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1 JOHDANTO 

 

Aryylihiilivetyreseptori (AHR) on proteiini, joka kuuluu bHLH/PAS (basic helix-loop-helix 

Period-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-single minded) proteiiniperheeseen. 

Se muodostaa yhdessä toisen bHLH/PAS proteiinin ARNT:n (aryl hydrocarbon receptor 

nuclear translocator) kanssa transkriptiotekijän, joka säätelee monien eri geenien 

ilmentymistä yksilössä. AHR sijaitsee inaktiivisena solun solulimassa. Ligandin kohdattuaan 

se menee solun tumaan ja sitouduttuaan siellä ARNT:hen se sitoutuu DNA:han ja saa aikaan 

joko geenien aktivoitumista tai repressiota. (Kewley ym. 2004) 

 

AHR on proteiini, joka on syntynyt yli 600 miljoonaa vuotta sitten ja löytyy lähes kaikista 

eläimistä. Eläinten evoluution edetessä eläinten geenistö on välillä kaksinkertaistunut, joten 

joillakin eläimillä, kuten seeprakalalla, on kaksi AH-reseptoria. Joillakin eläimillä on jopa 

kolme AH-reseptoria. Useimmilla nisäkkäillä reseptoreita on yksi. Se, että reseptori on 

syntynyt jo miljoonia vuosia sitten ja säilynyt lähes joka eläinlajissa viittaa siihen, että sillä on 

perustavanlaatuinen, tärkeä tehtävä elimistössä. (Hahn ym. 2017) 

 

Tunnetuimmat AH-reseptoria aktivoivat ligandit ovat elimistön ulkopuolelta tulevia 

ympäristömyrkkyjä, kuten 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), benzo(a)pyrene 

(BaP), ja muut halogenoidut ja polysykliset aromaattiset hiiliyhdisteet (HAH- ja PAH-

yhdisteet). Sen vuoksi AHR-tutkimus keskittyi pitkään ympäristömyrkkyihin ja sen rooliin 

niiden vaikutuksesta elimistössä. Synteettisten ligandien lisäksi AH-reseptorilla on 

luonnollisia ruuan mukana saatavia ligandeja, kuten karotenoidit ja flavonoidit. (Beischlag 

ym. 2008, Denison ja Nagy 2003) 

 

Myöhemmin tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että AHR vaikuttaa elimistössä myös ilman 

elimistön ulkopuolelta tulevia ligandeja. Tutkijat ovatkin löytäneet AH-reseptorille myös 

sisäsyntyisiä, yksilön omasta elimistöstä peräisin olevia ligandeja. On mahdollista, että AHR 

voi elimistössä aktivoitua myös ilman ligandia. (Denison ja Nagy 2003) 
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Kemikaaleihin ja ympäristömyrkkyihin reagoimisen lisäksi AH-reseptorille oletettuja ja jo 

osittain todistettuja tehtäviä elimistössä ovat esimerkiksi vaikutukset elinten kehittymiseen, 

tulehdusvasteeseen, lisääntymiseen ja energia-aineenvaihduntaan (Bock 2019). 

Eläintutkimuksissa on havaittu, että AH-reseptorin puute tai sen yliaktiivisuus johtaa 

kehityshäiriöihin. Tämä viittaa siihen, että reseptorilla on vaikutusta yksilön normaaliin 

kehittymiseen. Kehittyvässä hiiren sikiössä AH-reseptorin on havaittu ilmentyvän ainakin 

neuroepiteelissä, nielukaarissa, sydämessä, somiiteissa eli alkujaokkeissa, maksassa, 

lisämunuaisessa, ektodermissä, lihaksissa ja luissa (Kewley ym. 2004). Tämän tutkielman 

tarkoituksena on koota yhteen tämänhetkistä tietoa AH-reseptorin vaikutuksista 

yksilönkehitykseen. 
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2 NAARAAN HEDELMÄLLISYYS 

 

2.1 Hedelmällisyys 

Useat eri tutkijat ovat tutkineet AH-reseptorin vaikutusta hedelmällisyyteen. Tutkittaessa 

AHR-poistogeenisiä naaraseläimiä, on huomattu, että ne saavat villityypin kontrolliryhmiä 

vähemmän poikasia ja pariutuvat harvemmin. Garcia ym. (2018) tutkivat seeprakalojen 

hedelmällisyyttä. Heidän tutkimuksessaan poistogeeniset naarailla oli onnistuneita 

pariutumiskertoja vähemmän kuin villityypin naarailla, ja ne saivat onnistuessaankin 

vähemmän poikasia. Samantapaisiin tuloksiin tulivat Baba ym. (2005) tutkiessaan hiiriä. 

Myös heidän tutkimuksessaan poistogeeniset naaraat saivat villityypin naaraita vähemmän 

poikasia ja pariutuivat vain kahdesti, kun villityypin naaraat pariutuivat kolmesti. 

Tutkimusten tuloksista voi päätellä, että AH-reseptorilla on huomattavaa vaikutusta 

hedelmällisyyteen. 

 

2.2 Gonadotropiinit/hormonit 

Hattori ym. (2018) totesivat, että AHR-poistogeenisillä naarashiirisikiöillä sekä luteinisoivan 

hormonin (LH) että follitropiinin (FSH) tasot aivolisäkkeessä olivat matalammat kuin 

villityypin hiirillä. Samassa tutkimuksessa he huomasivat, että poistogeenisillä aikuisilla 

naarashiirillä virtsaputken ja emättimen välinen etäisyys oli lyhyempi, mikä kertoo 

heikommasta seksuaalisesta kypsyydestä. He totesivat, että samanlaiset muutokset sai 

aikaan myös AHR-yliaktiivisuus TCDD:n aiheuttamana. He arvelivat, että tämä johtuu AHR:n 

merkityksestä gonadotrooppisten solujen erilaistumiseen ja kehitykseen aivolisäkkeessä. 

