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Luurankolihaksen supistuksen ja kalsiumherkkyyden säätelyyn vaikutfavat rakenteelliset, toiminnalliset ja
ulkoiset tekijät. Supistusta säätelevien proteiinien rakenne voi muuttua ja vaikuttaa lihaksen toimintaan.
Supistusø voidaan muokata rasittamalla lihasta tai käytt¿imällZi farmakologisia aineita. Kalsium välittää
lihassolun sähköisen aktivaation mekaaniseksi supistulseksi. Supisnrsvoiman ja kalsiumin pitoisuuden välinen
suhde ei ole vakio, vaan siihen voidaan vaikuttâa mm. kalsiumherkist?ijiksi kutsutuilla yhdisteillZi.
Kalsiumherkistystä on tutkittu lupaavana keinona hoitaa sydåimen vajaatoimintaa, jossa sydänlihaksen
kalsiumherkkyys on mahdollisesti alentunut. Työn tarkoituksena oli selvitellä luurankolihaksen kalsium-

herkkyyden farmakologisia säätelymahdollisuuksia

ja verrata niita sydänlihaksessa esiintyviin

katsiumherkkyyden såiätelymekanismeihin sekä ta¡kastella erityisesti toiminnallisten

ja

rakenteellisten

tekijöiden vaikutusta sekä luuranko- että sydänlihaksissa.

Kokeellisessa osassa tutkittiin levosimendaanin, sydämess2i kalsiumherkistäjllnä toimivan yhdisteen,
vaikutuksia luurankolihaksen kalsiumherkkyyteen. Hitaassa luurankolihaksessa ja sydänlihaksessa
levosimendaanin kohdeproteiini, troponiini C (tnC), on identtinen. Mikäli levosimendaanin vaikutus olisi ollut
samanlainen hitaassa luurankolihaksessa ja sydämessä, olisi vaikutus ollut todennilköisesti TnC-våilitteinen.
Vertailuna tutkittiin nope¿xr luurankolihasta, jossa TnC on erilainen. TyössZi kliytettiin ns. skinned fibertekniikkaa, jossa marsun hitaasta (m.soleus) øi nopeasta (m.psoas) luurankolihaksest¿ revittiin varovasti noin
200 pm levyisitl ja 0,5 cm pituisia säikeitä. Lihassäikeiden solukalvo ja sarkoplasmaattinen kalvosto reliteuiin
lievÍin ultraäåinen ja pinta-aktiivisen aineen avulla siten, että niiden supistusta voitiin säildellä ulkopuolelta
lisätyn kalsiumin avulla.
Hitaan ja nopean luurankolihaksen supistuksen rüppuvuus kalsiumin pitoisuudesta mlifitettiin, minkä jälkeen

tutkittiin levosimendaanin vaikutus eri kalsiumtasoilla. Supistusvoiman arvot laskettiin prosentteina
maksimisupistuksesta, jolloin jokainen säie toimi omana kontrollinaan. Maksimisupistuksen aihcuttavan
liuoksen pCa Clogtca2+l) oli 4,8. Relaksaatioliuoksen pCa oli 8,0. Hitaassa luurankolihaksessa koko kalsiumvoima-kuvaaja oli alueella 6,5-4,8, nopeassa alueella 6,3-4,8. Lisliksi tutkittiin levosimendaanin vaikutusta
fosfataasi-aktivaattorin (OR-1366) ja proteiinikinaasi-inhibüttorin (staurosporiini) lisilyksen j2ilkeen.

Hidas luurankolihas oli herkempi kalsiumille kuin nopea, mutta nopeassa luurankolihaksessa kalsiumin ja
supistusvoiman välinen suhde oli jyrkempi. Levosimendaanilla ei ollut hitaassa luurankolihaksessa
kalsiumherkistysvaikutusta kuten sydänlihaksessa, vaan vaikutus oli matalilla kalsiumtasoilla jopa
kalsiumherkkyyttli heikentävä. Nopeassa luurankolihaksessa saatiin esille kalsiumherkistysvaikutus korkeilla
kalsiumtasoilla. Kalsiumherkkyyden muutos korkeilla kalsiumtasoilla ja maksimisupistuskyvyn muutos kerúoo
poikkisiløvälitteisestli vaikutusmekanismisúa, jollaista levosimendaanilla ei oltu aikaisemmin havaittu.
Matalilla kalsiumtasoilla nåikyvä kalsiumherkistys kertoo vaikutuksesta suor¿ùan supistuviin proteiineihin.
Fosfataasiaktivaation jälkeen levosimendaani herkisti sekä hidasta etf.¿i nopeaa luurankolihasta kalsiumille
matalalla kalsiumtasolla. Staurosporiini ei vaikuttanut levosimendaanin vasteeseen, joten levosimendaanin
vaikutus ei välity proteünikinaaseja aktivoimalla.
Luurankolihaksen kalsiumherkkyyteen vaikuttavat paitsi supistusta säiltelevien proteiinien rakenne ja
vuorovaikutus, myös niiden toiminnallinen tila. Fosforylaatioitmiöt muokkaarat proteünien rakennetta, jolloin
niiden vuorovaikutus voi muuttua ja vaikuttaa olennaisesti lihaksen supistukseen ja kalsiumherkkyyteen. Kun
kalsiumherkkyyteen pyritlütn vaikutt¿maan farmakologisosti, on otettava huomioon kohdeproteiinien rakenteen
lisäksi myös niiden toiminnallinen tila.
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