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1 JOHDANTO 

 

Syöttösolukasvaimet ovat yksi yleisimpiä koirien ihokasvaimia. Syöttösolukasvainten 

diagnosointi ja ennusteen arviointi perustuvat ohutneulanäytteiden ottoon ja kudosbiop-

sioiden histopatologiseen tutkimukseen. Valtaosa koiran ihon syöttösolukasvaimista luo-

kitellaan Kiupel I -luokan kasvaimiksi, joiden ennuste on yleensä hyvä. Kiupel II -luokan 

syöttösolukasvaimilla ennuste on edellä mainittuja huonompi. Kiupel II -luokan kasvai-

met ovat biologiselta käyttäytymiseltään usein aggressiivisia ja ne voivat uusiutua kirur-

gisen poiston jälkeen. Tavallisesti myös potilaan elinaikaennuste on huonompi verrattuna 

Kiupel I -luokan syöttösolukasvaimiin. Pieni osa myös Kiupel I -luokan kasvaimista käyt-

täytyy aggressiivisesti ja uusii kirurgisen poiston jälkeen (Kiupel 2016, katsauksessa 

Sledge ym. 2016). Aggressiivisesti käyttäytyvien syöttösolukasvainten tunnistamiseksi ja 

potilaan ennusteen tarkentamiseksi on kehitelty erilaisia menetelmiä, mutta toistaiseksi 

yksikään näistä menetelmistä ei luotettavasti ennusta kasvaimen käyttäytymistä (katsauk-

sessa Sledge ym. 2016). 

 

Syöttösolut ovat sidekudoksessa ja limakalvoilla esiintyviä soluja, joiden sytoplasma si-

sältää runsaasti sekretorisia jyväsiä. Näissä jyväsissä on runsain määrin erilaisia bioaktii-

visia aineita, kuten histamiinia, hepariinia, proteaaseja ja välittäjäaineita. Syöttösolujen 

aktivoituessa jyvästen sisältö vapautuu solunulkoiseen tilaan. Sekretoristen jyvästen si-

sältämien lukuisien yhdisteiden ansiosta syöttösolut ovat osallisena monissa elimistön fy-

siologisissa ja patofysiologisissa tapahtumissa, kuten allergisissa reaktioissa, immuuni-

puolustuksessa ja haavojen paranemisessa (katsauksessa da Silva ym. 2014).  

 

Syöttösoluspesifiset proteaasit ovat entsyymejä, jotka spesifisesti ilmentyvät syöttöso-

luissa ja jotka varastoidaan syöttösolujen sytoplasman sekretorisiin jyväsiin. Syöttösolu-

spesifiset proteaasit pilkkovat laajasti erilaisia proteiini- ja peptidisubstraatteja. Syöttöso-

luspesifisillä proteaaseilla arvellaan olevan merkitystä esimerkiksi angiogeneesissä, joka 

on olennaisen tärkeää kasvaimen kehittymiselle (katsauksessa da Silva ym. 2014). Syöt-

tösoluspesifisistä proteaaseista kymaasia ja tryptaasia on tutkittu paljon eri eläinlajeilla, 

mutta karboksipeptidaasi A3 (CPA3) tunnetaan edellä mainittuja huonommin. CPA3 on 

tunnistettu ihmisen ja jyrsijöiden syöttösoluista, joissa sitä koodaa vain yksi geeni. Gee-

nin tuotteena syntyvä proteiini on aminohapposekvenssiltään 86-prosenttisesti samanlai-

nen näillä lajeilla (katsauksessa Pejler ym. 2009). Koiran CPA3-geenin tuotteena syntyvä 
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aminohapposekvenssi vastaa 88-prosenttisesti ihmisen CPA3:a, mutta koiran CPA3:n il-

mentymisestä eri kudoksissa ja syöttösolupopulaatioissa ei löydy tietoa.  

 

Tämä tutkielma koostuu alkuperäistutkimuksesta ja kirjallisuuskatsauksesta. Tutkimuk-

sen hypoteesina on, että CPA3 ilmentyy myös koiran syöttösoluissa ja että koiran syöt-

tösolujen sytoplasma värjäytyy CPA3-vasta-aineella. Tutkimuksen tarkoituksena on 

osoittaa, että CPA3-vasta-aineella voidaan värjätä ja tunnistaa syöttösolut terveen koiran 

ihosta ja suolistosta sekä koiran ihon syöttösolukasvaimista. Tavoitteena on kuvata im-

munohistokemialliset CPA3-värjäytymismallit normaaleissa koiran ihon ja suoliston 

syöttösoluissa sekä neoplastisissa koiran ihon syöttösoluissa. Lisäksi työn tavoitteena on 

selvittää, onko CPA3-värjäytymismalleissa eroa Kiupel I- ja Kiupel II -luokan syöttöso-

lukasvainten välillä. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään syöttösolujen ja erityisesti 

syöttösoluspesifisten proteaasien toimintaan ja merkitykseen sekä esitellään koiran ihon 

syöttösolukasvaindiagnostiikkaa ja sen haasteita. Työssä keskitytään ainoastaan koiran 

ihon syöttösolukasvaimiin. Koirien subkutaanisia syöttösolukasvaimia ja muiden eläinla-

jien syöttösolukasvaimia ei käsitellä.  

 

 

2 SYÖTTÖSOLUT 

 

2.1 Syöttösolujen kehittyminen ja kudoslokalisaatio  

 

Syöttösolut kehittyvät hematopoieettisista kantasoluista luuytimessä, josta ne siirtyvät ve-

renkierron mukana kudoksiin kypsymään (Kitamura ym. 1977 & 1985 & 1993, katsauk-

sessa da Silva ym. 2014, katsauksessa Gurish & Austen 2012). Kypsiä syöttösoluja esiin-

tyy runsaimmin ulkoisille tekijöille altistuvissa kudoksissa, kuten iholla sekä hengitystei-

den ja suoliston limakalvolla (katsauksessa Galli ym. 2005). Terveessä ihossa syöttösolut 

sijaitsevat yleensä dermiksen alueella, erityisesti verisuonten ja ihon apuelinten ympärillä 

(Cowen ym. 1979, Eady ym. 1979, Irani ym. 1986). Suolistossa syöttösoluja esiintyy run-

saimmin suolen limakalvolla, mutta myös submukoosakerroksessa (Irani ym. 1986). Kan-

tasolutekijä (SCF, stem cell factor) ohjaa syöttösolujen erilaistumista, kasvua ja kehitty-

mistä sitoutumalla syöttösolussa olevaan c-kit-reseptoriin (Columbo ym. 1992, Meinin-

ger ym. 1992). Solukalvolla sijaitseva c-kit-reseptori on tyrosiinikinaasireseptori, jota 

koodaa c-kit-proto-onkogeeni (Yarden ym. 1987). 
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2.2 Syöttösolujen toiminta ja tehtävät 

 

Syöttösolut osallistuvat lukuisiin elimistön fysiologisiin ja patofysiologisiin tapahtumiin. 

Ihon ja limakalvojen syöttösolut tunnistavat reseptoriensa välityksellä elimistölle mah-

dollisesti haitallisia tekijöitä. Vasteena syöttösolut vapauttavat sekretoristen jyvästen si-

sältämiä välittäjäaineita ympäristöönsä (katsauksessa da Silva ym. 2014). Syöttösolut 

tunnetaan luultavasti parhaiten niiden osallistumisesta allergisiin reaktioihin, jolloin ne 

vapauttavat runsaasti mm. histamiinia ympäröivään kudokseen (katsauksessa Galli ym. 

2005). Syöttösolut säätelevät myös immuunivastetta vapauttamalla muiden immuuniso-

lujen toimintaa aktivoivia proinflammatorisia sytokiineja tai toimintaa suppressoivia anti-

inflammatorisia sytokiineja (katsauksessa da Silva ym. 2014). Syöttösolujen toiminnalla 

on yhteyttä myös joihinkin autoimmuunisairauksiin. Esimerkiksi nivelreumassa syöttöso-

luja kertyy nivelkudokseen, jossa niiden tuottamat inflammatoriset välittäjäaineet joudut-

tavat kudostuhoa ja aikaansaavat sairauden oireita (Lee ym. 2002).  

 

Syöttösolujen erilaistumista ja kasvua ohjaavan c-kit-geenin mutaatiot voivat johtaa mas-

tosytoosiin eli syöttösolujen liialliseen kertymiseen elimistön eri osissa tai mastosy-

toomaan eli syöttösolukasvaimen muodostumiseen (Metcalfe 2008). Joissakin tutkimuk-

sissa syöttösolujen on raportoitu kertyvän erilaisten kasvainten ympärille ja osallistuvan 

kasvaimen muodostumiseen (Yano ym. 1999, Põlajeva ym. 2011, de Souza Junior ym. 

2012). Syöttösolut stimuloivat kasvainten muodostumiselle tärkeää angiogeneesiä va-

pauttamalla sekretoristen jyvästen sisältämiä välittäjäaineita (de Souza Junior ym. 2012). 

Syöttösoluspesifisistä proteaaseista kymaasi ja tryptaasi, sekä useat muut sekretoristen 

jyvästen sisältämät yhdisteet (esim. katepsiinit, elastaasi, kollagenaasi, VEGF, FGF-2) 

edistävät ekstrasellulaarimatriksin hajoamista, indusoivat verisuonten endoteelisolujen 

migraatiota ja proliferaatiota sekä edistävät uusien verisuonten muodostumista. Toisaalta 

syöttösolut osallistuvat myös haavan paranemiseen ja kudoksen korjautumiseen vapaut-

tamiensa välittäjäaineiden ansiosta (katsauksessa da Silva ym. 2014, katsauksessa de 

Souza Junior 2015). 

 

2.3 Syöttösolujen aktivaatio ja degranuloituminen 

 

Syöttösolujen jyväset sisältävät lysosomaalisia entsyymejä, proteaaseja, sytokiineja, kas-

vutekijöitä sekä muita bioaktiivisia aineita, jotka syöttösolujen aktivoituessa vapautuvat 
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solunulkoiseen tilaan (katsauksessa Wernersson & Pejler 2014). Sekretoristen jyvästen 

sisällön vapautumista kutsutaan degranulaatioksi. Syöttösolujen aktivoituminen ei aina 

johda jyvästen degranuloitumiseen (katsauksessa Galli ym. 2005), vaan aktivoituminen 

voi laukaista myös välittäjäaineiden de novo -synteesin ja erittymisen (katsauksessa Pejler 

ym. 2009). Syöttösolujen sekretorinen fenotyyppi vaihtelee ja ne voivat ärsykkeestä riip-

puen vapauttaa erityyppisiä yhdisteitä (katsauksessa Galli ym. 2005). Degranulaatioon 

johtavia tekijöitä ovat esimerkiksi IgE-reseptoriaktivaatio, komplementtijärjestelmän 

komponentit (C3a, C5a), neuropeptidit (substance P), endoteliini-1 sekä bakteeriperäiset 

tai toksiinien sisältämät peptidit (katsauksessa Galli ym. 2005, katsauksessa Wernersson 

& Pejler 2014). 

 

2.4 Syöttösolujen morfologia ja tunnistaminen  

 

Syöttösolut ovat pyöreitä tai ovoideja 20–30 μm:n kokoisia soluja, joiden tuma on pallo-

mainen. Syöttösolujen sytoplasmassa on runsaasti sekretorisia jyväsiä, joiden perusteella 

ne voidaan morfologisesti tunnistaa. Jyvästen sisältämät serglysiinit värjäytyvät metakro-

maattisesti kationisia väriaineita, kuten May-Grünwald-Giemsa- tai toluidiinisiniväriä 

käytettäessä (Åbrink ym. 2004, Henningsson ym. 2006, teoksessa Ross & Pawlina 2011, 

katsauksessa Wernersson & Pejler 2014). Morfologisten ominaisuuksien lisäksi syöttöso-

lujen tunnistamisessa voidaan hyödyntää syöttösoluspesifisiä pintareseptoreja tai solun-

sisäisiä proteiineja. Syöttösolut ilmentävät mm. FcεRI- ja c-kit-reseptoreja, joiden perus-

teella ne voidaan tunnistaa (teoksessa Ross & Pawlina 2011, katsauksessa Gurish ym. 

2012). Syöttösoluja voidaan tunnistaa myös niiden sisältämien spesifisten proteaasien pe-

rusteella. Esimerkiksi syöttösoluille spesifistä tryptaasiproteaasia voidaan hyödyntää 

syöttösolujen tunnistamisessa (Walls ym. 1990, Kiupel ym. 2004).   

 

2.5 Syöttösolujen luokittelu 

 

Syöttösoluja voidaan luokitella niiden sisältämien proteaasien sekä kudoslokalisaation 

perusteella. Ihmisen syöttösolut luokitellaan proteaasiekspression perusteella kahteen 

luokkaan: 1) tryptaasia (MCT) tai 2) tryptaasia ja kymaasia ilmentäviin syöttösoluihin 

(MCTC). MCT-tyypin syöttösoluja on runsaimmin suoliston ja hengitysteiden limakal-

voilla, kun taas MCTC-tyypin syöttösoluja on eniten iholla ja suoliston submukoosassa 

(Irani ym. 1986, Irani ym. 1991). Jyrsijöiden syöttösolut jaotellaan kudoslokalisaation 
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perusteella sidekudoksen ja seroosakalvojen (CTMC, connective tissue mast cells) tai li-

makalvojen syöttösoluihin (MMC, mucosal mast cells) (katsauksessa da Silva ym. 2014). 

Vuonna 2018 Vogel ym. raportoivat mahdollisesta kolmannesta hiiren syöttösolutyy-

pistä: interepiteliaalisesta limakalvon syöttösolusta (ieMMC, interepithelial mucosal 

mast cell), jota esiintyy vähäisessä määrin terveen hiiren suolistossa sekä runsaammin 

esimerkiksi loisinfektioiden yhteydessä. Koiran syöttösolut voidaan Kuben ym. (1998) 

mukaan jakaa proteaasiekspression perusteella tryptaasia (MCT) tai kymaasia (MCC) tai 

niitä molempia ilmentäviin syöttösoluihin (MCTC). Myös eräissä muissa tutkimuksissa on 

esitetty samanlainen jaottelu koiran syöttösoluista (Welle ym. 1999, Noviana ym. 2004, 

Kleinschmidt ym. 2007). 

 

2.6 Syöttösoluspesifiset proteaasit 

 

Syöttösolujen jyväsissä on runsaasti syöttösoluspesifisiä proteaaseja: tryptaasia, ky-

maasia ja karboksipeptidaasi A3:a (CPA3). Syöttösoluproteaasit voivat muodostaa jopa 

25 % syöttösolun proteiinisisällöstä (katsauksessa da Silva ym. 2014, katsauksessa Wer-

nersson & Pejler 2014). Proteaasit varastoidaan syöttösolujen sytoplasman jyväsiin.  