Barnett ym. (2007a) sen sijaan tutkivat FSH- ja LH-hormonien pitoisuutta aikuisilla hiirillä, ja 

he eivät tutkimuksessaan löytäneet eroa poistogeenisten ja villityypin hiirien seerumin 

hormonitasojen välillä. Tulokset viittaavat siihen, että AH-reseptori vaikuttaa hormonien 

tuotantoon sikiövaiheessa, mutta ei enää aikuisilla eläimillä. 

 

AHR-poistogeenisillä hiirillä on havaittu myös muutoksia estradiolihormonin määrissä. 

Hernandez-Ochoa ym. (2010) totesivat epäkypsillä nuorilla hiirillä, joilla myös follikkelit 

kasvoivat hitaammin, olevan vähemmän estradiolia verenkierrossa. Määrä nousi samaan 

tasoon villityypin hiirien kanssa follikkelikasvunkin tasaantuessa. Myös Barnett ym. (2007b) 
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ja Baba ym. (2005) totesivat poistogeenisillä olevan vähemmän estradiolia kuin villityypin 

hiirillä. He totesivat myös, että poistogeenisillä hiirillä on munasarjoissa vähemmän 

aromataasi-entsyymiä (CYP19). Aromataasi-entsyymiä tarvitaan estradiolin tuottoon, joten 

poistogeenisten hiirten alempi estradiolipitoisuus johtuu todennäköisesti tästä. Baba ym. 

(2005) totesivat vähemmän estradiolimäärän vaikuttavan hiirien kiimakiertoon ja 

hedelmällisyyteen. Poistogeenisten hiirten kiimakierto oli epänormaalia, mutta se ei täysin 

palautunut injektoimalla hiiriin estradiolia, joten he totesivat, että häiriöiden taustalla on 

todennäköisesti muutakin. Onkin arveltu, että AH-reseptorilla on joko vaikutusta estradiolin 

metaboliaan (Benedict ym. 2003) tai follikkeleiden kykyyn tuottaa estradiolia (Barnett ym. 

2007, Hernandez-Ochoa ym. 2010) 

 

2.3 Munasarjat 

AH-reseptoria on löydetty ainakin hiiren ja rotan munasarjoista. Rico-Leo ym. (2016) löysivät 

reseptoria hiiren oosyyteistä sekä granuloosasoluista. Sakurada ym. (2011) löysivät 

reseptoria rotan follikkeleiden granuloosasoluista sekä teekasoluista. Granuloosasoluissa sitä 

oli enemmän ja sen määrä väheni follikkeleiden kypsyessä. 

 

Useat tutkijat ovat tutkineet AH-reseptorin puuttumisen vaikutusta munasarjoihin. Benedict 

ym. (2000) tutkivat sekä sikiöiden että syntyneiden hiirten munasarjoja, ja totesivat, että 18 

päivän ikäisillä sikiöillä munarakkuloiden paljaita itusoluja oli poistogeenisillä ja villityypin 

naarailla saman verran, mutta 2-3 päivän ikäisillä poikasilla poistogeenisillä oli huomattavasti 

vähemmän paljaita itusoluja. Sen sijaan 2-3 päivän ikäisillä poistogeenisillä naarailla oli 

villityyppiä enemmän primordiaalifollikkeleita, eli follikkeleita, joita ympäröi ohut 

levymäinen solukerros. 8 päivän ikäisillä ja siitä eteenpäin molemmilla ryhmillä oli saman 

verran primordiaalifollikkeleita. Lisäksi Robles ym. (2000) tutkivat sikiöiden munasarjoja, ja 

löysivät poistogeenisillä sikiöillä vähemmän itusolujen ohjelmoitua solukuolemaa. Tuloksista 

voi päätellä, että AH-reseptorilla on sikiöillä ja hyvin nuorilla hiirillä vaikutusta follikkeleiden 

määrän säätelyyn itusolujen solukuoleman avulla sekä vaikutusta itusolujen ympäröimiseen 

eli kehittymiseen primordiaalifollikkeleiksi. 
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Sen sijaan vanhemmilla hiirillä AH-reseptorin puutteen on todettu vaikuttavan 

preantraalisiin (follikkeli, jossa ei ole vielä onteloa) ja antraalisiin (follikkeli, jossa on ontelo) 

follikkeleihin. Rico-Leo ym. (2016) totesivat, että poistogeenisillä naarashiirillä on vähemmän 

preantraalisia ja antraalisia follikkeleita kuin villityypin naarashiirillä, ja poistogeenisillä 

naarailla myös follikkeleiden kokonaismäärä oli pienempi. Garcia ym. (2018) totesivat, että 

26 viikon ikäisillä seeprakalanaarailla oli molemmissa tutkimusryhmissä saman verran 

follikkeleita, mutta 36 viikkoisilla kaloilla poistogeenisillä oli enemmän pienempiä epäkypsiä 

ja kuolevia follikkeleita, ja vähemmän kypsiä follikkeleita kuin villityypin naarailla. Benedict 

ym. (2003) saivat samantyyppisiä tuloksia tutkiessaan hiiriä. Nuorilla 8-32 päivän ikäisillä 

poistogeenisillä naarashiirillä oli villityypin naaraisiin verrattuna saman verran follikkeleita, 

mutta vanhemmilla 45-53 päivän ikäisillä poistogeenisillä naarashiirillä oli villityypin naaraita 

vähemmän preantraalisia ja antraalisia follikkeleita. Heidän tutkimuksessaan 

poistogeenisten hiirten antraalifollikkelit olivat 53 päivän ikäisillä suurempia, ja niillä oli 

vähemmän terveitä follikkeleita. 

