mesoteelisolut. Transformoidut mesoteelisolut erosivat primaarisista mesoteelisoluista
monitumaisuuskokeessa, niin että niissä myös titaanidioksidi sekä jauhetut mineraalikuidut
aiheuttivat sytokineesin estymistä. Tämä ehkä johtui niiden jo transformoituneesta tilasta.
Koska sekä lajienväliset että solutyyppien väliset eroavuudet voivat vaikuttaa, tulisi kuitututki-
muksissa käyttää kuitujen ei-transformoituja kohdesoluja.
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