Syöttösoluspesifistä proteaaseista erityisesti tryptaasia ja kymaasia on tutkittu paljon ih-

misen ja jyrsijöiden syöttösoluissa (katsauksessa Pejler ym. 2010, katsauksessa Werners-

son & Pejler 2014). Koiran syöttösolujen tryptaasista ja kymaasista on yksittäisiä tutki-

muksia (Schechter ym. 1988, Kube ym. 1998, Welle ym. 1999, Noviana ym. 2004, 

Kleinschmidt ym. 2007, Kawarai ym. 2010). Ihmisen, hiiren ja rotan CPA3:sta löytyy 

lukuisia tutkimuksia (katsauksessa Pejler ym. 2009), mutta koiran CPA3:sta tietoa löytyy 

erittäin niukasti. Geenitietokantahaun perusteella koiralla on CPA3-geeni (NCBI 2017), 

ja sen tuotteena syntyvä proteiini vastaa aminohapposekvenssiltään 88-prosenttisesti ih-

misen CPA3:a (NCBI Blast 2018). Koiran eri syöttösolutyyppien CPA3-ekspressiosta ei 

löydy tieteellisiä julkaisuja. Kooste syöttösoluspesifisten proteaasien ilmentymisestä eri 

eläinlajien syöttösoluissa on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Syöttösoluspesifiset proteaasit ihmisen, hiiren, rotan ja koiran syöttösoluissa.  

 

  Kymaasi Tryptaasi CPA3 

Ihminen (*1,2)    
MCTC CMA1 α-tryptaasi (inaktiivinen) 

βI-, βII-, ja βIII-tryptaasit 

CPA3 

MCT  - α-tryptaasi (inaktiivinen) 

βI-, βII-, ja βIII-tryptaasit 

- 

Hiiri (*1,2)    
CTMC mMCP-4 † 

mMCP-5 ‡ 

mMCP-6 ⁑ 

mMCP-7 

CPA3 

MMC mMCP-1  

mMCP-2 

- - 

Rotta (*3,4,5)    
CTMC rMCP-1  

rMCP-5  

rMCP-6 

rMCP-7 

CPA3 

MMC rMCP-2  

rMCP-3  

rMCP-4  

- - 

Koira 
(*6,7,8,9,10,11)    

MCTC CMA1 + ? 

MCT - + ? 

MCC CMA1 - ? 

†: mMCP4 vastaa toiminnallisesti ihmisen kymaasia (CMA1) 

 

‡: mMCP5 fylogeneettisesti lähempänä ihmisen kymaasia (CMA1) kuin mMCP4 

⁑: mMCP6 rakenteeltaan ihmisen β-tryptaasien kaltainen 

 

*1) katsauksessa Wernersson & Pejler 2014  

*2) katsauksessa de Souza Junior ym. 2015   

*3) Fu ym. 2015    

*4) Pejler & Berg 1995   

*5) Lützelschwab ym. 1997   

*6) Kube ym. 1998    

*7) Welle ym. 1999    

*8) Noviana ym. 2004   
*9) Kleinschmidt ym. 2007 

*10) Gallwitz ym. 2010 

*11) NCBI 2017   
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Syöttösoluspesifisillä proteaaseilla on monia eri tehtäviä. Ne voivat osallistua sekä tuleh-

dusta edistäviin että tulehdusta estäviin prosesseihin. Syöttösoluspesifiset proteaasit voi-

vat edistää tulehdusta aktivoimalla proinflammatorisia sytokiineja ja ekstrasellulaari-

matriksia hajottavia entsyymejä sekä rikkomalla endoteelisolujen välisiä liitoksia. Proin-

flammatorisia sytokiineja tai toksiineja hajottamalla ne voivat puolestaan estää tulehdus-

reaktiota (katsauksessa Pejler ym. 2010). Syöttösoluspesifiset proteaasit on myös liitetty 

kasvainten kehittymiseen. de Souza Juniorin ym. (2012) tutkimuksessa selvitettiin ky-

maasin, tryptaasin ja CPA3:n ilmentymistä hiirien ihokasvaimissa. Tutkimuksessa hiirille 

indusoitiin ihokasvaimen muodostuminen, minkä jälkeen kasvainalueen syöttösolujen 

määrää sekä syöttösoluspesifisten proteaasien ilmentymistä tutkittiin kasvaimen muodos-

tumisen aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että syöttösolujen määrä sekä uusien verisuon-

ten määrä ja koko lisääntyivät kasvaimen kehittyessä ja kasvaessa. Samalla kymaasin ja 

tryptaasin ilmentyminen sekä niiden entsymaattinen aktiivisuus lisääntyivät. Lisäksi 

CPA3:n ekspressio lisääntyi kasvaimen kehittymisen aikana. Tutkimustulosten perus-

teella de Souza Junior ym. (2012) arvelevat syöttösolujen ja tutkittujen proteaasien osal-

listuvan angiogeneesiin ja ihokasvaimen kehittymiseen. Edellä mainittujen tehtävien li-

säksi syöttösoluspesifisten proteaasien hyödyntämistä biomarkkereina on tutkittu. Esi-

merkiksi tryptaasia voidaan käyttää biomarkkerina systeemisen anafylaksian ja mastosy-

toosin yhteydessä ihmislääketieteessä (katsauksessa Pejler ym. 2010). 

 

 

3 KARBOKSIPEPTIDAASI A3 (CPA3) 

 

3.1 CPA3:n rakenne ja ekspressoituminen 

 

Karboksipeptidaasit ovat entsyymejä, jotka pilkkovat proteiineja ja peptidejä niiden C-

terminaalisesta osasta. Karboksipeptidaaseja tunnetaan useita, ja niitä on tunnistettu esi-

merkiksi ihmisen ja muiden eläinlajien haimasta, maksasta ja aivokudoksesta (katsauk-

sessa Pejler ym. 2009, Rawlings & Salvesen 2013). Karboksipeptidaasi A3 (CPA3) on 

yksi syöttösoluspesifisistä proteaaseista kymaasin ja tryptaasin ohella. CPA3 on sinkki-

metalloproteinaasi, joka epäkypsänä preproentsyyminä koostuu 417 aminohaposta ja on 

kooltaan noin 49 kilodaltonia (kDa). Kypsästä, aktiivisesta CPA3-molekyylistä on pil-

kottu pois 15 aminohapon kokoinen signaalipeptidi sekä 94 aminohapon kokoinen akti-



8 
 

vaatiopeptidi, jolloin kypsä CPA3-proteaasi on kooltaan noin 36 kDa. Katepsiinit osallis-

tuvat CPA3:n esiasteen muokkaamiseen kypsään, aktiiviseen muotoon (Henningsson ym. 

2005). 

 

CPA3 ilmentyy lähes ainoastaan syöttösolujen sekretorisissa jyväsissä (katsauksessa 

Pejler ym. 2009). Lin ym. (1998) tutkimuksen mukaan basofiileissä voidaan tavata hyvin 

matalia CPA3-tasoja allergian ja astman yhteydessä. Reynoldsin ym. (1992) mukaan 

CPA3 ei ilmenny neutrofiileissä, eosinofiileissä, monosyyteissä, luonnollisissa tappaja-

soluissa tai lymfosyyteissä, minkä vuoksi se sopii hyvin markkeriksi normaalien syöt-

tösolujen tunnistamiseen. CPA3-proteiini ei ilmenny syöttösolujen kantasoluissa luuyti-

messä, vaan sen ekspressio lisääntyy vähitellen syöttösolujen kypsymisen aikana. CPA3 

alkaa kuitenkin ilmentyä jo melko varhaisessa vaiheessa syöttösolujen erilaistumispro-

sessia, ja ekspressio jatkuu korkeana myös kypsissä syöttösoluissa (Gurish ym. 1992, 

Lunderius ym. 2000, Henningsson ym. 2006). Eklundin ym. (1997) tutkimuksessa CPA3-

ekspressio lisääntyi glukokortikoidien vaikutuksesta hiiren luuytimestä in vitro -erilaiste-

tuissa syöttösoluissa (mBMMC, mouse bone marrow -derived mast cells). 

 

CPA3 on tunnistettu ihmisen ja jyrsijöiden (hiiri, rotta) syöttösoluista (Everitt & Neurath 

1980, Goldstein ym. 1987, Serafin ym. 1987, Irani ym. 1991, Reynolds ym. 1992). Ihmi-

sellä ja jyrsijöillä tunnetaan vain yksi CPA3:a koodaava geeni (Serafin ym. 1987, Irani 

ym. 1991, Lützelschwab ym. 1997). Myös koiran CPA3-geeni tunnetaan (NCBI 2017). 

CPA3-proteiinin aminohapposekvenssien vastaavuus ihmisellä ja jyrsijöillä on 86 % 

(Reynolds ym. 1989, Cole ym. 1991). Ihmisellä ja koiralla aminohapposekvenssien vas-

taavuus on 88 % (NCBI Blast 2018). CPA3:n ekspressio vaihtelee eri syöttösolutyypeissä 

ihmisellä ja jyrsijöillä, mutta sen kudoslokalisaatio on hyvin samanlainen näillä lajeilla. 

Ihmisillä CPA3 ilmentyy ihon ja suolen submukoosan MCTC-tyypin syöttösoluissa yh-

dessä kymaasin ja tryptaasin kanssa (Irani ym. 1991). Jyrsijöillä CPA3 ilmentyy CTMC-

tyypin syöttösoluissa (iho, suolen submukoosa), mutta vain erittäin vähäisissä määrin tai 

ei ollenkaan limakalvojen syöttösoluissa (Serafin ym. 1987, Lützelschwab ym. 1997). 

CPA3:n ilmentymisestä koiran eri syöttösolutyypeissä ei löydy tieteellisiä julkaisuja.  

 

CPA3-proteaasi varastoidaan syöttösolujen sekretorisiin jyväsiin aktiivisessa muodossa. 

Jyvästen sisällä CPA3:n entsymaattinen aktiivisuus pysyy matalana, koska jyvästen si-

säinen pH (5,5) on selvästi matalampi kuin CPA3:n toiminnalle optimaalinen pH (7–9) 
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(katsauksessa Pejler ym. 2009). Serglysiini on CPA3:n ja muidenkin syöttösoluspesifis-

ten proteaasien varastoinnissa tärkeä molekyyli. Serglysiini on proteoglykaani, jonka si-

vuketjut voivat olla joko hepariinia tai kondroitiinisulfaattia. Kuten kymaasilla, myös 

CPA3:lla on affiniteettia hepariiniin, jonka kanssa se muodostaa komplekseja sekretori-

sissa jyväsissä (Schwartz ym. 1981, Åbrink ym. 2004, Henningsson ym. 2006, katsauk-

sessa Wernersson & Pejler 2014). Schwartz ym. (1981) esittivät tutkimuksessaan, että 

kymaasia sisältävät kompleksit voivat jäädä degranulaation jälkeen syöttösolujen solu-

kalvon läheisyyteen. Katsauksessaan Pejler ym. (2009) pohtivat, että näin voisi käydä 

myös CPA3:lle, koska molemmat proteaasit muodostavat komplekseja hepariinin kanssa.  

 

3.2 CPA3:n tehtävät ja merkitys 

 

CPA3:a on tutkittu vähemmän kuin muita syöttösoluspesifisiä proteaaseja, joten sen teh-

tävistä ja merkityksestä tiedetään vain vähän. CPA3:lle on tunnistettu joitakin eri 

substraatteja. CPA3 pilkkoo esimerkiksi voimakasta vasokonstriktoria endoteliini-1:ä, 

jota vapautuu erityisen runsaasti sepsiksen yhteydessä. Pilkkomalla endoteliini-1:ä CPA3 

voi vähentää aineen vaikutuksia elimistössä sepsiksen aikana (Schneider ym. 2007). 

CPA3 hajottaa myös sarafotoksiinia, jota esiintyy joidenkin käärmeiden myrkyssä. Näin 

ollen CPA3 vähentää käärmeen myrkyn toksisia vaikutuksia elimistössä (Schneider ym. 

2007). Lisäksi CPA3:lla voi olla merkitystä parasiitti-infektioissa, sillä esimerkiksi Asca-

ris-suolinkainen tuottaa karboksipeptidaasi-inhibiittoreita suojautuakseen isännän puo-

lustusreaktioilta (Sanglas ym. 2008). CPA3 osallistuu myös angiotensiini I:n pilkkomi-

seen (Goldstein ym. 1987, Schneider ym. 2007), ja yhdessä kymaasin kanssa se konvertoi 

angiotensiini I:n angiotensiini II:ksi (Lundequist ym. 2004). de Souza Junior ym. (2012) 

osoittivat tutkimuksessaan, että syöttösolujen CPA3-ekspressio lisääntyi hiiren ihokas-

vaimen kehittymisen ja kasvun aikana, joten CPA3:lla saattaa olla merkitystä kasvaimen 

kehittymisessä ja kasvussa. CPA3 mahdollisesti myös edistää fibroblastien proliferaatiota 

aktivoimalla erilaisia stimuloivia välittäjäaineita (katsauksessa Pejler ym. 2009). Lisäksi 

CPA3:lla on merkitystä syöttösolujen sekretoristen jyvästen koostumuksen ja homeosta-

sian ylläpidossa (Pejler ym. 2010). Esimerkiksi Feyerabend ym. (2005) osoittivat tutki-

muksessaan, että CPA3-ekspression poistaminen syöttösoluista johti siihen, että syöttöso-

lujen jyväset eivät enää värjäytyneet normaalisti.  

 

 



10 
 

4 KOIRAN SYÖTTÖSOLUT 

 

Koiran syöttösolut voidaan jakaa proteaasiekspression perusteella kymaasia (MCC), tryp-

taasia (MCT) tai niitä molempia ekspressoiviin syöttösoluihin (MCTC) (Kube ym. 1998, 

Welle ym. 1999, Noviana ym. 2004, Kleinschmidt ym. 2007). Koiran ihossa syöttösoluja 

on eniten verisuonten ja karvafollikkelien ympärillä (Becker ym. 1985). Tavallisesti koi-

ran ihon syöttösolut sisältävät kymaasia ja tryptaasia (Schechter ym. 1988, Welle ym. 

1999, Kawarai ym. 2010). Wellen ym. (1999) tutkimuksen mukaan koiran ihon syöttöso-

luista valtaosa (n. 70%) on MCTC-alatyyppiä ja noin 20 % pelkkää kymaasia ilmentäviä 

syöttösoluja (MCC). Pelkkää tryptaasia ilmentävät syöttösolut ovat koiran ihossa vähem-

mistönä (Welle ym. 1999). Kleinschmidtin ym. 2007 tutkimuksen mukaan koiran suolis-

tonäytteissä syöttösoluja esiintyy runsaimmin lamina propria:n alueella. Koiran suolis-

tossa runsain syöttösolutyyppi on tryptaasia ilmentävät syöttösolut (MCT), mutta myös 

kymaasia ilmentäviä syöttösoluja (MCC) esiintyy. Tutkimuksen mukaan koiran suolisto-

näytteissä tavataan ainoastaan yksittäisiä kymaasia ja tryptaasia ilmentäviä syöttösoluja 

(MCTC) (Kleinschmidt ym. 2007). Koiran syöttösolutyyppien CPA3-ekspressiosta ei 

löydy tutkimustietoa. Koiran CPA3-geeni kuitenkin tunnetaan ja sen tuotteena syntyvän 

proteiinin aminohapposekvenssi vastaa 88-prosenttisesti ihmisen CPA3:n sekvenssiä 

(NCBI 2017, NCBI Blast 2018).  