 

AHR vaikuttaa myös antraalifollikkeleiden kasvuun. Follikkeleiden kasvua on tutkittu eläimen 

ulkopuolella tehdyissä follikkeliviljelmissä. Hernandez-Ochoa ym. (2010) tutkivat hiiren 

munasarjoja, ja totesivat, että 30-32 päivän ikäisten poistogeenisten hiirten munasarjoissa 

antraalifollikkelit kasvoivat hitaammin kuin villityypin munasarjoissa. Kasvu tasaantui 

ryhmien välillä päivästä 50 eteenpäin. Myös Barnett ym. (2007b) totesivat, että 

poistogeenisissä munasarjoissa follikkelikasvu oli hitaampaa. He tutkivat myös follikkelia 

ympäroivien granuloosasolujen proliferaatiota eli solujen määrän lisääntymistä. 

Poistogeenisillä granuloosasolujen proliferaatio oli huomattavasti vähäisempää kuin 

villityypillä. Follikkeleiden onteloiden koossa he eivät ryhmien välillä huomanneet eroja. 

 

AHR vaikuttaa myös munasarjojen kykyyn vastata gonadotrooppisiin hormoneihin, koska 

vaste on alentunut AHR-poistogeenisillä eläimillä. Hernandes- Ochoa ym. (2013) totesivat, 

että villityypin hiirien follikkelit kasvoivat in-vitro nopeammin ilman sekä pienissä määrissä 

FSH-hormonia verrattuna poistogeenisiin hiiriin. Suurissa määrissä kasvu tasaantui. LH:n ja 

FSH:n sitoutuminen on myös heikompaa poistogeenisten hiirten follikkeleissa iästä 

riippumatta (Hernandez-Ochoa ym. 2010). Follikkeleiden kyky vastata gonadotrooppisiin 

hormoneihin näkyy myös niiden kyvyssä ovuloida follikkeleita. Barnett ym. (2007a) totesivat, 
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että hevosen istukkahormonilla (eCG) tai ihmisen istukkahormonilla (hCG) käsitellessä 

pienillä määrillä hormoneita AHR-poistogeenisten hiirten munasarjojen painon kasvu oli 

pienempää ja ovulaatioiden sekä keltarauhasten määrä oli pienempi kuin villityypillä. Suurilla 

määrillä hormoneita määrät tasaantuivat ryhmien välillä. Myös Baba ym. (2005) tulivat 

tulokseen, että poistogeenisillä hiirillä ovulaatioita tapahtui vähemmän. 

 

2.4 Kohtu 

Brunnberg ym. (2011) tutkivat AH-reseptorin vaikutusta hiiren kohtuun. He käyttivät 

poistogeenisten hiirten sijaan muuntogeenisiä hiiriä, joilla AH-reseptori oli jatkuvasti 

aktiivinen, jolla matkitaan dioksiinien vaikutusta elimistössä. He saivat tulokseksi, että 

epäkypsillä geenimuunnelluilla naarashiirillä kohtu oli painavampi kuin villityypillä. Kypsillä 

hiirillä kohtu sen sijaan oli villityyppiä kevyempi. He arvelivat tämän johtuvan siitä, että AH-

reseptorilla on estrogeenimäinen vaikutus silloin, kun estrogeeniä ei ole, ja 

antiestrogeeninen vaikutus silloin, kun estrogeeniä on. He tulivat myös lopputulokseen, että 

AHR vaikuttaa estrogeenin säätelyyn. 

AH-reseptoria on löydetty kohdun ja munasarjojen lisäksi myös munanjohtimista ja 

emättimestä (Hernández-Ochoa ym. 2009) ja istukasta (Wakx ym. 2018). Tutkimusten 

perusteella ei ole varmuutta, miten AHR vaikuttaa näiden elinten kehitykseen, mutta sillä on 

todennäköisesti vaikutusta niiden toimintaan ja sitä kautta tiineyden onnistumiseen.  
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3 UROKSEN HEDELMÄLLISYYS 

 

3.1 Kivekset 

AH-reseptoria on löydetty rottien urossikiöiden urogenitaalisinuksesta ja vastasyntyneiden 

urosrottien eturauhasesta, jossa sen määrä vähenee rotan aikuistuessa (Sommer ym. 1999). 

Hiirien kiveksissä AH-reseptoria on löydetty kiveksen tukisoluista, soluvälitilasta, pyöreiden 

spermatidien solulimasta ja kypsien siittiöiden akrosomeista ja siimoista (Hansen ym. 2014). 

Toisen tutkimuksen mukaan hiirien kiveksissä AH-reseptoria on runsaasti vastasyntyneillä 

hiirillä ja reseptorin määrä kiveksissä kasvoi 14 päivän ikään asti, jonka jälkeen kohti 

aikuisuutta määrä laski huomattavasti (Rico-Leo ym. 2016). Myös kivesten koossa on 

havaittu eroja villityypin ja poistogeenisten hiirten välillä. Poistogeenisten ja yliaktiivisen AH-

reseptorin omaavien hiirten kivesten, lisäkivesten ja ventraalisen eturauhasen havaittiin 

olevan villityyppiä kevyempiä (Hansen ym. 2014, Brunnberg ym. 2011). Tuloksista voi 

päätellä, että AH-reseptorilla on todennäköisesti vaikutusta uroksen sukupuolielinten 

kehittymiseen ja hedelmällisyyteen. 

