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Retinoiinihappo on A-vitamiinin biologisesti aktüvinen muoto, joka vaikuttaa monien
solujen kasvuun ja erilaistumiseen. Retinoünihapon biologiset vaikutukset v¿ilittyvät
sille spesifin reseptorin kautta. Retinoiinihapporeseptorit kuuluvat samaan
geeniperheeseen kuin steroidi- ja kilpirauhashormonireseptorit. Ne ovat
transfüptiotekijöitåi, jotka aktivoituvat tumassa retinoiinihapon sitoutuessa niihin.
Retinoiinihapporeseptorit kontrolloivat geeniluentaa sitoutumalla suoraan tiettyihin
DNA-jaksoihin

Erilaistumishäiriöihin liittyvät kromosomivauriot ovat havaittavissa kullekin
leukemiatyypille ominaisina iranslokaatioina tai deleetioina. Akuutissa promyeloisessa
leukemiassa (APL) on tunnusomaisena- kromosomaalisena poikkeavuutena
translokaatio kromosomien 15 ja 17 välillä. Tässä translokaatiossa
retinoiinihapporeseptori-cr (RAR-cr) geeni on siirtynyt lromosomista 17 kromosomiin
15, ns. @I-geenin viereen. Tällöin muodostuu epänormaali RAR-o, fuusiotuote
(pml/RAR-o), mikä johtaa APl-solujen kasúumekanismien häiriintymi_seen ja
liontrolloimattomaan kasvuun. NB-4-solulinja eristettün potilaalta, jolla oli APL. Tämä
solulinja tarjoaa mallisysteemin tutkia APl-solujen kasvua ja erilaistumista. N¿imä
solut erilaistuvat retinoiinihapon vaikutuksesta sekä in vitro ettri in vívo
granulosyyteiksi. Retinoiinihappoa onkin käytetty menestyksellisesti APL:n hoidossa.

Interleukiini-1 on vaikutuksiltaan laajakirjoinen sytokiini, jota elimistö tuottaa
infektion, kudosvaurion ja antigeenivasteen aikana. Tähän mennessä on löydetty
kaksi molekyyliä, joilla on IL-l-aktiviteettia, Il-lcr ja IL-IB, jotka ovat eri geenien
tuotteita. Tärkeimpiä IL-1:n tuottajasoluja ovat monosyyttVmakrofaagit, jotka eritUivät
pääasiassa B-muotoa. IL-1 osallistuu mm. immuunijärjestelmän sekä hematopoieesin
såiätelyyn.

Tässä työssä on tutkittu retinoiinihapon vaikustusta IL-1p-geenin luentaan
promyeloisissa leukemiasolulinjassa NB-4. Northern blot-menetelmää käyttämällä
osoitettiin IL-1p-geenin luennan aktivoituvan retinoiinihapon aiheuttaman
granulaarisen erilaistumisen myötä. Retinoiinihappo aiheutti m-yös _I!-1F.
þroteiinituotannon, jota mitattiin kaupallisella ELISA-menetelmällä. Lisäksi
lyhytaikaisilla transfektiokokeilla karakterisoitiin IL-1B-geenin tehostaja-alue (2982 -
2 i95 emäsparia ylävirtaan transkription aloituskohdasta), joka aktivoituu
retinoünihapon vaikutuksesta.

Osalle retinoiinihapolla hoidetuista APl-potilaista kehittyy ns. "retinoiinihappo-
oireyhtymä". Oireyhtymåin aiheuttajiksi oñ epäilty kypsyvistä soluista vapautuvia
sytokiinejä. Havaitsemamme retinoiinihapon aiheuttama IL-18-.tuotannon
aktivoituniinen voisi ainakin osaltaan selittää retinoiinihappohoidon sivuvaikutukset.
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