 

 

5 SYÖTTÖSOLUKASVAIMET 

 

5.1 Syöttösolukasvainten kliininen kuva 

 

Syöttösolukasvaimet ovat yleisiä ihokasvaimia koirilla (Villamil ym. 2011). Prevalenssi 

koirilla on 0,27 % (Shoop ym. 2015), ja jopa 21 % koirien ihokasvaimista on syöttösolu-

kasvaimia (Bostock 1986). Syöttösolukasvaimia voi esiintyä millä tahansa koirarodulla, 

mutta yleisimmin raportoituja rotuja ovat mm. bokseri, kultainennoutaja, labradorin-

noutaja, weimarinseisoja, staffordshirenbullterrieri, bostoninterrieri ja mopsi (Villamil 

ym. 2011, White ym. 2011, Shoop ym. 2015). Shoopin ym. (2015) tutkimuksen mukaan 

mm. boksereilla, mopseilla, staffordshirenbullterriereillä ja weimarinseisojilla on suu-

rempi riski saada syöttösolukasvain kuin monirotuisilla koirilla. Saksanpaimenkoirilla, 

collieilla, länsiylämaanterriereillä, yorkshirenterriereillä ja chihuahuoilla on puolestaan 
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pienempi riski sairastua kuin monirotuisilla koirilla (Villamil ym. 2011, Shoop ym. 

2015). Pienillä koiraroduilla sairastumisriski on pienempi verrattuna keskikokoisiin ja 

suuriin koirarotuihin (O’Connell ym. 2013). O’Connellin ym. (2013) ja Whiten ym. 

(2011) mukaan steriloiduilla nartuilla on suurempi riski saada syöttösolukasvain. Sen si-

jaan Shoopin ym. (2015) tutkimuksessa sairastumisriskin ja sukupuolen välillä ei havaittu 

yhteyttä. Sairastumisriski nousee iän myötä (Villamil ym. 2011, Shoop ym. 2015).  

 

Tyypillisiä syöttösolukasvainten esiintymispaikkoja ovat raajat, häntä ja pään alue. Usein 

syöttösolukasvain on yksittäinen massa, mutta joskus se voi esiintyä useana erillisenä 

massana. Syöttösolukasvainten yhteydessä havaitaan joskus paikallisia tai systeemisiä 

paraneoplastisia oireita, joiden taustalla on hepariinin, histamiinin ja proteaasien vapau-

tuminen kasvainsoluista. Kasvain saattaa esimerkiksi reagoida palpaatioon turpoamalla. 

Lisäksi voi esiintyä punoitusta ja kutinaa (Kiupel 2016).  

 

5.2 Syöttösolukasvainten diagnosointi ja hoito 

 

Suurin osa ihon syöttösolukasvaimista voidaan diagnosoida sytologisen ohutneulanäyt-

teen ja kudosbiopsian avulla. Neoplastisten syöttösolujen tuma voi olla pyöreä tai ovaalin 

muotoinen ja kromatiini on aggregoitunutta. Huonosti erilaistuneissa kasvaimissa solujen 

tumat voivat olla epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia. Huonosti erilaistuneissa kasvain-

soluissa nähdään myös monitumaisia kasvainsoluja ja mitooseja. Kasvainsolujen sy-

toplasmassa voidaan nähdä jyväsiä, jotka värjäytyvät metakromaattisesti. Huonosti eri-

laistuneissa kasvainsoluissa jyväsiä ei aina nähdä. Kasvainsolujen sytoplasmassa voi 

esiintyä myös kirkkaita vakuoleja (Duncan & Prasse 1979, Patnaik ym. 1984, Kiupel ym. 

2011). 

 

Syöttösolukasvaimen hoitona on yleensä kasvaimen kirurginen poisto. Halkaisijaltaan 

alle 4 cm:n kokoiset ihon syöttösolukasvaimet poistetaan vähintään 1 cm:n lateraalisilla 

marginaaleilla ja vähintään 4 mm syvällä marginaalilla siten, että joko lihasfaskia tai ihon 

pinnallinen lihaskerros poistetaan. Jos sytologisen näytteen perusteella epäillään aggres-

siivista syöttösolukasvainta, poistetaan kasvain vähintään 3 cm:n lateraalisilla marginaa-

leilla. Syvyyssuunnassa poistetaan yksi lihasfaskiakerros. Myös affektoituneet imusol-

mukkeet poistetaan. Poistettu kasvain ja imusolmukkeet lähetetään histopatologiseen tut-
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kimukseen kasvaimen histologisen luokituksen ja marginaalien puhtauden määrittä-

miseksi. Jos marginaalit ovat epäpuhtaat, voidaan leikkaus uusia. Ensimmäinen leikkaus 

riittävän laajoilla marginaaleilla on kuitenkin aina paras mahdollisuus kasvaimen poista-

miseksi. Systeemistä lääkehoitoa voidaan harkita, jos kasvaimessa havaitaan merkkejä 

aggressiivisuudesta (Blackwood ym. 2012, katsauksessa Sledge ym. 2016).   

 

5.3 Syöttösolukasvainten kliininen luokittelu  

 

Kliinisesti syöttösolukasvaimet voidaan luokitella neljään luokkaan. Luokan 1 syöttöso-

lukasvaimet ovat yksittäisiä dermiksen alueelle rajoittuvia kasvaimia, jotka eivät ole me-

tastoituneet imusolmukkeisiin tai sisäelimiin. Luokan 2 syöttösolukasvaimet ovat rajoit-

tuneet dermiksen alueelle, mutta ovat levinneet paikallisiin imusolmukkeisiin. Luokkaan 

3 kuuluvat multippelit syöttösolukasvaimet tai suurikokoiset infiltroituvat kasvaimet, 

jotka ovat saattaneet levitä imusolmukkeisiin. Luokkaan 4 luetaan kuuluvaksi syöttöso-

lukasvaimet, jotka ovat muodostaneet etäpesäkkeitä sisäelimiin (katsauksessa Sledge ym. 

2016).  

 

Syöttösolukasvainten kliinistä luokittelua hankaloittaa se, että imusolmukkeissa voidaan 

nähdä yksittäisiä normaaleja syöttösoluja esimerkiksi tulehdusvasteen yhteydessä, eikä 

näitä syöttösoluja pystytä varmuudella erottamaan neoplastisista syöttösoluista (Krick 

ym. 2009, katsauksessa Sledge ym. 2016, Krick ym. 2017). Toinen kliinisen luokittelun 

haaste on se, että samalla koiralla voi olla yhtä aikaa useita syöttösolukasvaimia, jotka 

voivat olla histologisesti samaa tai eri luokkaa. Esimerkiksi useat Kiupel I -luokan kas-

vaimet samalla yksilöllä voivat olla ennusteeltaan parempia kuin yksittäinen syöttösolu-

kasvain, joka on levinnyt paikalliseen imusolmukkeeseen (katsauksessa Sledge ym. 

2016).  

 

5.4 Syöttösolukasvainten histologinen luokittelu  

 

Syöttösolukasvaimia voidaan luokitella kasvain- ja solumorfologian perusteella histopa-

tologisen tutkimuksen yhteydessä. Nykyisin käytössä olevia luokittelujärjestelmiä on 

kaksi: Patnaikin ja Kiupelin luokittelu. Patnaikin histologisessa luokittelujärjestelmässä 

syöttösolukasvaimet jaotellaan kolmeen luokkaan: I) hyvin erilaistuneisiin, II) kohtalai-
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sesti erilaistuneisiin ja III) huonosti erilaistuneisiin kasvaimiin (Patnaik ym. 1984). Luo-

kittelu perustuu mm. kasvaimen solukkuuden, solumorfologian, mitoottisen indeksin 

sekä kudosinfiltraation tai kudosinvaasion arviointiin histopatologisesta kasvainnäyt-

teestä (Patnaik ym. 1984). Patnaik-luokan I kasvaimet ovat ennusteeltaan hyviä, kun taas 

luokan III kasvaimet ovat aggressiivisia ja ennusteeltaan huonoja (Patnaik ym. 1984). 

Patnaikin luokittelun heikkoutena pidetään sitä, että suurin osa kasvaimista päätyy luok-

kaan II, jossa kasvainten biologinen käyttäytyminen on vaihtelevaa ja ennusteen arviointi 

haastavaa (Northrup ym. 2005a, Northrup ym. 2005b, Kiupel ym. 2011).  

 

Tällä hetkellä syöttösolukasvainten histologisessa luokittelussa suositellaan ensisijaisesti 

käytettäväksi Kiupelin kaksitasoista järjestelmää (katsauksessa Sledge ym. 2016). Kiu-

pelin luokittelussa kasvaimet jaotellaan histologisen näytteen perusteella kahteen luok-

kaan: ”low grade”- tai ”high grade” -luokkaan (Kiupel ym. 2011). Näille luokille ei ole 

vakiintunutta suomenkielistä nimistöä, joten tässä työssä low grade -luokan syöttösolu-

kasvaimia kutsutaan Kiupel I -luokan kasvaimiksi ja high grade -luokan kasvaimia vas-

taavasti Kiupel II -luokan kasvaimiksi. Kiupelin luokittelu tehdään sellaisten HPF-kent-

tien (HPF = high power field) perusteella, joissa nähdään eniten mitoottista aktiivisuutta 

tai eniten tuma- tai solukoon vaihtelua (karyomegaliaa tai anisokaryoosia). Kasvaimesta 

tulee arvioida 10 HPF-kenttää (Kiupel ym. 2011). Luokittelukriteerit on esitetty taulu-

kossa 2. Kiupel I -luokan kasvaimet ovat yleensä selkeästi rajautuneita ja kasvaimen rajat 

ovat helposti tunnistettavissa. Valtaosa (noin 90%) ihon syöttösolukasvaimista luokitel-

laan Kiupel I -luokkaan. Kuitenkin noin 5 % koirista, joilla diagnosoitiin Kiupel I -luokan 

syöttösolukasvain, kuoli tämän kasvainsairauden takia. Lisäksi noin 20 % Kiupel I -luo-

kan syöttösolukasvaimista uusiutui (Kiupel ym. 2011). Kiupelin ym. (2011) mukaan Kiu-

pel II -luokan kasvaimet metastasoivat ja uusiutuvat herkemmin kuin Kiupel I -luokan 

kasvaimet. Noin 90 % koirista, joilla diagnosoitiin Kiupel II -luokan syöttösolukasvain, 

kuoli kasvainsairauden takia. Lisäksi noin 70 %:lla sairastuneista Kiupel II -luokan kas-

vain kehitti metastaasin. Kiupel II -luokan kasvainten osalta potilaan keskimääräinen 

elinaika oli alle 4 kuukautta, Kiupel I -luokan kasvainten osalta noin 2 vuotta (Kiupel ym. 

2011). 
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Taulukko 2. Syöttösolukasvainten Kiupel-luokitus (Kiupel ym. 2011). HPF = high-power 

field; yksikkö, joka tarkoittaa yhtä kerralla nähtävää näkymää mikroskoopissa, kun käy-

tetään 400-kertaista suurennosta. 

 

HISTOLOGINEN 

LUOKKA 
LUOKITTELUPERUSTEET 

Kiupel-luokka I  

("low-grade") 

Luokitellaan tähän luokkaan, mikäli yksikään Kiupel-luokan 

II kriteereistä ei täyty. 

Kiupel-luokka II  

("high-grade") 

Vähintään 7 mitoottista kuviota / 10 HPF, tai  

vähintään 3 monitumaista solua / 10 HPF, tai   

vähintään 3 epätyypillistä tumaa / 10 HPF, tai 

vähintään kaksinkertainen tuma- tai solukoon muutos 

>10%:ssa kasvainsoluja (karyomegalia tai anisokaryoosi). 

 

 

5.5 Syöttösolukasvainten sytologinen luokittelu 

 

Syöttösolukasvaimia voidaan luokitella sytologisesta näytteestä, jossa on vähintään sata 

solua. Näyte värjätään metanolipohjaisella Romanovski-värjäysprotokollalla, kuten 

Wright- tai Giemsa-värjäyksellä (Camus ym. 2016, Hergt ym. 2016). Kasvain luokitel-

laan ”high”-luokkaan, jos se on huonosti granuloitunut tai täyttää kaksi seuraavista kri-

teereistä: 1) mitooseja, 2) kaksi- tai useampitumaisia soluja, 3) tumapleomorfismia tai 

anisokaryoosia yli 50 %:ssa soluista. Mikäli ”high”-luokan kriteerit eivät täyty, luokitel-

laan kasvain ”low”-luokkaan (Camus ym. 2016). Sytologisille luokille ei ole vakiintu-

nutta suomenkielistä nimistöä, joten tässä työssä ”low”-luokan kasvainta kutsutaan I-luo-

kan kasvaimeksi ja ”high”-luokan kasvainta II-luokan kasvaimeksi.  

 

Camusin ym. (2016) mukaan koirilla, joilta diagnosoitiin sytologisesti II-luokan kasvain, 

oli 25 kertaa suurempi todennäköisyys kuolla kahden vuoden kuluessa verrattuna I-luo-

kan syöttösolukasvainpotilaisiin. Camusin ym. (2016) tutkimuksessa sytologisen luokit-

telun sensitiivisyys oli 88 % ja spesifisyys 94 %. Sytologisessa luokittelussa suurempi 

osa näytteistä luokiteltiin II-luokkaan verrattuna Kiupelin histologiseen luokitteluun. 

Noin kolmannes II-luokkaan sytologisesti luokitelluista näytteistä osoittautui histologi-

sessa luokittelussa Kiupel I -luokan kasvaimeksi. Osa näytteistä (1,6 %) luokiteltiin syto-

logisesti I-luokkaan, vaikka näyte histologisesti osoittautui Kiupel II luokan -kasvaimeksi 

(Camus ym. 2016). Myös Hergtin ym. (2016) tutkimuksessa joitakin Kiupel II -luokan 
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kasvaimia luokiteltiin sytologisella menetelmällä I-luokkaan. Hergtin ym. (2016) tutki-

muksessa sytologisella luokittelulla ja histologisella Kiupel-luokittelulla päästiin noin 94-

prosenttisesti samaan lopputulokseen.  

 

Sytologista luokittelua voidaan pitää hyödyllisenä menetelmänä syöttösolukasvaindiag-

nostiikassa, sillä näytteenotto on helpompaa, nopeampaa ja kivuttomampaa verrattuna 

kudosbiopsian ottamiseen. Lisäksi potilaan ennustetta voidaan arvioida paremmin jo en-

nen kasvaimen kirurgista poistoa (Camus ym. 2016, Hergt ym. 2016). Sytologisen luoki-

tuksen perusteella II-luokan syöttösolukasvaimille voidaan myös suunnitella tavallista 

aggressiivisempi hoito jo ennen kasvaimen kirurgista poistoa (Camus ym. 2016). Sytolo-

ginen luokitustulos on kuitenkin hyvä varmistaa histologisesti, sillä pieni osa Kiupel II -

luokan kasvaimista luokittuu sytologisella menetelmällä I-luokkaan (Camus ym. 2016, 

Hergt ym. 2016). 

 

5.6 Muut menetelmät syöttösolukasvainten ennusteen arvioinnissa 

 

Syöttösolukasvainten ennusteen arviointi perustuu sytologiseen ja histologiseen luokitte-

luun, mutta erilaiset molekulaariset menetelmät ovat tarpeellisia aggressiivisesti käyttäy-

tyvien syöttösolukasvainten tunnistamiseksi (katsauksessa Sledge ym. 2016). Soluproli-

feraatiomarkkeri Ki-67:n korkea ekspressio on liitetty huonompaan ennusteeseen (Webs-

ter ym. 2007). Websterin ym. (2007) tutkimuksessa myös toinen soluproliferaatiota mit-

taava markkeri, AgNOR-luku (argyrophilic nucleolar organizing region), liittyi syöttöso-

lukasvaimen ennusteeseen. Korkea AgNOR-luku korreloi kasvaimen uusiutumiseen ja 

lyhyempään elinikään, kun taas vähemmän aggressiivisissa kasvaimissa havaittiin matala 

AgNOR-luku (Webster ym. 2007). Kasvaimen proliferaatioaktiivisuudesta saadaan 

Websterin ym. (2007) mukaan paras kuva silloin, kun määritetään samalla kertaa sekä 

Ki-67-ekspressio että AgNOR-luku. 