 

3.2 Vaikutukset siementiehyissä 

AHR-poistogeenisillä hiirillä on havaittu useita muutoksia siementiehyissä. Hansen ym. 

(2014) totesivat, että poistogeenisten hiirten siementiehyissä soluvälitilat olivat laajempia ja 

niissä oli villityypin hiirten siementiehyisiin verrattuna enemmän monitumaisia jättisoluja ja 

vakuoleja, mikä viittaa solunjakautumisen häiriöihin. He löysivät myös poistogeenisten 

hiirten siementiehyiden epiteeliltä paljon kiveksen tukisoluista irtoamattomia spermatidejä 

ja lisääntynyttä ohjelmoitua solukuolemaa. Myös Huang ym. (2016) tutkimuksessaan 

totesivat poistogeenisten hiirten siementiehyissä villityyppiä enemmän ohjelmoitua 

solukuolemaa. Rico-Leo ym. (2016) sen sijaan tutkimuksessaan löysivät poistogeenisten 

hiirten siementiehyistä enemmän kypsiä siittiöitä kuin villityypin hiiriltä. He arvelivat, että 

AHR vaikuttaa kivesten ja siittiöiden kypsymiseen. Tuloksista voi päätellä, että AH-

reseptorilla on luultavasti jonkinlainen tehtävä siementiehyiden kehittymisessä ja 

toiminnassa. 
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3.3 Vaikutus siittiöiden muodostumiseen 

Useat tutkijat ovat havainneet AH-reseptorin merkityksen siittiöiden tuotannossa. 

Brunnberg ym. (2011) havaitsivat, että yliaktiivisen AH-reseptorin omaavilla hiirillä 

lisäkiveksissä oli 45% vähemmän siittiöitä kuin villityypin hiirillä. Rico-Leo ym. (2016) 

huomasivat samansuuntaista vaikutusta AHR-poistogeenisillä hiirillä, koska he löysivät 8-10 

viikon ikäisten poistogeenisten hiirten kiveksistä enemmän toimivia spermatosyyttejä kuin 

villityypin hiiriltä. Poistogeenisten hiirten siittiöissä lisäksi mitokondriot olivat aktiivisempia 

ja siittiöt liikkuivat enemmän. Hansen ym. (2014) sen sijaan eivät tutkimuksessaan 

todenneet eroja siittiöiden määrässä tai liikkeessä poistogeenisten ja villityypin hiirten 

välillä, mutta poistogeenisillä hiirillä oli hieman enemmän epänormaaleja siittiöitä kuin 

villityypillä. Ohsako ym. (2010) puolestaan eivät todenneet tutkimuksessaan eroja siittiöiden 

muodostumisessa poistogeenisten ja villityypin hiirten välillä nuorilla hiirillä. Tutkimuksista 

voi päätellä, että AH-reseptorilla on todennäköisesti jonkinlaista vaikutusta siittiöiden 

tuotannossa, mutta tutkimusten tulokset ovat osittain ristiriidassa keskenään, joten aihe 

vaatisi tarkempaa tutkimusta. 

 

3.4 Hedelmöityskyky 

Myös AHR-poistogeenisten uroshiirten hedelmöityskyvystä löytyy ristiriitaisia tutkimuksia. 

Huang ym. (2016) totesivat poistogeenisten hiiriurosten saavan vähemmän poikasia kuin 

villityypin hiiriurokset. Rico-Leo ym. (2016) sen sijaan saivat tutkimuksessaan päinvastaisen 

tuloksen, sillä poistogeenisten hiiriurosten astuttamat naaraat saivat enemmän poikasia kuin 

villityypin urosten astuttamat naaraat. Hansen ym. (2014) hedelmöittivät munasoluja hiiren 

ulkopuolella, ja heidän tutkimuksessaan poistogeenisten hiirten siittiöillä munasoluja 

hedelmöittyi vähemmän kuin villityypin siittiöillä, mutta hedelmöittyneet munasolut 

kehittyivät todennäköisemmin blastokystaksi kuin villityypillä. AH-reseptorin vaikutus 

uroksen hedelmällisyyteen vaatii siis enemmän tutkimusta. 

 

3.5 Sukupuolihormonit 

AHR-reseptorilla voi olla myös vaikutusta sukupuolihormonien tuottoon tai 

aineenvaihduntaan. Huang ym. (2016) totesivat AHR-poistogeenisillä uroshiirillä vähemmän 
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testosteronia kuin villityypin hiirillä. Heidän tutkimuksessaan poistogeenisillä uroshiirillä oli 

myös poikkeuksellista maitorauhaskasvua. Hattori ym. (2018) totesivat poistogeenisten 

urosrottien seksuaalisen käyttäytymisen olevan vähäisempää, mikä voisi viitata muutoksiin 

sukupuolihormoneissa. Myös AHR-yliaktivaatio näyttää vaikuttavan 

seksuaalikäyttäytymiseen. Mably ym (1992) totesivat, että sikiö- ja imetysaikana AH-

reseptoria aktivoivalle aineelle (TCDD) altistuneet uroshiiret osoittivat vähentynyttä 

aktiivisuutta seksuaalikäyttäytymisessä, kuten astumisen tiheydessä ja ajassa, jossa uros 

astuu naaraan sen tavattuaan. 

 Sen sijaan Ohsako ym. (2010) ja Rico-Leo ym. (2016) eivät todenneet poistogeenisyyden 

vaikuttavan sukupuolihormonien määrään tai tuottoon. Myös tutkimus AH-reseptorin 

vaikutuksista uroksen sukupuolihormoneiden tuottoon tai aineenvaihduntaan on siis vielä 

puutteellista.  



