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Tutkimuksen kidallisessa osassa käsiteltün eosinofiilien tuottamia tulehduksenviútttäjäaneita ja
pohdittün nüden merkitystä astrnasssa. Tulehduksen osuutta astman pato$siologiassa pidetään

nyþään erittein merkittävänä. Astmassa keuhkoputkün kerääntyy runsaasti tulehdussoluja. Ast-
man eri vafüeissa eri solutyyppien esüntynisrunsaus ja aktüvisuus vafütelevat. Erityisen tärkeässä

asemassa ovat ilmeisesti eosinofüit. Eosinofülit erittävät runsaasti erilaisia tulehduksenvähttajaai-
neita. Näistä tärkeimpiä ovat sytokiinit, granulaproteünit ja lipidivälittajäatneet. Nütä erittävät eo-

sinofiilien lisäksi myös useat muut solutylpit. Tulehduksenvähtttjäaneet muodostavat monimut-
kaisia vaikutusverkostoja. Mielenküntoisia ovat erityisesti ne aineet, jotka vaikuttavat eosinofülei-
hin autokrünisella mekanismilla.

Normaalitilanteessa eosinofülien mtiärä ihmisen veressä on hyvin pieni. Lisäksi eosinofülien eris-

täminen muista valkosoluista on vaikeaa. Tämän vuoksi tutkimuksen kirjallisessa osassa arvioitün
myös erään solulinjan, Eol--l:n, käyttöä eosinofiilimallina. Tämä solulinja on aloitettu vuonna
1985, jolloin sen ensimmäiset solut eristettün sesinefiilistä leukemiaa sairastavan potilaan verestä.
Linjan solut ovat edelleen fenoty¡1piltään alkuperâisten leukemiasolujen kaltaisia. Erilaisten stimu-
lanttien avulla EoLl solut on saatu differentioitumaan 

"o5¡nsfiiliseen 
suuntaan. Toisaalta on ole-

massa myös tutkimustuloksia, joissa EoL-l solut ovat differentioituneet monosyyt-
tilmakrofagisarjan soluiksi. EoL-l solujen differentioituminen ei missä¿in tutkimuksessa ole johta-
nut sellaisten solujen slmty)¿n, jotka olisivat olleet fenotyypiltäåin kl4psien s6sinofiilien kaltaisia. Ky-
seisen solulinjan käyttöön eosinofiilimallina ei süs ilmeisesti pidä suhtautua täysin varauksetta.

Kokeellisessa osassa tutkittün uuden potentiaalisen astmalääkemolekyylin, OR-1384:n, vaikutusta
EoL-l solujen interleuküni I (IL-8) ja happiradikaalituotantoon. IL-8 on ihneisesti eräs tärkeim-
mistä astmassa esüntyvistä sytokiineista. Differentioitumattomat EoLl solut eivät tuota IL-8:aa,
joten kokeita varten EoLl solut oli tarkoitus differentioid¿ sesinsfiiliseen zuuntaan erilaisia stimu-
lantteja käyttäen. Differentiointi ei kuitenkaan onnistunut, joten kokeissa jouduttün kaymamaan

differentioitumattomia soluja. IL8 -tuotantoa mitattün El-lSA-menetelmäIlä. Saatujen tulosten
perusteella EoLl solujen stimulointi TNF-cr:lla sai aikaan jonkinlaista differentioitumisl¿, y¿ikka

solujen ulkonäkö ei muuttunutkaan. OR-1384 ei näiden kokeiden perusteella estänyt EoLl solu-
jen IL-8 -tuotantoa. EoL-l solujen lisäksi kokeita zuoritettün myös marsun eosinofüleillä. Näissä-
kään kokeissa OR-1384 ei estänyt merkitsevästi IL8 -tuotantoa. EoL-l solujen ja marsun eosi-
nofülien happiradikaalituotantoa mitattün luminesenssispektrofotometrian avulla. EoL-l solut eivät
tuottaneet happiradikaaleja. Marsun eosinofülit tuottivat happiradikaaleja, mutta epävarmojen koe-
järjesteþjen takia tuloksia ei voida pitää luotettavina. OR-1384:n sopivuutta astmalääkkeeksi on
näiden kokeiden perusteella vaikea arvioida. Lisätutkimuksia on syytä suorittaa joko eristetyillä
ihmisen eosinofüleillä tai EoLl soluilla, jotka on saatu differentioitumaan eosinofiiliseen suuntaan.
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