 

C-kit-geenin mutaatioiden selvittäminen voi auttaa syöttösolukasvainpotilaan ennusteen 

arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa. Noin 20–30 %:ssa koiran ihon syöttösolukas-

vaimista on löydetty mutaatioita c-kit-geenin eksonissa 11 (Downing ym. 2002, Webster 

ym. 2006, Letard ym. 2008). Tutkimuksissa nämä mutaatiot liittyivät lyhyempään elin-

ikään, korkeampaan kasvaimen uusiutumisriskiin ja metastoitumiseen (Downing ym. 

2002, Webster ym. 2006). Lisäksi London ym. (2009) osoittivat tutkimuksessaan, että 
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tyrosiinikinaasi-inhibiittorilla saatiin parempi hoitovaste, mikäli syöttösolukasvaimesta 

löytyi c-kit-geenin mutaatio. Myös c-kit-geenin koodaaman c-kit-proteiinin ilmentymi-

nen ja värjäytymismalli assosioituvat eksonin 11 mutaatioon, syöttösolukasvainten histo-

logiseen luokkaan ja ennusteeseen (Kiupel ym. 2004, Webster ym. 2006, Giantin ym. 

2012). C-kit-proteiinin ekspressio sytoplasmassa assosioituu Kiupel II -luokan syöttöso-

lukasvaimiin, kun taas solukalvolle keskittyvä ekspressio assosioituu Kiupel I -luokan 

kasvaimiin (Giantin ym. 2012). Kiupelin ym. (2004) ja Websterin ym. (2007) mukaan c-

kit-proteiinin ekspressoituminen sytoplasmassa assosioituu lyhentyneeseen elinikään ja 

kohonneeseen kasvaimen uusiutumisriskiin verrattuna KIT-proteiinin ekspressioon solu-

kalvolla.  

 

Joidenkin tutkimusten mukaan syöttösolukasvaimen suuri mitoosiluku huonontaa poti-

laan ennustetta (Romansik ym. 2007, Elston ym. 2009). Joissakin biologisesti aggressii-

visissa syöttösolukasvaimissa mitoosien määrä on kuitenkin ollut matala. Esimerkiksi 

Kiupelin ym. (2011) tutkimuksessa jopa 30 %:ssa Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimia 

mitoosiluku oli matala. Näin ollen pelkän mitoosiluvun perusteella ei voida arvioida syöt-

tösolukasvainpotilaan ennustetta.  

 

5.7 Haasteet syöttösolukasvaindiagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa 

 

Syöttösolukasvainten ennusteen arviointi perustuu pääasiassa histopatologiseen luokituk-

seen. Useinkaan syöttösolukasvaimen luokitusta ei tiedetä ennen kasvaimen kirurgista 

poistoa, koska tavallisesti luokittelu tehdään vasta kasvaimen poiston jälkeen (katsauk-

sessa Sledge ym. 2016). Camusin ym. vuonna 2016 julkaisema sytologinen luokittelukri-

teeristö mahdollistaa luokittelun jo ennen kasvaimen poistoa. Luokituksen varmistus on 

silti hyvä tehdä histopatologisen tutkimuksen perusteella, sillä pieni osa sytologisesti I-

luokkaan määritetyistä kasvaimista osoittautuu histopatologisen tutkimuksen perusteella 

Kiupel II -luokan kasvaimiksi (Camus ym. 2016, Hergt.ym. 2016).  

 

Osa syöttösolukasvaimista käyttäytyy aggressiivisesti, jolloin ne metastasoivat ja uusiu-

tuvat kirurgisen poiston jälkeen. Donnellyn ym. (2015) tutkimuksessa jopa 40 % Kiupel 

II -luokan tai Patnaik III -luokan kasvaimista uusi laajoista poistomarginaaleista huoli-

matta. Kiupel I -luokan syöttösolukasvaimista lähes 20 % uusii joko metastaaseina tai de 

novo -kasvaimina ja noin 5 % potilaista kuolee tämän kasvainsairauden takia (Kiupel ym. 
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2011). Stefanellon ym. (2015) tutkimuksessa jopa 15 %:lla koirista, joilla diagnosoitiin 

ihon Kiupel I -luokan syöttösolukasvain, kasvain oli levinnyt paikalliseen imusolmuk-

keeseen. 

 

Yksikään aiemmin mainituista syöttösolukasvainten markkereista ei ennusta luotettavasti 

kasvaimen biologista käyttäytymistä. Ennusteen tarkentamiseksi kasvaimesta voitaisiin 

tutkia useampia ennustemarkkereita, mutta tämä olisi aikaa vievää ja lisäisi kustannuksia. 

Myöskään käytännön syistä tämä ei ole mahdollista, koska mainittuja menetelmiä ei ole 

rutiinisti saatavilla kaikissa laboratorioissa. Edellä kuvatut haasteet syöttösolukasvainten 

ennusteen arvioinnissa osoittavat, että syöttösoluja ja syöttösolukasvaimia ei vielä tunneta 

riittävän tarkoin. Nykyisin tiedetään, että syöttösoluilla on lukuisia tehtäviä elimistön nor-

maaleissa fysiologisissa tapahtumissa mutta myös patologisissa prosesseissa. Syöttösolu-

jen toiminnassa on vielä runsaasti tuntemattomia alueita, vaikka tutkimustiedon määrä 

onkin lisääntynyt viime vuosina. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä ihmisen 

ja jyrsijöiden syöttösoluihin, joten koiran syöttösolujen tutkiminen voi paljastaa uutta tie-

toa syöttösoluista ja lajien välisistä eroista. Lisäksi uusi tutkimustieto koiran syöttöso-

luista voi lisätä ymmärrystä syöttösoluihin liittyvissä ihmisen sairauksissa.   

 

 

6 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on: 

1) selvittää ilmentävätkö koiran syöttösolut karboksipeptidaasi A3:a (CPA3) ja 

osoittaa, että työssä käytetyllä CPA3-vasta-aineella voidaan tunnistaa koiran ihon 

ja suoliston syöttösolut  

2) selvittää ja kuvailla CPA3:n värjäytymismalli terveen koiran ihon ja suoliston 

syöttösoluissa immunohistokemiallisen värjäyksen avulla  

3) selvittää ja kuvailla CPA3-immunovärjäyksen värjäytymismalli(t) koiran ihon 

syöttösolukasvaimissa  

4) selvittää riippuvuudet CPA3-värjäytymismallien ja syöttösolukasvaimen histolo-

gisen luokituksen välillä. 
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7 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

7.1 Aineiston valinta ja kuvaus 

 

Tässä tutkimuksessa aineistona on 63 kpl koiran ihon syöttösolukasvaimia 56 koirasta 

vuosilta 2006–2017. Viidestä aineiston potilaasta oli kaksi biopsiaa erillisistä kasvainpa-

teista. Yhdestä aineiston potilaasta oli kolme biopsiaa kolmesta erillisestä kasvainpatista.  

Potilaista 45 on hoidettu Helsingin yliopistollisessa pieneläinsairaalassa ja 11 koiraa on 

hoidettu ulkopuolisella eläinlääkäriasemalla. Helsingin yliopistollisessa pieneläinsairaa-

lassa hoidetuista koirista kerättiin perustiedot potilastietojärjestelmästä. Ulkopuolella 

hoidetuista koirista nämä tiedot tarkistettiin histopatologisesta tutkimuslähetteestä. Perus-

tietoina potilaista kerättiin rotu, sukupuoli, syntymäaika, paino, biopsian päivämäärä ja 

kasvaimen sijainti. Kaikki aineistoon kuuluvat kasvainbiopsiat on lausuttu syöttösolukas-

vaimiksi histopatologisen tutkimuksen perusteella Helsingin yliopiston eläinlääketieteel-

lisen tiedekunnan patologian osastolla, jonne kudosbiopsiat on säilötty ja arkistoitu. Pa-

tologian oppiaineella on lupa käyttää osastolle toimitettuja lähetteellisiä potilasnäytteitä 

muihin tutkimuksiin sekä oikeus julkaista tutkimustulokset. Tutkimuksessa käytettiin 

kontrollinäytteinä kolmen terveen koiran iho- ja suolistobiopsioita. 

 

Syöttösolukasvainaineistossa oli edustettuna 28 eri koirarotua sekä sekarotuisia (taulukko 

3). Kultainennoutaja, labradorinnoutaja ja bokseri olivat yleisimmät aineiston rodut. Yh-

den koiran rotutietoa ei ollut saatavilla. Terveet kontrollikoirat olivat roduiltaan suomen-

lapinkoira, rottweiler ja espanjanvesikoira.  
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Taulukko 3. Aineiston koirarodut. 

Rotu  Lukumäärä Osuus (%) 

Amerikancockerspanieli 1 1,79 

Australianterrieri 2 3,57 

Berninpaimenkoira 1 1,79 

Bokseri 5 8,93 

Bostoninterrieri 3 5,36 

Brasilianterrieri 1 1,79 

Dobermanni 1 1,79 

Dogo argentino 3 5,36 

Espanjanvesikoira 1 1,79 

Irlanninterrieri 2 3,57 

Jackrusselinterrieri 1 1,79 

Kettuterrieri 2 3,57 

Kultainennoutaja 6 10,71 

Kääpiöpinseri 1 1,79 

Labradorinnoutaja 5 8,93 

Mopsi 1 1,79 

Novascotiannoutaja 2 3,57 

Parsonrusselinterrieri 1 1,79 

Petit Brabancon 1 1,79 

Ranskanbulldoggi 2 3,57 

Rhodesiankoira 1 1,79 

Saksanpaimenkoira 2 3,57 

Sekarotuinen 3 5,36 

Shetlanninlammaskoira 1 1,79 

Sileäkarvainennoutaja 2 3,57 

Staffordshirenbullterrieri 2 3,57 

Suomenlapinkoira 1 1,79 

Whippet 1 1,79 

Rotua ei tiedossa 1 1,79 

 56 100,00 

 

 

7.2 Kudosnäytteiden käsittely ja kudosleikkeiden valmistus 

 

Kudosbiopsiat on fiksoitu puskuroidulla 10 % formaliinilla, dehydroitu tavanomaisen 

protokollan mukaisesti ja valettu parafiiniblokeiksi, joista tässä tutkimuksessa valmistet-

tiin 4 μm:n paksuisia leikkeitä. Jokaisesta syöttösolukasvainnäytteestä sekä kontrollinäyt-

teistä leikattiin kolme rinnakkaista leikettä hematoksyliini-eosiini-, toluidiinisini- ja 

CPA3-värjäystä varten, yksi leike kutakin värjäystä varten. Viidestä syöttösolukasvain-

näytteestä sekä kaikista terveen koiran iho- ja suolistonäytteistä tehtiin lisäksi neljäs leike 

negatiiviseksi, värjäämättömäksi kontrolliksi CPA3-immunovärjäykseen. 
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7.3 Histokemialliset värjäykset 

 

Kudosleikkeille tehtiin hematoksyliini-eosiinivärjäys (HE-värjäys) kudosnäytteiden laa-

dun ja solumorfologian arvioimiseksi sekä syöttösolukasvainten histologisen luokituksen 

määrittämiseksi. Toluidiinisinivärjäys (TB-värjäys) tehtiin syöttösolujen sekretoristen jy-

västen visualisoimiseksi ja degranuloitumisen arvioimiseksi. Värjäyksiä varten kudos-

leikkeille tehtiin parafiinin poisto sekä rehydraatio etanolissa ja tislatussa vedessä auto-

matisoidusti tavanomaisen protokollan mukaisesti. HE-värjäys tehtiin automaattisessa 

värjäyslaitteessa (Leica Autostainer XL, Nussloch, Saksa) tavanomaisen HE-värjäyspro-

tokollan mukaisesti. TB-värjäys tehtiin 0,5-prosenttisella toluidiinisiniliuoksella 10 mi-

nuutin ajan huoneenlämmössä, minkä jälkeen ylimääräinen väri huuhdeltiin pois abso-

luuttisella alkoholilla. Tämän jälkeen kudosleikkeet dehydroitiin ksyleenillä. Lopuksi 

värjätyt kudosleikkeet peiteltiin Pertex®:llä ja peitinlasilla.  

 

TB-värjätyistä kudosleikkeistä arvioitiin syöttösolujen granulaarisuutta ja värjäytymisen 

intensiivisyyttä. Tässä tutkimuksessa TB-värjäytyminen on määritelty voimakkaaksi, mi-

käli syöttösolujen sytoplasmat ovat täynnä metakromaattisesti värjäytyneitä jyväsiä, tuma 

peittyy kokonaan tai osittain värin alle, eikä tumamorfologiaa voida arvioida. TB-värjäy-

tyminen on kohtalaista, mikäli kasvainsolujen sytoplasmassa on runsaasti värjäytyneitä 

jyväsiä, ja tumat ovat näkyvillä kokonaan tai lähes kokonaan. TB-värjäytyminen on mää-

ritelty heikoksi, mikäli kasvainsolujen sytoplasmassa on vain heikosti tai ei lainkaan vär-

jäytyneitä jyväsiä, eikä tuma peity värin alle. Kasvainnäytteen TB-värjäytymisen inten-

siivisyydeksi määriteltiin kasvainnäytteessä vallalla oleva värjäytymisen voimakkuus. 

Vallalla olevaksi värjäytymiseksi tulkittiin värjäytyminen, jossa yli 60 % kasvainmassan 

syöttösoluista edusti tiettyä TB-värjäytymisen intensiteettiä (heikko, kohtalainen, voima-

kas).   

 

7.4 CPA3-immunovärjäys 

 

Formaliinifiksatuista parafiiniin valetuista kasvainkudosblokeista valmistettiin 4 μm:n 

paksuisia leikkeitä. Kudosleikkeille tehtiin automatisoitu parafiinin poisto, rehydraatio ja 

huuhtelu. Kudosleikkeiden lämpökäsittely (HIER, heat induced antigen retrieval) tehtiin 

10 mM sitraattipuskurissa (pH 6.0) 20 minuutin ajan 99 ℃ lämpötilassa. CPA3-immu-

novärjäys tehtiin manuaalisesti värjäyskammioissa, joissa näytteet käsiteltiin ensin 3 % 
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vetyperoksidiliuoksella 10 minuutin ajan ja pestiin 0,05-prosenttisella Tween-Tris-pus-

kuriliuoksella. Epäspesifinen sitoutuminen estettiin inkuboimalla näytteitä 10 minuutin 

ajan fosfaattipuskuriliuoksessa (PBS), joka sisälsi 10 % naudan seerumin albumiinia 

(BSA). Primäärivasta-aineena käytettiin polyklonaalista anti-CPA3-vasta-ainetta 1:500-

laimennoksena (#HPA008689, Sigma Prestige Antibodies, St. Louis, Missouri, USA). 

Vasta-aine on tuotettu kanissa ja valmistaja on varmistanut sen toimivuuden ihmisperäi-

sessä näytteessä. Primäärivasta-ainetta inkuboitiin 60 minuutin ajan huoneenlämmössä. 

