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Syöpâsolujen leviâmrnen ympäröivun kudoksiin ja etäpesàkkeiden lfüett'åminen
etäåillä oleviin elimiin perustuvat syöpäsolujen kylct1/n tr.rhota solun ulkoista matnksia
eritlämiensä proteaasien väþksellä. Proteaasien ja niiden inhibiiüorien keskinäiseilä tasaparrolla
kudoksessa on olennainen merkitys syopäsolujen tu¡rkeutumisessa ympâröiviin kudoksi-in.

Syópäkasvarneen lirnyvã trypsiini-inhibiittori C|ATÐ on 6 kDa:n peptidi, joka Iöy-
dettiin munasarjasyöpäpotilaan virtsasta etsitfáessä kasvainmerkkiainetta munasarjasyovålle.
TATI:n aminohapposekvenssin selvrtråminen osoitti sen olevan identlinen haiman enttyvän
trypsiini-inhibiittorin (PSTÐ kanssa. TAI:a on todettu esìintyvän terveillä rhmisillä muun
muassa haimakudoksessa, haimanesteessä ja siemennesteessä. TATI:n biologisen tehtävän
arvellaan olevan tryp siinin akiivisuuden säätely.

Pøilailla, joilla on pitkãlle edennyt syópä, ovat seemmin ja virtsan TATl-pitoisuu-
det kohonneet. lvfonissa tapauksissa seerumin TATl-pitoisuuden nousu on seurausta kasvaimen
TAÏ-tuotannosta. TATI:n pitoisuus seerumissa voi kohota, paitsi erilaissa syóvissä, myös vaka-
vissa tulehduksissa. Tämä viiuaa siihen, että TATT voi toimia myos akuutin vaiheen proteiinina.

TATI:n subsrraatit, syopákasvaimeen liitcyvät trypsinogeenit-l ja -2 (fAT-l ja
TAT-2), eristettijn munasa¡'asyövän þstanesteestä. TAT-l ja TAT-2 ovãt cDNA- ja
aminohapposekvensseillään ja immunologisilta ominaisuuksiltaan idenuiset vaståauen haiman
trypsinogeenien-l ja -2 kanssa, mutta ercrt substraatti- ja inhibiittorispesifisyyksissä viitt¿avat
sühen, että TAT-l ja TAT-2 ovat kaksi uutta rrypsutogeeni-isoentsyymiä.

Nfonet syopäsolulinjat tusltåvat erityisesfi TAT-2:a. Paitsi hajoftamalla suoraa¡r
ympåroiviä kudoksia, TAT-2 voi osallisn¡a syopäinvaasioon liittyvään proteaasikaskadiin
aktivoimalla muita proteolyyftisiä entsyyrnejâ. On osoiteffu, ettå TATI þd<enee estãrrráän TAT-
2:a erittåvien syöpäsolujen aiheuttamaa solun ulkoisen matriksrr hajotusta. TATT:n
seerumipìtoisuuden kohoaminen syövässâ, joka tuottaa sekä TATI:a #à TAT-2:a, on
todennäköisesti seurausta lisäântyneen TAT-2-tuotånnon vastaisesta reakiosta, joka pyrkii
säãtelemään kudoksessa lisaantynytUi proteolyysiä ja solun ulkoisen matriksin hajotusta.

Munuaissyöpã on Suomessa yleisryruä syopämuoto, jolle ei toistaiseksi ole löydetry
spesifistä merkkiainerÞ. On kuúenkin havaittu, että munuaissyopäpotilaiden seerumin TATI-
pitoisuudet ovat kohonneet normaalista. Erikoisryöru tavoitteena oli selviüãä, onko munuais-
s-vöpãipotilaiden seerumin TATl-pitoisuuden kohoaminen seurau-sta siifå, ett'å munuaissyöpäkudos
tucrllaa TATT:a vai sütã, että potilaan keho reagoi epäspesifisesti syópäinvaasiota vastaan.
Tyóssäni tutkin TATi:n ja TAT-2:n mRNA-tason ilrnentymistä normaalissa munuaiskudoksessa,
munuaissyopäkudoksessa sekä normaaleissa perifeerisissä verisoluissa PCR-ækniikalla.
Proteiinitason ilnentynu$ri ffikin kvantitatrivrsella immunofluorometrisellä menetelmällä sekä
immunohistokemialla. Tyóni tulokset osoittavat, että normaali munuaiskudos tuou¿a TATT:n
mRNA:ta ja proteiinia. Lisäksi tulokset osoittavat, että munuaissyópäkudos tucÉtåa TATI:n
mRNA:t¿, mutta normaalit perifeeriset verisolut eivät tuota. Siten on mahdollista, että TAI:a
voidaan käyrtriä munuaissyövän merkkiaineena. On lisäksi mahdollista kehittää
munuaissyöpäsolujen TATl-ekspressioon perustuva menetelmä, jonka avulla potilaan
verinäyteestli voidaan todeta munuaissvövân leviämisaste ja seurata hoidon etenemist'ã.