 13 

4 MAKSA JA MUNUAISET 

 

4.1 Maksa 

Ah-reseptoria on löydetty hiirten maksasta, ja sen määrä ainakin hiirillä kasvaa aikuisuutta 

kohti niin, että sitä on vähiten sikiöllä ja eniten aikuisella hiirellä (Cui ym. 2006). 

Harstad ym. (2006) tutkivat AHR-poistogeenisten hiirten maksoja, ja totesivat useita 

eroavaisuuksia villityypin hiiriin verrattuna. He löysivät 15,5 päivän ikäisten poistogeenisten 

sikiöiden maksoista nekroosia eli akuuttia patologista solukuolemaa. Nekroosia löytyi 

erityisesti maksan vasemman ja keskimmäisen lohkon reunaosissa. Muutokset kasvoivat 

kahteen syntymän jälkeiseen päivään asti, minkä jälkeen ne alkoivat hävitä ja parin viikon 

ikäisillä muutoksista oli enää jäljellä arpikudosta. Villityypin hiirillä tai yhden AHR-alleelin 

omaavilla hiirillä nekroosia ei havaittu. Nekroosialueilla oli muita maksan alueita 

huomattavasti huonompi verenkierto. Nekroosin lisäksi poistogeenisten hiirten maksoissa 

tapahtui luuytimen ulkopuolista verisolujen tuotantoa ja sappitiet olivat laajempia ja niitä oli 

enemmän. 

 

Harstad ym. (2006) huomasivat tutkimuksessaan myös aikuisilla AHR-poistogeenisillä hiirillä 

maksassa eroavaisuuksia villityypin hiiriin verrattuna. Maksa oli poistogeenisillä hiirillä paljon 

pienempi. Maksan oikea, vasen ja häntälohko olivat noin puolet pienempiä kuin villityypin 

hiirillä, ja keskilohko oli normaalin kokoinen mutta muodoltaan muuttunut. Poistogeenisten 

kahdeksan viikon ikäisten hiirten porttilaskimot olivat paljon laajempia kuin villityypin hiirillä 

ja niiden seinämissä oli vähemmän sileää lihasta.  

 

Myös Lahvis ym. (2000) tutkimuksessaan huomasivat, että AHR-poistogeenisten hiirten 

maksat olivat pienempiä. He totesivat myös, että poistogeenisten hiirten maksassa 

verenkierto oli huomattavasti heikentynyt, ja verenkierto ei parantunut verisuonia 

laajentavien lääkeaineiden avulla, joten huono verenkierto ei johtunut verisuonten 

epänormaalista supistumisesta. Sen sijaan he huomasivat, että poistogeenisillä hiirillä oli 

oikovirtaussuoni eli portosysteeminen shuntti. Laskimotiehyt on avoin sikiöllä ja sen kuuluisi 

sulkeutua syntymän jälkeen. Poistogeenisillä hiirillä siis sikiöaikainen laskimotiehyt ei 

sulkeutunut normaalisti. Myös Bunger ym. (2008) tulivat samanlaisiin johtopäätöksiin. He 
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käyttivät tutkimuksissaan hiiriä, joiden AH-reseptorin perimää oli muutettu, ja he havaitsivat 

vastaavia muutoksia kuin poistogeenisillä hiirillä. Hiirten maksat olivat pienempiä, niiden 

laskimotiehyt ei sulkeutunut normaalisti ja niiden maksasoluissa oli rasvoittumista. 

 

Lahvis ym. (2000) tutkivat hiirten maksoja myös mikroskooppisesti. Solutasolla tutkiessaan 

he huomasivat, että maksan pienuus johtui lähinnä maksasolujen eli hepatosyyttien pienestä 

koosta. Maksasoluissa oli vähemmän solulimaa kuin villityypin hiirillä.  He huomasivat myös, 

että villityypin hiirillä maksaliuskoissa verisuonet olivat järjestäytyneet rinnakkain, kun taas 

AHR-poistogeenisten hiirten maksaliuskoissa verisuonten välillä oli paljon yhdysaukkoja eli 

anastosmooseja, ja anastosmooseja oli ylipäätään paljon enemmän poistogeenisten hiirten 

maksoissa verrattuna villityypin hiiriin. 

 

Harrill ym. (2013) löysivät tutkimuksessaan samantapaisia löydöksiä kuin Lahvis ym. (2000): 

AHR-poistogeenisten hiirten maksat olivat pienempiä, niiden maksaliuskojen verisuonitus oli 

epänormaalia ja niiden laskimotiehyt ei sulkeutunut normaalisti. Näiden löydösten lisäksi he 

löysivät nuorilla 1-6 viikon ikäisillä hiirillä maksan pienipisaraista rasvoittumista ja 

lisääntynyttä sidekudosta. Veriarvoja tutkiessaan he totesivat hiirten veressä vähemmän 

maksan tuottamia ja vapauttamia tekijöitä (globuliinit, kolesteroli, triglyseridit ja urea) ja 

enemmän sapen kulun häiriytymiseen viittaavia tekijöitä (alkaalinen fosfataasi, 

kokonaisbilirubiini), mikä viittaa maksan toiminnan häiriöön. 

 

Oikovirtaussuoni maksassa ei ole löytynyt kaikissa AHR-poistogeenisten hiirten 

tutkimuksissa, vaan se vaikuttaa olevan vain tietyllä poistogeenisten hiirten linjalla. 