Näytteet pestiin 0,05-prosenttisella Tween-Tris-liuoksella ja tämän jälkeen näytteet käsi-

teltiin ”Post-antibody Blocking” -liuoksella (Immunologic, Duiven, Alankomaat). Se-

kundäärivasta-ainetta (Poly-HRP-Goat-Anti-Mouse/Rabbit IgG, Immunologic, Duiven, 

Alankomaat) inkuboitiin 30 minuuttia huoneenlämmössä. Visualisointi tehtiin ”Bright-

DAB Substrate” -kitillä (Immunologic, Duiven, Alankomaat). Näytteet vastavärjättiin 

Harrisin hematoksyliinivärillä tumien visualisoimiseksi. Lopuksi näytteet dehydroitiin 

absoluuttisessa etanolissa ja ksyleenissä sekä peiteltiin tavalliseen tapaan. Negatiivisiksi 

kontrollinäytteiksi valmistettiin leikkeet samalla värjäysprotokollalla, mutta primääri-

vasta-aineen sijaan käytettiin laimennuspuskuriliuosta (Normal Antibody Diluent, Immu-

nologic, Duiven, Alankomaat).  

 

7.5 Syöttösolukasvainten histologinen luokitus 

 

Syöttösolukasvaimille oli tehty histologinen luokitus Helsingin yliopiston eläinlääketie-

teellisen patologian osastolla histopatologisen tutkimuksen yhteydessä. Vanhimmat näyt-

teistä oli luokiteltu Patnaikin kriteeristön mukaisesti ja uusimmat näytteet Kiupelin kri-

teeristön mukaisesti. Luokituksen yhtenäistämiseksi aineiston kaikki syöttösolukasvai-

met luokiteltiin uudelleen HE-värjätyistä kasvainleikkeistä Kiupelin kriteeristöä noudat-

taen. Luokittelu suoritettiin sokkoutetusti siten, että aiemmin määritetyt histologiset luo-

kitukset eivät olleet luokittelijan tiedossa. Syöttösolukasvain luokiteltiin Kiupel I- tai 

Kiupel II -luokkaan taulukon 2 (s. 14) kriteerien mukaisesti niin, että kustakin kasvain-

näytteestä arvioitiin vähintään 10 HPF-näkymää 400-kertaisella suurennoksella. Isoko-

koisia kasvaimia luokiteltaessa luotiin ensin yleissilmäys koko kasvainmassan alueelle. 

Kasvaimen luokitus määräytyi niiden HPF-kenttien mukaan, joissa havaittiin eniten mi-

toottista aktiivisuutta, monitumaisia kasvainsoluja, anisokaryoosia, karyomegaliaa tai 

epätyypillisiä tumia. Monitumaisiksi kasvainsoluiksi katsottiin kasvainsolut, joissa oli 
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vähintään kolme tumaa. Epätyypillisiksi tumiksi tulkittiin sellaiset tumat, jotka olivat sel-

keästi epätyypillisiä: voimakkaasti liuskoittuneita tai loveutuneita tai muulla tavoin erit-

täin epäsäännöllisen muotoisia. Yksittäistä pientä loveutumaa pyöreässä tai ovoidissa 

normaalinkokoisessa tumassa ei pidetty riittävänä kriteerinä epätyypilliselle tumalle.  

 

7.6 Tilastollinen analyysi 

 

Tulosten analysointiin käytettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa (versio 1804, Micro-

soft) ja SPSS-tilasto-ohjelmaa (versio 25, IBM). Tilastollisina testeinä käytettiin Pearso-

nin khiin neliö -testiä ja Mann-Whitney U -testiä, joista jälkimmäistä käytettiin potilasai-

neiston ikä- ja painojakauman analysointiin eri kasvainluokissa. Muissa tilastollisissa 

analyyseissä käytettiin Pearsonin khiin neliö -testiä. Mikäli muuttujaluokkien frekvenssit 

olivat pieniä (< 5), käytettiin Pearsonin khiin neliö -testistä tarkkaa arvoa. Tilastollisesti 

merkitsevänä erona pidettiin tulosta, jonka p-arvo oli pienempi kuin 0,05.  

 

 

8 TULOKSET 

 

8.1 Potilasaineiston kuvailu ja yhteys histologiseen luokitukseen 

 

HE-värjätyt kasvainnäytteet luokiteltiin histologisesti Kiupelin luokittelukriteeristön mu-

kaisesti. Kasvainnäytteistä 84,1 % (53/63) oli Kiupel I -luokassa ja 15,9 % (10/63) Kiupel 

II -luokassa. 

 

Koko aineistossa oli lukumääräisesti runsaimmin noin 8-vuotiaita koiria (kuva 1). Nuorin 

potilas oli 3 kuukauden ikäinen ja vanhin 13-vuotias. Aineistossa oli 12 tapausta, joiden 

ikätietoa ei ollut saatavilla. Terveet kontrollikoirat (3 kpl) olivat iältään 6–8-vuotiaita. 

Kiupel I -luokan syöttösolukasvainten osalta potilaiden ikä vaihteli 3 kuukaudesta 13 

vuoteen ja mediaani-ikä oli 7,8 vuotta. Kiupel II -luokan kasvainten osalta aineiston po-

tilaiden ikä oli 6–13,1 vuotta ja mediaani-ikä 10,9 vuotta. Kiupel II -luokan potilasaineis-

tossa oli vahva trendi iäkkäämpiin potilaisiin, mutta Kiupel-luokkien ikäjakaumissa ei 

havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 0,051). Potilaiden ikäjakauma ja medi-

aani-ikä Kiupel I- ja Kiupel II -luokissa on esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 1. Koko potilasaineiston ikäjakauma. 

 

 

 

Kuva 2. Aineiston potilaiden ikäjakauma ja mediaani-ikä Kiupel-luokittain.  

 

 

Syöttösolukasvainaineistossa oli 29 naarasta ja 25 urosta. Naaraista 14 oli intakteja ja 15 

steriloituja. Uroksista 16 oli intakteja ja 9 kastroituja. Kahden potilaan sukupuolitietoa ei 
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ollut saatavilla. Terveiden kontrollikoirien (3 kpl) sukupuolet olivat steriloitu naaras, in-

takti uros ja kastroitu uros. Syöttösolukasvainten histologiset luokat sukupuolen suhteen 

on esitetty taulukossa 4. Syöttösolukasvaimen Kiupel-luokituksen ja sukupuolen välillä 

ei havaittu tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta (p-arvo 0,690). Merkitsevää riippu-

vuutta ei havaittu myöskään silloin, kun huomioitiin potilaiden kastraatio- tai sterilaatio-

statukset (p-arvo 0,107).  

 

Taulukko 4. Syöttösolukasvainten histologiset luokat sukupuolen suhteen. 

 

 

Yhteensä Intakti naaras Steriloitu naaras Intakti uros Kastroitu uros 

Kiupel-luokitus Kiupel I 12 17 16 6 51 

Kiupel II 3 2 1 4 10 

Yhteensä 15 19 17 10 61 

 

Syöttösolukasvainaineistossa valtaosa potilaista oli keskikokoisia sijoittuen painoluok-

kaan 25–40 kg (kuva 3). Aineistossa pienin potilaan paino oli 6,6 kg ja suurin 51,1 kg. 

Kiupel I -luokassa potilaiden paino oli 6,6–51,1 kg ja mediaanipaino 27,8 kg. Kiupel II -

luokassa potilaiden paino oli 8,3–37,6 kg ja mediaanipaino 19,4 kg. Potilaiden painoja-

kauma Kiupel-luokittain on esitetty kuvassa 4. Kiupel-luokkien painojakaumissa ei ha-

vaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 0,283). 

 

 

Kuva 3. Aineiston potilaiden lukumäärä painoluokittain.  
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Kuva 4. Aineiston potilaiden painojakauma ja mediaanipaino Kiupel-luokittain.  

 

 

Valtaosa aineiston kasvaimista sijaitsi raajan tai kyljen alueella, mutta kasvaimia oli myös 

pään, niskan, kaulan, rintakehän, vatsan, hännän ja kivespussien alueella sekä perineaali-

alueella. Neljän kasvaimen sijaintitietoa ei ollut saatavilla. Kasvaimen sijainti histologi-

sen luokituksen suhteen on esitetty taulukossa 5. Näiden välillä ei havaittu tilastollista 

yhteyttä (p-arvo 0,482). 

 

Taulukko 5. Kasvaimen sijainti histologisen luokan suhteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä Raaja Kylki Pään alue Niska, kaula 

Rintakehä, 

vatsa 

Häntä, perineaali-

alue, kivespussi 

 Kiupel I 14 10 5 6 7 7 49 

Kiupel II 4 1 3 0 1 1 10 

 Yhteensä 18 11 8 6 8 8 59 
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8.2 TB-värjäytyminen terveen koiran iho- ja suolistonäytteissä 

 

Kontrollinäytteinä oli kolmen terveen koiran iho- ja suolistonäytteet, joille tehtiin TB-

värjäys syöttösolujen sytoplasman jyvästen visualisoimiseksi. Yksi ihonäytteistä joudut-

tiin hylkäämään sen huonon laadun vuoksi. Kahdessa muussa ihon kontrollinäytteessä 

havaittiin TB-värjäyksen perusteella muutamia yksittäisiä syöttösoluja (kuva 5). TB-vär-

jäytymisen intensiteetti oli kohtalaista tai voimakasta siten, että tuma peittyi kokonaan tai 

osittain värin alle. Myös kaikissa kolmessa TB-värjätyssä terveen koiran ohutsuolinäyt-

teessä nähtiin värjäytyneitä syöttösoluja. Suolistonäytteissä taustavärjäytyminen oli voi-

makasta suolen limakalvolla (kuva 6). 

 

 

Kuva 5. TB-värjäys terveen koiran ihonäytteessä, jossa syöttösolujen sytoplasma on vär-

jäytynyt voimakkaan siniseksi (osoitettu nuolella). 
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Kuva 6. TB-värjäys terveen kontrollikoiran ohutsuolen limakalvolta, jossa syöttösolujen 

sytoplasma värjäytyy voimakkaan siniseksi (osoitettu nuolella). Villusten alueella tausta-

värjäytyminen on erittäin voimakasta. 

 

 

8.3 TB-värjäytyminen koiran ihon syöttösolukasvaimissa 

 

Syöttösolukasvainnäytteille tehtiin TB-värjäys sytoplasman sekretoristen jyvästen visu-

alisoimiseksi. Kaikissa näytteissä histologisesta luokituksesta riippumatta havaittiin sy-

toplasmista jyvästen metakromaattista värjäytymistä. Värjäytymisen intensiteetti vaihteli 

eri kasvainten välillä sekä saman kasvaimen sisällä. TB-värjäytymisen intensiteetti Kiu-

pel I - ja Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimissa on esitetty taulukossa 6. TB-värjäyty-

misen intensiteetin ja syöttösolukasvaimen histologisen luokituksen välillä havaittiin ti-

lastollisesti merkitsevä ero (p-arvo < 0,001).  Valtaosassa Kiupel I -luokan kasvainnäyt-

teitä TB-värjäytyminen oli pääosin voimakasta tai kohtalaista siten, että tuma peittyi värin 

alle kokonaan tai osittain. Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimissa TB-värjäytyminen oli 

kauttaaltaan pääosin heikkoa tai korkeintaan kohtalaista. Joissakin Kiupel I -luokan kas-

vaimissa nähtiin paikoittain yksittäisiä heikosti värjäytyneitä soluja tai heikosti värjäyty-

neitä pieniä soluryppäitä. Kiupel II -luokan kasvaimissa nähtiin paikoitellen yksittäisiä 

voimakkaasti värjäytyneitä soluja tai solurykelmiä.  
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Taulukko 6. TB-värjäytymisen intensiteetti syöttösolukasvainluokittain.  

 

TB-värjäytymisen intensiteetti 

Yhteensä Heikko Kohtalainen Voimakas 

Kiupel-luokitus Kiupel I 2 31 20 53 

Kiupel II 7 3 0 10 

Yhteensä 9 34 20 63 

 

 

8.4 CPA3-värjäytyminen terveen koiran iho- ja suolistonäytteissä 

 

Terveen koiran ihonäytteessä havaittiin muutamia yksittäisiä CPA3-vasta-aineella voi-

makkaasti värjäytyneitä soluja. Värjäytyminen lokalisoitui solujen sytoplasmaan ja väri 

peitti myös tuman alleen (kuva 7A). Värjäytyneet solut olivat pyöreitä tai soikeita ja hal-

kaisijaltaan noin 10–15 μm:n kokoisia. Negatiivisessa kontrollinäytteessä ei havaittu vas-

taavanlaista värjäytymistä (kuva 7B). Terveen koiran ohutsuolen limakalvolla ja submu-

koosassa CPA3-vasta-aine värjäsi yksittäisiä soluja (kuva 8A). Värjäytyminen oli diffuu-

sia ja se lokalisoitui solujen sytoplasmaan. Paikoin suolistonäytteissä oli nähtävissä epä-

määräisiä värjäytymiä, joiden lokalisaatiota soluissa oli vaikea arvioida. CPA3-värjä-

tyissä näytteissä ohutsuolen limakalvolla nähtiin vähäistä homogeenista taustavärjäyty-

mistä. Negatiivisessa kontrollissa ei havaittu merkittävää taustavärjäytymistä (kuva 8B).  
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Kuva 7. CPA3-vasta-aineella (1:500) värjätty terveen koiran ihonäyte. A) CPA3-vasta-

aineella voimakkaasti värjäytyneitä ihon syöttösoluja (osoitettu nuolella). B) Negatiivi-

nen kontrolli.  

A 

B 
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Kuva 8. CPA3-vasta-aineella (1:500) värjätty terveen koiran ohutsuolinäyte. A) Koiran 

ohutsuolen limakalvolla ja submukoosassa on useita CPA3-vasta-aineen värjäämiä soluja 

(merkitty nuolella). Ohutsuolen limakalvolla on heikkoa homogeenista taustavärjäyty-

mistä (merkitty tähdellä *). B) Negatiivinen kontrolli. 

 

 

B 

A 

* 

* 
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8.5 CPA3-värjäytyminen koiran ihon syöttösolukasvaimissa  

 

CPA3-vasta-aine värjäsi kasvainsoluja kaikissa syöttösolukasvainnäytteissä. Värjäytymi-

nen lokalisoitui kasvainsolujen sytoplasmaan. Syöttösolukasvainnäytteissä havaittiin kol-

menlaista CPA3-värjäytymismallia: 1) solukalvolle keskittyvä, 2) diffuusi sytoplasminen 

ja 3) fokaalinen sytoplasminen värjäytyminen. Solukalvolle keskittyvässä värjäytymis-

mallissa CPA3-värjäytyminen oli voimakkainta solukalvon läheisyydessä (kuva 9). Tuma 

ei peittynyt värin alle ja tumaa ympäröivä sytoplasma oli värjäytymätön tai solukalvoa 

heikommin värjäytynyt. Diffuusi sytoplasminen CPA3-värjäytyminen peitti koko sy-

toplasman ja toisinaan myös tuman alleen (kuva 10). Fokaalisessa sytoplasmisessa vär-

jäytymismallissa nähtiin erittäin voimakkaasti CPA3-värjäytyneitä täpliä kasvainsolujen 

sytoplasmassa (kuva 11). Tyypillisesti fokaalinen värjäytyminen keskittyi kasvainsolun 

toiselle laidalle tuman ollessa solun toisella reunalla. Negatiivisissa kontrolleissa ei ha-

vaittu merkittävää CPA3-värjäytymistä (kuva 12). Syöttösolukasvainnäytteissä esiinty-

neet eosinofiilit tai neutrofiilit eivät värjäytyneet CPA3-vasta-aineella. CPA3-värjätyissä 

näytteissä nähtiin vähäistä epäspesifistä värjäytymistä esimerkiksi verisuonten sisällä ole-

vassa homogeenisessa materiaalissa.  
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Kuva 9. Solukalvolle keskittyvä CPA3-värjäytymismalli, jossa värjäytyminen on voi-

makkainta solukalvon läheisyydessä (merkitty nuolella). Tumaa ympäröivä sytoplasma 

on heikosti värjäytynyt tai värjäytymätön. A) Kiupel I -luokan syöttösolukasvain. B) Kiu-

pel II -luokan syöttösolukasvain. Kuvassa nähdään myös Kiupel II -luokan kasvaimille 

tyypillisiä monitumaisia soluja (merkitty nuolenkärjellä).  

 

A 

B 
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Kuva 10. Diffuusi sytoplasminen CPA3-värjäytymismalli, jossa väri peittää tasaisesti 

koko sytoplasman. Kuvassa on Kiupel I -luokan kasvain, jossa nähdään sekä diffuusia 

sytoplasmista värjäytymismallia (merkitty nuolella) että solukalvolle keskittyvää värjäy-

tymismallia (merkitty tähdellä *). 

 

 

Kuva 11. Fokaalinen sytoplasminen CPA3-värjäytymismalli, jossa värjäytyminen 

yleensä keskittyy kasvainsolun toiselle laidalle ja tuma sijaitsee eksentrisesti solun toi-

sella laidalla (merkitty nuolella). Kuvassa on Kiupel II -luokan syöttösolukasvain.  

*
*

*
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Kuva 12. Negatiivisissa CPA3-kontrollinäytteissä ei havaittu värjäytymistä. A) Kiupel I 

-luokan syöttösolukasvain. B) Kiupel II -luokan syöttösolukasvain. 

 

Diffuusi sytoplasminen ja solukalvolle keskittyvä värjäytyminen olivat näytteissä ylei-

simmät värjäytymismallit. Molempia värjäytymismalleja nähtiin sekä Kiupel I - että Kiu-

pel II -luokan syöttösolukasvaimissa (taulukko 7). Samassa kasvainmassassa nähtiin 

A 

B 
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yleensä kumpaakin värjäytymismallia. Diffuusi sytoplasminen värjäytymismalli oli lähes 

kaikissa syöttösolukasvaimissa runsaimpana havaittu värjäytymismalli (taulukko 8). 

Fokaalinen sytoplasminen värjäytymismalli oli harvinainen ja sitä nähtiin paikallisesti 

pienillä alueilla valtaosassa Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimia (70 %) ja pienessä 

osassa Kiupel I -luokan syöttösolukasvaimia (15 %) (taulukko 7). Syöttösolukasvaimen 

histologisen luokituksen ja fokaalisen sytoplasmisen värjäytymismallin esiintyvyyden 

välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero (p-arvo 0,001). Fokaalinen CPA3-värjäyty-

minen ei ollut yhdessäkään kasvaimessa vallalla oleva värjäytymismalli (taulukko 8). 

Syöttösolukasvainnäytteessä vallalla olevan CPA3-värjäytymismallin ja syöttösolukas-

vaimen histologisen luokituksen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo 

0,780). 

 

Taulukko 7. CPA3-värjäytymismallien esiintyvyys syöttösolukasvainluokittain. 

  Solukalvolle keskittyvä Diffuusi sytoplasminen Fokaalinen sytoplasminen 

Kiupel I 53/53 (100 %) 53/53 (100 %) 8/53 (15 %) 

Kiupel II  10/10 (100 %) 10/10 (100 %) 7/10 (70 %)  

 

 

Taulukko 8. Runsain CPA3-värjäytymismalli syöttösolukasvainluokittain. 

  Solukalvolle keskittyvä Diffuusi sytoplasminen Fokaalinen sytoplasminen 

Kiupel I 7/53 (13 %) 46/53 (87 %) 0/53 (0 %) 

Kiupel II 1/10 (10 %) 9/10 (90 %) 0/10 (0 %) 

 

 

CPA3-värjäytymisen intensiteetti vaihteli sekä kasvainnäytteiden välillä että saman kas-

vaimen sisällä. Värjäytymisintensiteetin vaihtelua esiintyi molemmissa kasvainluokissa. 

Kiupel I -luokan syöttösolukasvaimissa CPA3-värjäytyminen oli pääsääntöisesti voima-

kasta tai kohtalaista niin, että koko kasvainmassassa nähtiin selkeää solukalvolle keskit-

tyvää tai diffuusia sytoplasmista värjäytymistä. Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimissa 

värjäytymisen intensiteetti vaihteli heikosta voimakkaaseen. Paikoitellen CPA3-värjäy-

tyminen oli kummankin kasvainluokan näytteissä niin voimakasta, että tuma peittyi värin 

alle. Tyypillisesti näin voimakkaasti värjäytyneitä kasvainsoluja nähtiin kasvainmassan 

reuna-alueilla (kuva 13). Kasvainmassan keskiosissa värjäytymisen voimakkuus oli vä-

häisempää verrattuna reuna-alueisiin, eivätkä kasvainsolujen tumat peittyneet värin alle.  
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Kuva 13. CPA3-värjäytymisen intensiteetin vaihtelu kasvainmassan alueella. A) Kiupel 

I -luokan syöttösolukasvain, jossa on voimakasta CPA3-värjäytymistä kudosleikkeen 

reunalla, kasvainmassan pinnalla dermiksessä. Syvemmällä kasvainkudoksessa värjäyty-

minen on heikompaa. B) Voimakasta CPA3-värjäytymistä nähtiin myös kudosleikkeen 

keskiosissa kasvainmassan reunamilla (Kiupel I -luokan kasvain).  

 

 

A 

B 
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Kiupel II -luokan kasvaimissa nähtiin paikoitellen erittäin heikosti värjäytyneiden kas-

vainsolujen muodostamia alueita ja näiden alueiden sisällä yksittäisiä voimakkaasti vär-

jäytyneitä kasvainsoluja (kuva 14). Joissakin syöttösolukasvaimissa oli havaittavissa erit-

täin voimakkaasti värjäytyneiden infiltroituvien syöttösolujen muodostamia ryppäitä kas-

vaimen reuna-alueilla tai varsinaisen kasvainmassan ulkopuolella (kuva 15). Nämä kas-

vaimet olivat tyypillisesti Kiupel II -luokkaa, mutta myös yhdessä Kiupel I -luokan kas-

vaimessa havaittiin erittäin voimakkaasti CPA3-värjäytyneitä soluja varsinaisen kasvain-

massan reuna-alueen ulkopuolella. Lisäksi kyseisessä Kiupel I -luokan kasvaimessa ha-

vaittiin voimakasta CPA3-värjäytymistä verisuonen ympärillä olevissa kasvainsoluissa 

(kuva 16).  

 

 

Kuva 14. Yksittäisiä erittäin voimakkaasti CPA3-vasta-aineella värjäytyneitä kasvainso-

luja Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimessa heikommin värjäytyneen alueen sisällä.  
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Kuva 15. Kuvan oikeassa laidassa nähdään erittäin voimakkaasti värjäytynyt kasvainso-

lujen rypäs Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimessa varsinaisen kasvainmassan ulkopuo-

lella. Kuvan vasemmassa reunassa on fokaalista sytoplasmista CPA3-värjäytymistä. Ku-

van keskiosissa ja oikeassa alakulmassa solujen tumat erottuvat heikosti nekroosin takia. 

 

 
Kuva 16. Voimakkaasti CPA3-värjäytyneitä kasvainsoluja verisuonen ympärillä Kiupel 

I -luokan kasvaimessa. 
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CPA3-värjäytymisen intensiteetti vastasi melko hyvin TB-värjäyksessä havaittua värjäy-

tymisintensiteettiä. Voimakkaasti värjäytyneet kasvainsolut CPA3-värjätyssä leikkeessä 

havaittiin voimakkaasti värjäytyneinä myös TB-värjätyssä leikkeessä (kuva 17). Heikom-

min CPA3-vasta-aineella värjäytyneet alueet olivat tyypillisesti heikosti värjäytyneitä 

myös TB-värjätyissä leikkeissä. 

 

   

Kuva 17. TB- ja CPA3-värjäyksien intensiteettien vastaavuus. Kiupel I -luokan syöttöso-

lukasvaimen TB-värjäys (A) ja saman näytteen CPA3-värjäys (B). Kiupel II -luokan syöt-

tösolukasvaimen TB-värjäys (C) ja saman näytteen CPA3-värjäys (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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9 POHDINTA 

 

Tässä tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa CPA3-proteaasin ilmentyminen koi-

ran ihon ja suoliston syöttösoluissa sekä koiran ihon syöttösolukasvaimissa immunohis-

tokemiallisella värjäyksellä. Tutkimuksessa käytetty CPA3-vasta-aine värjäsi ihon ja suo-

liston syöttösoluja sekä neoplastisia ihon syöttösoluja selkeästi ja spesifisesti. CPA3-vär-

jäytymisessä nähtiin kolmenlaista värjäytymismallia: 1) solukalvolle keskittyvä, 2) dif-

fuusi sytoplasminen ja 3) fokaalinen sytoplasminen värjäytyminen. Tutkimuksessa ha-

vaittiin tilastollisesti merkitsevä riippuvuus syöttösolukasvaimen histologisen luokituk-

sen ja fokaalisen sytoplasmisen värjäytymismallin esiintyvyyden välillä (p-arvo 0,001).  

 

Tutkimusaineisto vastasi hyvin aiempien tutkimusten aineistoja. Tämän tutkimuksen ai-

neistossa yleisimmät koirarodut olivat bokseri, kultainennoutaja ja labradorinnoutaja 

(taulukko 3), jotka kuuluvat yleisimmin raportoituihin rotuihin syöttösolukasvainten 

osalta (Villamil ym. 2011, White ym. 2011, Shoop ym. 2015). Aineistossa oli runsaimmin 

8-vuotiaita koiria, mikä vastaa tyypillistä sairastumisikää (O’Connell & Thomson 2013). 

Tässä aineistossa Kiupel I -luokan kasvaimia oli nuoremmilla potilailla verrattuna Kiupel 

II -luokan kasvaimiin. Potilaiden mediaani-ikä (10,9 vuotta) Kiupel II -luokan kasvainten 

osalta oli suurempi kuin Kiupel I -luokan kasvaimissa (7,8 vuotta). Tässä aineistossa ero 

Kiupel-luokkien ikäjakaumissa ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,051), mutta 

Kiupel II -luokan kasvainten kohdalla nähtiin selkeä trendi iäkkäämpiin potilaisiin. Ai-

neiston sukupuolijakauma oli tasainen, eikä tutkimuksessa havaittu tilastollista yhteyttä 

sukupuolen ja syöttösolukasvaimen histologisen luokituksen välillä. Tämä vastaa Shoo-

pin ym. (2015) tulosta. Valtaosa aineiston kasvaimista sijaitsi raajojen ja kylkien alueella. 

Myös pään alueen syöttösolukasvaimet olivat aineistossa melko yleisiä. Tässä aineistossa 

hännän alueen syöttösolukasvaimia oli vähän, vaikka kirjallisuudessa hännän alue maini-

taan yhdeksi yleisimmäksi kasvaimen sijaintipaikaksi raajojen ja pään ohella (Kiupel 

2016). 

 

Tutkimuksessa käytetty CPA3-vasta-aine värjäsi syöttösoluja selkeästi ja spesifisesti. Ku-

dosleikkeiden onteloisten rakenteiden ja verisuonten sisältämä homogeeninen materiaali 

värjäytyi heikon epäspesifisesti, mutta se oli selkeästi erotettavissa spesifisestä syöttöso-

lujen värjäytymisestä. Negatiivisissa kontrollinäytteissä ei havaittu värjäytymistä. Koiran 

ihon ja suoliston non-neoplastisissa syöttösoluissa CPA3-värjäytyminen oli tyypiltään 
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diffuusia ja sytoplasmista. Solukalvolle keskittyvää värjäytymismallia ei havaittu iho- ja 

suolistonäytteissä yhtä selkeästi kuin syöttösolukasvainnäytteissä. Etenkin ihon non-neo-

plastisten syöttösolujen värjäytymismallin arviointia hankaloittaa se, että terveessä ihossa 

syöttösolujen määrä on hyvin pieni. Lisäksi tässä tutkimuksessa kontrollinäytteitä oli lo-

pulta vain kahdesta koirasta.  

 

Kaikissa ihon syöttösolukasvainnäytteissä nähtiin diffuusia sytoplasmista sekä solukal-

volle keskittyvää CPA3-värjäytymismallia. Diffuusi sytoplasminen värjäytymismalli oli 

aineiston syöttösolukasvaimissa runsaimpana esiintynyt värjäytymismalli. Fokaalinen sy-

toplasminen värjäytyminen oli harvinaisin värjäytymismalli, mutta sitä havaittiin valta-

osassa (70 %) Kiupel II -luokan syöttösolukasvaimia. Fokaalisen värjäytymismallin ja 

kasvaimen histologisen luokan välillä havaittiin myös tilastollisesti merkitsevä yhteys (p-

arvo 0,001), joten CPA3-värjäyksen soveltuvuutta syöttösolukasvaindiagnostiikkaan ja 

potilaan ennusteen arviointiin voitaisiin tutkia jatkossa tarkemmin. Tässä tutkimuksessa 

ainoastaan pienessä osassa (15 %) Kiupel I -luokan kasvaimia havaittiin fokaalista vär-

jäytymismallia. On kiinnostavaa pohtia, voisivatko nuo 15 % Kiupel I -luokan kas-

vaimista olla aggressiivisesti käyttäytyviä ja metastaasin kehittäviä kasvaimia, joihin Kiu-

pel ym. (2011) viittasivat tutkimuksessaan. Kiupelin ym. (2011) tutkimuksessa noin 20 

% Kiupel I -luokan kasvaimista kehitti metastaasin ja noin 5 % kuoli syöttösolukasvain-

sairauteen.  Kiupel I -luokan syöttösolukasvaimessa havaittu kasvainsolujen erittäin voi-

makas CPA3-värjäytyminen verisuonta ympäröivässä kudoksessa (kuva 16) on myös 

kiinnostava löydös, joka voisi olla merkki kasvaimen maligniteetin muuttumisesta. 

 

CPA3-värjäytymisen intensiteetin erot vaikeuttivat värjäytymismallien arviointia. Joissa-

kin näytteissä havaittiin paikallisesti niin voimakasta diffuusia värjäytymistä, että väri 

saattoi peittää sytoplasman lisäksi myös tuman alleen. Kasvaimen keskiosissa värjäyty-

minen oli usein intensiteetiltään heikompaa kuin kasvaimen reunoilla. Heikommin vär-

jäytyneillä alueilla värjäytymismalli oli usein havaittavissa, mutta ei yhtä selkeästi kuin 

voimakkaasti värjäytyneillä alueilla. Heikosti värjäytyneillä alueilla saatettiin kuitenkin 

nähdä yksittäisissä kasvainsoluissa hyvinkin voimakasta diffuusia tai fokaalista CPA3-

värjäytymistä sytoplasmassa. Paikoin syöttösolukasvainnäytteissä oli myös täysin värjäy-

tymättömiä alueita. Värjäytymisintensiteetissä havaittujen erojen taustalla voi monia eri 

syitä, kuten kasvainsolujen poikkeava proteiinituotanto, erot kasvainsolujen toiminnan 
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aktiivisuudessa tai näytteenkäsittelyyn liittyvät tekijät. Neoplastisissa syöttösoluissa pro-

teaasituotanto, sekretoristen jyvästen syntetisointi sekä muu jyvästen sisältö voi olla nor-

maalista poikkeavaa. Kasvaimen maligniteetin lisääntyessä myös kasvaimen heterogee-

nisyys lisääntyy, jolloin värjäytymisintensiteetti saattaa vaihdella kasvaimen eri alueilla. 