Poistogeenisten hiirten linjat eivät ole toistensa kanssa täysin samanlaisia vaan niiden 

maksoissa on pieniä eroavaisuuksia esimerkiksi solujen runsaudessa, solujen 

rasvoittumisessa ja portaalisessa fibroosissa. Maksan tavallista pienempi koko on havaittu 

kaikilla hiirilinjoilla. (Lahvis ja Bradfield 1998) 

 

Harrill ym. (2013) käyttivät tutkimuksessaan hiirten lisäksi rottia, ja mielenkiintoista kyllä, 

AHR-poistogeenisillä rotilla he eivät havainneet maksassa samanlaisia muutoksia kuin hiirillä 

verrattuna villityypin rottiin. Tämä viittaa siihen, että AH-reseptorilla on todennäköisesti eri 
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lajeilla erilaisia tehtäviä, ja siksi tutkimuksia yhdellä eläinlajilla ei voida suoraan yleistää 

todeksi muille eläinlajeille. 

 

Tutkimuksista voi päätellä, että AH-reseptorilla on huomattava vaikutus maksan 

kehittymiseen ainakin hiirillä. Tutkimuksissa on käytetty lähinnä hiiriä ja rotilla vastaavia 

vaikutuksia kehitykseen ei havaittu, ja siksi reseptorin vaikutusta maksan kehitykseen muilla 

lajeilla on vaikea ennustaa. Ainakin hiirillä maksan kehityshäiriöt liittyvät pitkälti poikkeavaan 

verenkiertoon ja verisuonten kehittymiseen maksassa sekä poikkeaviin sappiteihin. Harstad 

ym. (2006) pohtivat artikkelissaan, että se, ettei poistogeenisten hiirten laskimotiehyt 

sulkeudu normaalisti, johtuu todennäköisesti siitä, että maksan verenkierto on epänormaalia 

ja siksi porttilaskimossa on liian suuri paine silloin, kun tiehyen kuuluisi sulkeutua, mikä 

häiritsee normaalia sulkeutumista. Poikkeava verisuonitus selittää heidän mukaansa myös 

nekroosialueet ja maksan pienen koon. 

 

4.2 Munuaiset 

AH-reseptorin poistamisella on havaittu vaikutusta myös munuaisten kehitykseen. Lahvis 

ym. (2000) havaitsivat AHR-poistogeenisillä hiirillä pieniä muutoksia munuaisten 

verenkierrossa ja munuaisten verenkierron rakenteessa. Falahatpisheh ym. (2011) totesivat 

myös poistogeenisten hiirten munuaisissa pieniä eroavaisuuksia villityypin hiiriin verrattuna. 

He totesivat, että 14 päivän ikäisten poistogeenisten hiiren sikiöiden munuaisissa 

blasteemat, eli erikoistumattomien solujen ryppäät, olivat vähemmän kiinteitä kuin 

villityypin sikiöillä. He löysivät myös muita pieniä eroavaisuuksia, kuten normaalia 

pienemmän määrän munuaiskeräsiä ja munuaistiehyitä. Heidän mukaansa nämä pienet 

muutokset vaikuttavat lähinnä vähentämällä munuaisten varakapasiteettia. Poistogeenisten 

hiirten munuaisten on myös joissain tutkimuksissa todettu olevan hieman suurempia kuin 

villityypin hiirillä (Zhang ym. 2010) ja niistä on löydetty hiussuonikerästen ja solujen välitilan 

fibroosia eli sidekudostumista. 

 

Rotilla sen sijaan AH-reseptorin poistamisen on todettu aiheuttavan suurempia muutoksia. 

Harrill ym. (2013) tutkivat AHR-poistogeenisten rottien munuaisia, ja totesivat useita 

poikkeavuuksia. Poistogeenisillä rotilla munuaisaltaat olivat huomattavan laajentuneet 
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(hydronefroosi), niiden munuaisytimissä oli rappeumamuutoksia ja niiden virtsanjohtimet 

olivat laajentuneet ja kiemuraiset. Poistogeenisillä rotilla havaittiin myös virtsan olevan 

tummempaa ja siinä oli enemmän punasoluja, vähemmän struviittikiteitä ja se oli 

happamampaa. Lisäksi urosrotat tuottivat enemmän virtsaa ja virtsassa oli enemmän 

valkosoluja ja vähemmän bilirubiinia ja urobilinogeeniä verrattuna villityypin rottauroksiin. 

Rottauroksilla he havaitsivat myös verenkuvassa muutoksia. Niillä punasolujen keskitilavuus 

(MCV) ja punasolujen keskimääräinen hemoglobiinin määrä (MCH) olivat villityyppiä 

korkeammat, ja verihiutaleiden ja imusolujen eli lymfosyyttien määrät olivat matalammat. 

He arvelivat näiden johtuvan väärin kehittyneiden munuaisten alentuneesta kyvystä tuottaa 

erytropoietiinia, eli punasolujen tuottoa edistävää hormonia. Jostain syystä naarailla ei 

havaittu samanlaisia muutoksia verenkuvassa. 

 

Tutkimusten perusteella AH-reseptorilla on vaikutusta munuaisten kehitykseen, mutta se, 

miten paljon vaikutusta reseptorilla on, on eläinlajikohtaista, eikä yhden lajin 

tutkimustuloksia voi suoraan soveltaa muihin lajeihin. Ainakin rotilla Ah-reseptorilla on suuri 

vaikutus munaisten kehitykseen, ja hiirillä vaikutus on pienempi mutta myös selkeästi 

löydettävissä. Aihe vaatisi laajempaa tutkimusta myös eri lajeilla, jotta reseptorin merkitystä 

munuaisten kehitykseen voidaan varmentaa.  
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5 VAIKUTUS SYDÄN- JA VERENKIERTOELIMISTÖÖN 

 

5.1 Sydän 

AH-reseptorilla on huomattu eläintutkimuksissa olevan huomattavaa vaikutusta sydämen 

kehitykseen. AHR-poistogeenisillä hiirillä on useissa tutkimuksessa havaittu muutoksia 

sydämen koossa. Sydämen on havaittu olevan aikuisilla poistogeenisillä hiirillä villityypin 

hiiriin verrattuna huomattavasti suurempi (Vasquez ym. 2003, Thackaberry ym. 2002, 

Sauzeau ym. 2011, Lund ym. 2003, Carreira ym. 2015a). Sydämen koko on vielä kolmen 

viikon ikäisillä hiirillä saman kokoinen kuin villityypin hiirillä (Thackaberry ym. 2002), mutta 

jo neljän viikon ikäisenä sydän on suurempi kuin villityypin hiirillä ja koko kasvaa edelleen 

ainakin 11 kuukauden ikään asti (Vasquez ym. 2003). Myös vain yhden AHR-alleelin poiston 

on havaittu vaikuttavan sydämen kokoon, mutta hitaammin ja vähemmän kuin molempien 

alleelien poiston, sillä niillä villityypin hiiriin verrattuna sydämen suurempi koko havaittiin 

vasta seitsemän kuukauden ikäisenä (Thackaberry ym. 2002). Sydämen koko poistogeenisillä 

hiirillä on suurempi pituudessa kärjestä tyveen (Thackaberry ym. 2002), ja lisäksi sydämen 

kammion seinämien on havaittu olevan paksumpia vasemmassa kammiossa (Sauzeau ym. 

2011, Carreira ym. 2015a) tai molemmissa sydämen kammioissa (Thackaberry ym. 2002).  

 

Poistogeenisten hiirten sydämessä on havaittu myös vasemman kammion tilavuuden kasvua 

(Carreira ym 2015a, Vasquez ym. 2003) ja oikean kammion tilavuuden pienenemistä 

(Thackaberry ym. 2002). Kammioiden seinämän paksuuntuminen tutkimuksissa yhdistettiin 

sydänlihassolujen suurempaan kokoon eli solujen hypertrofiaan joko suurempien 

sydänlihassolujen vuoksi (Sauzeau ym. 2011, Vasquez ym. 2003, Carreira ym. 2015a) tai 

koholla olevien hypertrofiasta kertovien molekyylimarkkereiden takia (Lund ym. 2003, 

Thackaberry ym. 2002). Vain yhden AHR-alleelin omaavien hiirten sydänten todettiin 

yhdessä tutkimuksessa olevan kuin välimuoto poistogeenisten ja villityypin hiirten 

sydämistä, sydämen koon kasvu nähtiin lähinnä vasemman kammion seinämän 

paksuuntumisena ja paksuuntuminen tapahtui myöhemmin kuin täysin poistogeenisillä 

hiirillä (Thackaberry ym. 2002). 
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Thackaberry ym. (2003) tutkivat myös hiirten emojen genotyypin vaikutusta poikasten 

sydämen kokoon. Mielenkiintoista kyllä, heidän tutkimuksissaan poistogeenisille naaraille 

syntyneiden poikasten sydämet olivat suurempia kuin villityypin naaraiden poikasten, 

riippumatta siitä, oliko poikasilla yksi vai ei lainkaan AHR-alleelia. Yhden AHR-alleelin 

omaavilla hiirinaarailla taas poistogeenisten poikasten sydänten koossa ei ollut eroja 

verratessa yhden alleelin omaaviin tai villityypin pentuesisaruksiin. Poistogeenisillä 

poistogeenisten emojen pennuilla sydämen koko ja vasemman kammion seinämän paksuus 

oli suurempi jo tiineyspäivänä 14,5, ja lisäksi he havaitsivat sydämessä villityypin poikasten 

sydämiin verrattuna enemmän solujen proliferaatiota erityisesti kammioiden väliseinässä. 

Lisäksi sydämen hypertrofiasta kertovat molekyylimarkkerit olivat koholla tiineyspäivästä 

14,5 eteenpäin. Tästä he päättelivät, että sydämen suurempi koko voisi johtua sydänlihasten 

suuremman koon lisäksi suuremmasta määrästä soluja. 

 

Sen sijaan Carreira ym. (2015b) havaitsivat tiineyspäivinä 13,5 ja 15,5 poistogeenisillä 

hiirisikiöillä ohuemmat sydämen vasemmat kammiot, ja tiineyspäivänä 15,5 vasen kammio 

oli tilavuudeltaan laajempi. Päivänä 18,5 sydän oli samankokoinen villityypin hiirisikiöiden 

kanssa. Sydämen painon he mittasivat tiineyspäivänä 13,5 olevan villityyppiä kevyempi, 

päivänä 15,5 suurempi ja päivänä 18,5 saman painoinen kuin villityypillä. He havaitsivat 

tutkimuksessaan myös poistogeenisillä hiirten sikiöillä sydämessä villityyppiä vähemmän 

proliferaatiota. Tutkimuksessa he huomasivat poistogeenisillä hiirillä vähemmän sydämen 

kehitykseen keskeisesti liittyvää geeniä (NKX2-5). 

 

Koon eron lisäksi AHR-poistogeenisten hiirten sydämessä on havaittu olevan villityyppiä 

enemmän fibroosia sekä verisuonten ympärillä että solujen välitilassa (Sauzeau ym. 2011, 

Lund ym. 2003). 

 

Hiirten lisäksi AH-reseptorin vaikutusta sydämen kehitykseen on tutkittu seeprakalalla. 