Huonosti erilaistuneet kasvainsolut eivät välttämättä tuota proteaaseja, mikä voisi selittää 

heikosti värjäytyneet tai värjäytymättömät alueet kasvainnäytteissä.  

 

Kudosnäytteen käsittelytekniikka vaikuttaa näytteen laatuun ja siten myös värjäytymi-

seen. Monissa näytteissä kasvaimen reuna-alueet värjäytyivät CPA3-vasta-aineella voi-

makkaammin verrattuna kasvaimen keskiosaan. Voimakkaampi värjäytyminen kasvai-

men reunalla voi selittyä sillä, että kudospalan keskiosa on näytteenottovaiheessa fiksoi-

tunut huonosti. Toisaalta näytteiden joukossa oli myös sellaisia kasvaimia, joissa värjäy-

tymisen intensiivisyys vaihteli kasvaimen alueella. Esimerkiksi joissakin Kiupel II -luo-

kan kasvainnäytteissä heikosti värjäytyneen alueen sisällä oli yksittäisiä erittäin intensii-

visesti värjäytyneitä kasvainsoluja, mitä epätasainen kudoksen fiksoituminen ei selitä. 

Näissä näytteissä vaihteleva värjäytymisintensiteetti voisi selittyä solujen heterogeeni-

syydellä, joka on seurausta kasvaimen lisääntyneestä maligniteetista.  

 

CPA3-värjäytymisen intensiivisyyden vaihtelu saman kasvaimen eri alueilla voi kertoa 

kasvainsolujen toiminnan aktiivisuuseroista. Joissakin kasvaimissa havaittiin varsinaisen 

kasvainmassan ulkopuolella erittäin voimakkaasti CPA3-vasta-aineella värjäytyneiden 

syöttösolujen rypäs tai voimakkaasti CPA3-värjäytyneitä kasvainsoluja verisuonen ym-

pärillä. Tämänkaltainen voimakas CPA3-ekspressio voisi olla merkki kasvaimen leviä-

misestä, sillä esimerkiksi de Souza Juniorin ym. (2012) tutkimuksessa osoitettiin kymaa-

sin, tryptaasin ja CPA3:n ekspression yhteys angiogeneesiin hiiren ihokasvaimen kehit-

tymisessä ja kasvussa. 

 

Erot Kiupel I- ja Kiupel II -luokan kasvainten solumorfologiassa saattavat osaltaan vai-

kuttaa siihen, millaisena CPA3-värjäytyminen havaittiin kasvainsoluissa. Kiupel I -luo-

kan kasvaimessa kasvainsolut ovat keskenään melko samankokoisia ja -näköisiä, niiden 

tumat ovat pyöreitä tai ovoideja ja ne sijaitsevat soluissa sentraalisesti. Lisäksi sytoplas-

man määrä on usein runsas. Sen sijaan Kiupel II -luokan kasvaimissa kasvainsolujen koko 

ja muoto voivat vaihdella, tumien muoto saattaa olla muuttunut ja niitä voi olla useita 
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samassa kasvainsolussa. Lisäksi tuma saattaa sijaita Kiupel II -luokan kasvainsolussa ek-

sentrisesti tai sytoplasman suhteellinen osuus on niukka. Tuman eksentrinen sijainti voisi 

selittää myös sen, miksi Kiupel II -luokan kasvaimissa paikoitellen nähtiin CPA3-värjäy-

tymistä vain solun toisella laidalla. Niukka sytoplasman määrä puolestaan hankaloittaa 

CPA3-värjäytymismallin arvioimista, sillä solukalvolle keskittyvän värjäytymismallin 

havaitseminen voi tällöin olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

 

Intensiivisesti CPA3-värjäytyneissä syöttösolukasvainnäytteissä kasvainsolujen sy-

toplasman granulaarisuus oli usein melko selkeästi havaittavissa. Heikommin värjäyty-

neissä kasvainnäytteissä granulaarisuutta oli vaikea havaita tai sitä ei nähty ollenkaan. 

Erot värjäytymisen granulaarisuudessa voivat selittyä monellakin seikalla. Heikosti vär-

jäytyneiden alueiden kasvainsolut ovat esimerkiksi saattaneet vapauttaa sekretoristen jy-

västen sisällön solunulkoiseen tilaan. Tätä tukee syöttösolujen jyvästen visualisoimiseen 

käytetty toluidiinisinivärjäys, sillä CPA3-vasta-aineella heikosti värjäytyneiden syöttöso-

lukasvainten toluidiinisinivärjäys oli intensiteetiltään heikko tai korkeintaan kohtalainen. 

Lisäksi tiedetään, että etenkin huonosti erilaistuneissa kasvainsyöttösoluissa jyvästen 

määrä saattaa olla erittäin pieni (Patnaik ym. 1984, Camus ym. 2016), mikä selittää tut-

kimuksessa havaittua tilastollista yhteyttä toluidiinisinivärjäyksen intensiteetin ja kasvai-

men histologisen luokan välillä (p-arvo < 0,001). Toisaalta tiedetään, että degranuloitu-

misen yhteydessä syöttösolujen sekretoriset jyväset fuusioituvat sytoplasmassa ennen ek-

sosytoosia (Wernersson & Pejler 2014). Fuusioitumisen seurauksena jyvästen koko hie-

man kasvaa, jolloin CPA3-värjäytymisen granulaarisuuden havaitseminen valomikro-

skoopilla saattaisi olla helpompaa. Sekretoristen jyvästen sisällön vapautuminen on kui-

tenkin vasteena varsin nopea (Wernersson & Pejler 2014), joten degranulaatioon liittyvän 

fuusiotapahtuman havaitseminen histologisissa näytteissä tuntuu melko epätodennäköi-

seltä.  

 

Näytteiden CPA3-värjäytymisen arviointi perustuu semikvantitatiiviseen määritykseen 

etukäteen asetettujen visuaalisten raja-arvojen perusteella. Raja-arvojen asettaminen ja 

näytteiden arviointi niiden perusteella on kuitenkin haasteellista, sillä aiempia tutkimuk-

sia koiran syöttösolujen CPA3:n immunohistokemiallisesta värjäytymisestä ei ole. Tule-

vaisuudessa kudosleikkeiden digitaaliskannausta ja tietokonepohjaista tunnistamista voi-

taisiin hyödyntää analysoinnissa ja siten mahdollisesti saada tarkkoja ja toistettavia tu-

loksia. Tässä tutkimuksessa myös aineiston pieni koko sekä kasvainten histologisten 
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luokkien (Kiupel I, Kiupel II) epätasaiset määrät hankaloittivat tilastollisten analyysien 

sekä johtopäätösten tekemistä. Tämän tyyppisissä tutkimuksissa kasvainluokkien epäta-

sainen määrä on kuitenkin väistämätöntä, sillä suurin osa (73–89 %) koiran ihon syöt-

tösolukasvaimista on Kiupel I -luokkaa (Giantin ym. 2012, Camus ym. 2016, Hergt ym. 

2016). Tässäkin aineistossa Kiupel I -luokan syöttösolukasvainten osuus oli noin 84 % ja 

vastaavasti Kiupel II -luokan kasvainten osuus noin 16 %. Syöttösolukasvainaineiston 

potilaiden mahdollisista muista sairauksista tai lääkityksistä ei ollut tietoa, mutta nämä 

tiedot olisi hyvä ottaa huomioon tulosten analysoinnissa. Kirjallisuuden mukaan esimer-

kiksi glukokortikoidilääkitys saattaa lisätä CPA3:n ekspressiota (Eklund ym. 1997).  

 

Jatkotutkimuksena iho- ja suolistonäytteille sekä syöttösolukasvainnäytteille voidaan 

tehdä c-kit-värjäys syöttösolujen värjäämiseksi ja osoittamiseksi sekä vertailla c-kit-vär-

jäytymistä CPA3-värjäytymiseen. Syöttösoluspesifisen c-kit-värjäyksen ansiosta voitai-

siin osoittaa, että samoja soluja voidaan spesifisesti värjätä CPA3-vasta-aineella, ja siten 

vahvistaa tässä tutkimuksessa osoitettua syöttösolujen värjäytymistä CPA3-vasta-ai-

neella. Myös aineistokokoa täytyy kasvattaa, jotta tilastolliseen analysointiin saadaan li-

sää voimaa ja luotettavuutta. Erityisesti Kiupel II -luokan kasvaimia tarvitaan lisää. Jat-

kotutkimuksena voitaisiin selvittää tarkemmin CPA3-värjäytymismallin soveltuvuutta 

potilaan ennusteen arviointiin tutkimalla fokaalisen sytoplasmisen värjäytymismallin yh-

teyttä esimerkiksi metastaasien kehittymiseen ja potilaan elinikään. Myös terveiden koi-

rien iho- ja suolistonäytteitä tarvitaan lisää, jotta normaalien syöttösolujen CPA3-värjäy-

tymistä voidaan arvioida luotettavammin. CPA3-värjäyksen lisäksi koiran iho- ja suolis-

tonäytteistä voidaan tehdä kymaasi- ja tryptaasivärjäykset, joiden avulla saadaan lisätie-

toa koiran syöttösolutyyppien esiintymisestä ja runsaudesta näissä kudoksissa. Jatkossa 

tässä tutkimuksessa käytettyä CPA3-vasta-ainetta voidaan hyödyntää syöttösolumarkke-

rina samaan tapaan kuin c-kit-vasta-ainetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

LÄHTEET 

Becker AB, Chung KF, McDonald DM, Lazarus SC, Frick OL, Gold WM. Mast cell 

heterogeneity in dog skin. Anat Rec 1985, 213: 477-80.  

Blackwood L, Murphy S, Buracco P, De Vos JP, De Fornel-Thibaud P, Hirschberger J, 

Kessler M, Pastor J, Ponce F, Savary-Bataille K, Argyle DJ. European consensus docu-

ment on mast cell tumours in dogs and cats. Vet Comp Oncol 2012, 10: e1-e29.  

Bostock DE. Neoplasms of the skin and subcutaneous tissues in dogs and cats. Br Vet J 

1986, 142: 1-19.  

Camus MS, Priest HL, Koehler JW, Driskell EA, Rakich PM, Ilha MR, Krimer PM. Cy-

tologic Criteria for Mast Cell Tumor Grading in Dogs With Evaluation of Clinical Out-

come. Vet Pathol 2016, 53(6):1117-1123. 

Cole KR, Kumar S, Trong HL, Woodbury RG, Walsh KA, Neurath H. Rat mast cell car-

boxypeptidase: amino acid sequence and evidence of enzyme activity within mast cell 

granules. Biochemistry 1991, 30: 648-655.  

Columbo M, Horowitz EM, Botana LM, MacGlashan DW,Jr, Bochner BS, Gillis S, 

Zsebo KM, Galli SJ, Lichtenstein LM. The human recombinant c-kit receptor ligand, 

rhSCF, induces mediator release from human cutaneous mast cells and enhances IgE-

dependent mediator release from both skin mast cells and peripheral blood basophils. J 

Immunol 1992, 149: 599-608.  

Cowen T, Trigg P, Eady RA. Distribution of mast cells in human dermis: development of 

a mapping technique. Br J Dermatol 1979, 100: 635-640.  

da Silva EZ, Jamur MC, Oliver C. Mast cell function: a new vision of an old cell. J His-

tochem Cytochem 2014, 62: 698-738.  

de Souza Junior DA, Toso VD, Campos MR, Lara VS, Oliver C, Jamur MC. Expression 

of mast cell proteases correlates with mast cell maturation and angiogenesis during tumor 

progression. PLoS One 2012, 7: e40790.  



46 
 

de Souza Junior DA, Santana AC, da Silva EZ, Oliver C, Jamur MC. The Role of Mast 

Cell Specific Chymases and Tryptases in Tumor Angiogenesis. Biomed Res Int 2015, 

2015: 142359.  

Downing S, Chien MB, Kass PH, Moore PE, London CA. Prevalence and importance of 

internal tandem duplications in exons 11 and 12 of c-kit in mast cell tumors of dogs. Am 

J Vet Res 2002, 63: 1718-1723.  

Duncan JR, Prasse KW. Cytology of canine cutaneous round cell tumors. Mast cell tumor, 

histiocytoma, lymphosarcoma and transmissible venereal tumor. Vet Pathol 1979, 16: 

673-679.  

Eady RA, Cowen T, Marshall TF, Plummer V, Greaves MW. Mast cell population den-

sity, blood vessel density and histamine content in normal human skin. Br J Dermatol 

1979, 100: 623-633.  

Eklund KK, Humphries DE, Xia Z, Ghildyal N, Friend DS, Gross V, Stevens RL. Gluco-

corticoids inhibit the cytokine-induced proliferation of mast cells, the high affinity IgE 

receptor-mediated expression of TNF-alpha, and the IL-10-induced expression of chy-

mases. J Immunol 1997, 158: 4373-4380.  

Elston LB, Sueiro FA, Cavalcanti JN, Metze K. The importance of the mitotic index as a 

prognostic factor for survival of canine cutaneous mast cell tumors: a validation study. 

Vet Pathol 2009, 46: 362-365.  

Everitt MT, Neurath H. Rat peritoneal mast cell carboxypeptidase: localization, purifica-

tion, and enzymatic properties. FEBS Lett 1980, 110: 292-296.  

Feyerabend TB, Hausser H, Tietz A, Blum C, Hellman L, Straus AH, Takahashi HK, 

Morgan ES, Dvorak AM, Fehling HJ, Rodewald HR. Loss of histochemical identity in 

mast cells lacking carboxypeptidase A. Mol Cell Biol 2005, 25: 6199-6210.  

Fu Z, Thorpe M, Hellman L. rMCP-2, the Major Rat Mucosal Mast Cell Protease, an 

Analysis of Its Extended Cleavage Specificity and Its Potential Role in Regulating Intes-

tinal Permeability by the Cleavage of Cell Adhesion and Junction Proteins. PLoS One 

2015, 10: e0131720.  



47 
 

Galli SJ, Nakae S, Tsai M. Mast cells in the development of adaptive immune responses. 

Nat Immunol 2005, 6: 135-142.  

Gallwitz M, Enoksson M, Thorpe M, Ge X, Hellman L. The extended substrate recogni-

tion profile of the dog mast cell chymase reveals similarities and differences to the human 

chymase. Int Immunol 2010, 22: 421-431.  

Giantin M, Vascellari M, Morello EM, Capello K, Vercelli A, Granato A, Lopparelli RM, 

Nassuato C, Carminato A, Martano M, Mutinelli F, Dacasto M. c-KIT messenger RNA 

and protein expression and mutations in canine cutaneous mast cell tumors: correlations 

with post-surgical prognosis. J Vet Diagn Invest 2012, 24: 116-126.  

Goldstein SM, Kaempfer CE, Proud D, Schwartz LB, Irani AM, Wintroub BU. Detection 

and partial characterization of a human mast cell carboxypeptidase. J Immunol 1987, 139: 

2724-2729.  

Gurish MF, Austen KF. Developmental origin and functional specialization of mast cell 

subsets. Immunity 2012, 37: 25-33.  

Gurish MF, Ghildyal N, McNeil HP, Austen KF, Gillis S, Stevens RL. Differential ex-

pression of secretory granule proteases in mouse mast cells exposed to interleukin 3 and 

c-kit ligand. J Exp Med 1992, 175: 1003-1012.  

Henningsson F, Hergeth S, Cortelius R, Abrink M, Pejler G. A role for serglycin proteo-

glycan in granular retention and processing of mast cell secretory granule components. 

FEBS J 2006, 273: 4901-4912.  

Henningsson F, Yamamoto K, Saftig P, Reinheckel T, Peters C, Knight SD, Pejler G. A 

role for cathepsin E in the processing of mast-cell carboxypeptidase A. J Cell Sci 2005, 

118: 2035-2042.  

Hergt F, von Bomhard W, Kent MS, Hirschberger J. Use of a 2-tier histologic grading 

system for canine cutaneous mast cell tumors on cytology specimens. Vet Clin Pathol 

2016, 45(3): 477-483. 



48 
 

Irani AA, Schechter NM, Craig SS, DeBlois G, Schwartz LB. Two types of human mast 

cells that have distinct neutral protease compositions. Proc Natl Acad Sci U S A 1986, 

83: 4464-4468.  

Irani AM, Goldstein SM, Wintroub BU, Bradford T, Schwartz LB. Human mast cell car-

boxypeptidase. Selective localization to MCTC cells. J Immunol 1991, 147: 247-253.  

Kawarai S, Masuda K, Ohmori K, Matsuura S, Yasuda N, Nagata M, Sakaguchi M, Tsu-

jimoto H. Cultivation and characterization of canine skin-derived mast cells. J Vet Med 

Sci 2010, 72: 131-140.  

Kitamura Y, Kasugai T, Arizono N, Matsuda H. Development of mast cells and basophils: 

processes and regulation mechanisms. Am J Med Sci 1993, 306: 185-191.  

Kitamura Y, Shimada M, Hatanaka K, Miyano Y. Development of mast cells from grafted 

bone marrow cells in irradiated mice. Nature 1977, 268: 442-443.  

Kitamura Y, Sonoda T, Nakano T, Hayashi C, Asai H. Differentiation processes of con-

nective tissue mast cells in living mice. Int Arch Allergy Appl Immunol 1985, 77: 144-

150.  

Kiupel M. Mast Cell Tumors. Teoksessa: Meuten, D (toim.) Tumors in Domestic Ani-

mals. 5. p. Wiley Blackwell, 2016: 176-202.  

Kiupel M, Webster JD, Kaneene JB, Miller R, Yuzbasiyan-Gurkan V. The use of KIT 

and tryptase expression patterns as prognostic tools for canine cutaneous mast cell tu-

mors. Vet Pathol 2004, 41: 371-377.  

Kiupel M, Webster JD, Bailey KL, Best S, DeLay J, Detrisac CJ, Fitzgerald SD, Gamble 

D, Ginn PE, Goldschmidt MH, Hendrick MJ, Howerth EW, Janovitz EB, Langohr I, Lenz 

SD, Lipscomb TP, Miller MA, Misdorp W, Moroff S, Mullaney TP, Neyens I, O'Toole 

D, Ramos-Vara J, Scase TJ, Schulman FY, Sledge D, Smedley RC, Smith K, W Snyder 

P, Southorn E, Stedman NL, Steficek BA, Stromberg PC, Valli VE, Weisbrode SE, Yager 

J, Heller J, Miller R. Proposal of a 2-tier histologic grading system for canine cutaneous 

mast cell tumors to more accurately predict biological behavior. Vet Pathol 2011, 48: 

147-155.  



49 
 

Kleinschmidt S, Meneses F, Nolte I, Hewicker-Trautwein M. Characterization of mast 

cell numbers and subtypes in biopsies from the gastrointestinal tract of dogs with lym-

phocytic-plasmacytic or eosinophilic gastroenterocolitis. Vet Immunol Immunopathol 

2007, 120: 80-92.  

Krick EL, Billings AP, Shofer FS, Watanabe S, Sorenmo KU. Cytological lymph node 

evaluation in dogs with mast cell tumours: association with grade and survival. Vet Comp 

Oncol 2009, 7: 130-138.  

Krick EL, Kiupel M, Durham AC, Thaiwong T, Brown DC, Sorenmo KU. Investigating 

Associations Between Proliferation Indices, C-kit, and Lymph Node Stage in Canine 

Mast Cell Tumors. J Am Anim Hosp Assoc 2017, 53: 258-264.  

Kube P, Audige L, Kuther K, Welle M. Distribution, density and heterogeneity of canine 

mast cells and influence of fixation techniques. Histochem Cell Biol 1998, 110: 129-135.  

Lee DM, Friend DS, Gurish MF, Benoist C, Mathis D, Brenner MB. Mast cells: a cellular 

link between autoantibodies and inflammatory arthritis. Science 2002, 297: 1689-1692.  

Letard S, Yang Y, Hanssens K, Palmerini F, Leventhal PS, Guery S, Moussy A, Kinet 

JP, Hermine O, Dubreuil P. Gain-of-function mutations in the extracellular domain of 

KIT are common in canine mast cell tumors. Mol Cancer Res 2008, 6: 1137-1145.  

Li L, Li Y, Reddel SW, Cherrian M, Friend DS, Stevens RL, Krilis SA. Identification of 

basophilic cells that express mast cell granule proteases in the peripheral blood of asthma, 

allergy, and drug-reactive patients. J Immunol 1998, 161: 5079-5086.  

London CA, Malpas PB, Wood-Follis SL, Boucher JF, Rusk AW, Rosenberg MP, Henry 

CJ, Mitchener KL, Klein MK, Hintermeister JG, Bergman PJ, Couto GC, Mauldin GN, 

Michels GM. Multi-center, placebo-controlled, double-blind, randomized study of oral 

toceranib phosphate (SU11654), a receptor tyrosine kinase inhibitor, for the treatment of 

dogs with recurrent (either local or distant) mast cell tumor following surgical excision. 

Clin Cancer Res 2009, 15: 3856-3865.  



50 
 

Lundequist A, Tchougounova E, Abrink M, Pejler G. Cooperation between mast cell car-

boxypeptidase A and the chymase mouse mast cell protease 4 in the formation and deg-

radation of angiotensin II. J Biol Chem 2004, 279: 32339-32344.  

Lunderius C, Xiang Z, Nilsson G, Hellman L. Murine mast cell lines as indicators of early 

events in mast cell and basophil development. Eur J Immunol 2000, 30: 3396-3402.  

Lützelschwab C, Pejler G, Aveskogh M, Hellman L. Secretory granule proteases in rat 

mast cells. Cloning of 10 different serine proteases and a carboxypeptidase A from vari-

ous rat mast cell populations. J Exp Med 1997, 185: 13-29.  

Meininger CJ, Yano H, Rottapel R, Bernstein A, Zsebo KM, Zetter BR. The c-kit receptor 

ligand functions as a mast cell chemoattractant. Blood 1992, 79: 958-963.  

Metcalfe DD. Mast cells and mastocytosis. Blood 2008, 112: 946-956.  

NCBI 2017. National Center for Biotechnology Information. CPA3 carboxypeptidase A3 

[Canis lupus familiaris (dog)]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/485707), haettu 

5.7.2018, päivitetty 21.10.2017. 

NCBI Blast 2018. National Center for Biotechnology Information. Blast Sequence Ana-

lysis Tool. https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, haettu 5.7.2018. 

(Northrup ym. 2005a) Northrup NC, Harmon BG, Gieger TL, Brown CA, Carmichael 

KP, Garcia A, Latimer KS, Munday JS, Rakich PM, Richey LJ, Stedman NL, Cheng AL, 

Howerth EW. Variation among pathologists in histologic grading of canine cutaneous 

mast cell tumors. J Vet Diagn Invest 2005, 17: 245-248.  

(Northrup ym. 2005b) Northrup NC, Howerth EW, Harmon BG, Brown CA, Carmicheal 

KP, Garcia AP, Latimer KS, Munday JS, Rakich PM, Richey LJ, Stedman NL, Gieger 

TL. Variation among pathologists in the histologic grading of canine cutaneous mast cell 

tumors with uniform use of a single grading reference. J Vet Diagn Invest 2005, 17: 561-

564.  

Noviana D, Mamba K, Makimura S, Horii Y. Distribution, histochemical and enzyme 

histochemical characterization of mast cells in dogs. J Mol Histol 2004, 35: 123-132.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/485707
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


51 
 

O'Connell K, Thomson M. Evaluation of prognostic indicators in dogs with multiple, 

simultaneously occurring cutaneous mast cell tumours: 63 cases. Vet Comp Oncol 2013, 

11: 51-62.  

Patnaik AK, Ehler WJ, MacEwen EG. Canine cutaneous mast cell tumor: morphologic 

grading and survival time in 83 dogs. Vet Pathol 1984, 21: 469-474.  

Pejler G, Berg L. Regulation of rat mast cell protease 1 activity. Protease inhibition is 

prevented by heparin proteoglycan. Eur J Biochem 1995, 233: 192-199.  

Pejler G, Ronnberg E, Waern I, Wernersson S. Mast cell proteases: multifaceted regula-

tors of inflammatory disease. Blood 2010, 115: 4981-4990.  

Pejler G, Knight SD, Henningsson F, Wernersson S. Novel insights into the biological 

function of mast cell carboxypeptidase A. Trends Immunol 2009, 30: 401-408.  

Põlajeva J, Sjösten AM, Lager N, Kastemar M, Waern I, Alafuzoff I, Smits A, Wester-

mark B, Pejler G, Uhrbom L, Tchougounova E. Mast cell accumulation in glioblastoma 

with a potential role for stem cell factor and chemokine CXCL12. PLoS One 2011, 6: 

e25222.  

Rawlings ND & Salvesen G. Handbook of Proteolytic Enzymes. 3.p. Elsevier, 2013. 

Reynolds DS, Gurley DS, Austen KF. Cloning and characterization of the novel gene for 

mast cell carboxypeptidase A. J Clin Invest 1992, 89: 273-282.  

Reynolds DS, Gurley DS, Stevens RL, Sugarbaker DJ, Austen KF, Serafin WE. Cloning 

of cDNAs that encode human mast cell carboxypeptidase A, and comparison of the pro-

tein with mouse mast cell carboxypeptidase A and rat pancreatic carboxypeptidases. Proc 

Natl Acad Sci U S A 1989, 86: 9480-9484.  

Romansik EM, Reilly CM, Kass PH, Moore PF, London CA. Mitotic index is predictive 

for survival for canine cutaneous mast cell tumors. Vet Pathol 2007, 44: 335-341.  

Ross M, Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biol-

ogy. 6. p. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.  



52 
 

Sanglas L, Aviles FX, Huber R, Gomis-Ruth FX, Arolas JL. Mammalian metallopepti-

dase inhibition at the defense barrier of Ascaris parasite. Proc Natl Acad Sci U S A 2009, 

106: 1743-1747.  

Schechter NM, Slavin D, Fetter RD, Lazarus GS, Fraki JE. Purification and identification 

of two serine class proteinases from dog mast biochemically and immunologically similar 

to human proteinases tryptase and chymase. Arch Biochem Biophys 1988, 262: 232-244.  

Schneider LA, Schlenner SM, Feyerabend TB, Wunderlin M, Rodewald HR. Molecular 

mechanism of mast cell mediated innate defense against endothelin and snake venom 

sarafotoxin. J Exp Med 2007, 204: 2629-2639.  

Schwartz LB, Riedel C, Caulfield JP, Wasserman SI, Austen KF. Cell association of com-

plexes of chymase, heparin proteoglycan, and protein after degranulation by rat mast 

cells. J Immunol 1981, 126: 2071-2078.  

Serafin WE, Dayton ET, Gravallese PM, Austen KF, Stevens RL. Carboxypeptidase A 

in mouse mast cells. Identification, characterization, and use as a differentiation marker. 

J Immunol 1987, 139: 3771-3776.  

Shoop SJ, Marlow S, Church DB, English K, McGreevy PD, Stell AJ, Thomson PC, 

O'Neill DG, Brodbelt DC. Prevalence and risk factors for mast cell tumours in dogs in 

England. Canine Genet Epidemiol 2015, 2: 1, eCollection 2015.  

Sledge DG, Webster J, Kiupel M. Canine cutaneous mast cell tumors: A combined clini-

cal and pathologic approach to diagnosis, prognosis, and treatment selection. Vet J 2016, 

215: 43-54.  

Stefanello D, Buracco P, Sabattini S, Finotello R, Giudice C, Grieco V, Iussich S, Tursi 

M, Scase T, Di Palma S, Bettini G, Ferrari R, Martano M, Gattino F, Marrington M, 

Mazzola M, Elisabetta Vasconi M, Annoni M, Marconato L. Comparison of 2- and 3-

category histologic grading systems for predicting the presence of metastasis at the time 

of initial evaluation in dogs with cutaneous mast cell tumors: 386 cases (2009-2014). J 

Am Vet Med Assoc 2015, 246: 765-769.  



53 
 

Villamil JA, Henry CJ, Bryan JN, Ellersieck M, Schultz L, Tyler JW, Hahn AW. Identi-

fication of the most common cutaneous neoplasms in dogs and evaluation of breed and 

age distributions for selected neoplasms. J Am Vet Med Assoc 2011, 239: 960-965.  

Walls AF, Jones DB, Williams JH, Church MK, Holgate ST. Immunohistochemical iden-

tification of mast cells in formaldehyde-fixed tissue using monoclonal antibodies specific 

for tryptase. J Pathol 1990, 162: 119-126.  

Webster JD, Yuzbasiyan-Gurkan V, Kaneene JB, Miller R, Resau JH, Kiupel M. The role 

of c-KIT in tumorigenesis: evaluation in canine cutaneous mast cell tumors. Neoplasia 

2006, 8: 104-111.  

Webster JD, Yuzbasiyan-Gurkan V, Miller RA, Kaneene JB, Kiupel M. Cellular prolif-

eration in canine cutaneous mast cell tumors: associations with c-KIT and its role in prog-

nostication. Vet Pathol 2007, 44: 298-308.  

Welle MM, Olivry T, Grimm S, Suter M. Mast cell density and subtypes in the skin of 

dogs with atopic dermatitis. J Comp Pathol 1999, 120: 187-197.  

Wernersson S, Pejler G. Mast cell secretory granules: armed for battle. Nat Rev Immunol 

2014, 14: 478-494.  

White CR, Hohenhaus AE, Kelsey J, Procter-Gray E. Cutaneous MCTs: associations with 

spay/neuter status, breed, body size, and phylogenetic cluster. J Am Anim Hosp Assoc 

2011, 47: 210-216.  

Yano H, Kinuta M, Tateishi H, Nakano Y, Matsui S, Monden T, Okamura J, Sakai M, 

Okamoto S. Mast cell infiltration around gastric cancer cells correlates with tumor angi-

ogenesis and metastasis. Gastric Cancer 1999, 2: 26-32.  

Yarden Y, Kuang WJ, Yang-Feng T, Coussens L, Munemitsu S, Dull TJ, Chen E, 

Schlessinger J, Francke U, Ullrich A. Human proto-oncogene c-kit: a new cell surface 

receptor tyrosine kinase for an unidentified ligand. EMBO J 1987, 6: 3341-3351.  

Åbrink M, Grujic M, Pejler G. Serglycin is essential for maturation of mast cell secretory 

granule. J Biol Chem 2004, 279: 40897-40905.  