Lanham ym. (2014) käyttivät tutkimuksessaan muuntogeenisiä seeprakaloja, joiden AH-

reseptori oli jatkuvasti aktiivinen sydänlihassoluissa. Näiden seeprakalojen sydän oli pidempi 

ja epämuodostunut, ja niillä kertyi nestettä sydänpussiin. Niillä oli myös ongelmia 

sydänläppien ja sydämen ulkokalvon muodostumisessa. 
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Hiiritutkimuksissa AHR-poistogeenisillä hiirillä on havaittu muutoksia sydämen toiminnassa. 

Carreira ym. (2015b) tutkimuksessaan totesivat poistogeenisten hiirten sydämessä 

suuremman iskutilavuuden ja pienemmän ejektiofraktion. He huomasivat myös, että 

poistogeenisten hiirten sydämessä mitokondrioiden toiminta oli heikentynyt ja niiden määrä 

oli lisääntynyt kaksinkertaiseksi todennäköisesti korvaamaan heikompaa toimintaa. Myös 

Vasquez ym. (2003) havaitsivat poistogeenisillä hiirillä pienemmän iskutilavuuden sekä 

pienemmän minuuttitilavuuden, jotka pahenivat iän myötä neljästä kuukaudesta 11 

kuukauteen asti. Carreira ym. (2015a) havaitsivat poistogeenisillä hiirillä alentuneen 

rasituksensietokyvyn sekä uroksilla hieman alemman leposykkeen. 

 

Sydämen rakenteellisille eroille AHR-poistogeenisillä eläimillä on esitetty eri syitä, mutta yksi 

esitetty syy on kompensaatio korkealle verenpaineelle (Zhang ym. 2010, Lund ym. 2003). 

Lund ym. (2003) tutkivat tätä antamalla hiirille verenpainetta alentavaa ACE-estäjää 

(angiotensiinikonvertaasin estäjä). He antoivat sitä hiirille pitkän ajan sekä pienellä että 

suurella annoksella. Sekä pienellä että suurella annoksella annettuna ACE-estäjät vähensivät 

sydämen koon kasvua poistogeenisillä hiirillä. Myös sydämen fibroosi väheni, ja sydämen 

hypertrofiasta kertovien markkereiden geenien ilmentyminen vähentyi. Kokonaan ACE-

estäjä ei kuitenkaan estänyt syntyviä eroja poistogeenisten ja villityypin hiirten välillä. 

 

Myös ihmisillä on havaittu yhteys AH-reseptorin ja synnynnäisten sydänvikojen välillä. 

Pulignani ym. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että synnynnäisillä sydänvioilla ja 

mutaatioilla AH-reseptorin geenissä oli yhteys. Niillä henkilöillä, joille mutaatio AHR-geenissä 

aiheutti AH-reseptorin toimimisen heikommin kuin tavallisesti, oli kolmesta kuuteen kertaa 

suurempi riski synnynnäisille sydänvioille kuin muilla tutkimuksen henkilöillä sekä yhdessä 

ympäristötekijöiden kanssa että niistä riippumatta. 

 

Tutkimuksista ja niiden eroavaisuuksista voi päätellä, että AH-reseptorilla on suuri vaikutus 

sydämen normaaliin kehitykseen, ja jo yhden alleelin menetys tai reseptorin normaalia 

heikompi toiminta häiritsee tätä kehitystä. On kuitenkin edelleen epäselvää, millä 

mekanismilla AHR vaikuttaa sydämen kehitykseen ja johtuvatko muutokset suoraan AH-

reseptorin vaikutuksesta sydämeen vai onko se seurausta muista häiriöistä 
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sikiönkehityksessä. Lisäksi osa tutkimuksista ovat ristiriidassa keskenään. Aihe vaatii siis 

edelleen tarkempaa tutkimusta. 

 

5.2 Verisuonisto 

AH-reseptorin puutteen on havaittu vaikuttavan verisuoniston kehitykseen. Lahvis ym. 

(2000) totesivat heidän tutkimiensa hiirten maksan laskimotiehyen säilyvän avoimena 

poistogeenisillä hiirillä, ja sen lisäksi he löysivät myös muita sikiöaikaisia verisuonituksia 

jäävän vajaakehittyneeksi. Maksassa oli verisuonten välillä normaalia enemmän yhteyksiä ja 

verisuonitus muistutti sikiön maksan suonitusta. Hiirten silmissä havaittiin säilyvän 

sikiökaudella silmää ravitseva lasiaisvaltimo, ja silmässä oli myös liiallista verisuonitusta 

sarveiskalvon ja kovakalvon rajalla. Myös munuaisten verisuonituksessa oli muutoksia AHR-

poistogeenisilllä hiirillä. Aivan kaikki sikiöaikaiset verisuonitukset eivät kuitenkaan säilyneet, 

sillä ainakin sydämen valtimotiehyt sulkeutui normaalisti myös poistogeenisillä hiirillä. 

 

Myös Walisser ym. (2004) totesivat AHR-poistogeenisillä hiirillä sikiöaikaisen maksan 

laskimotiehyen säilyvän syntymän jälkeen. He tutkivat myös hiirikantaa, joilla AHR-reseptori 

oli normaalia vähemmän aktiivinen. Myös vähemmän aktiivisen AH-reseptorin omaavilla 

hiirillä maksan laskimotiehyt säilyi avoimena, mutta AH-reseptoria aktivoivan dioksiinin 

annolla emolle tiineysaikana näiden hiirten laskimotiehyt sulkeutui. Poistogeenisillä hiirillä 

dioksiinin annolla ei ollut vaikutusta. 

 

Tutkimuksen tulokset viittaavat vahvasti siihen, että AH-reseptori vaikuttaa verisuonituksen 

normaaliin kehittymiseen, eivätkä verisuonitukset pysty korjaantumaan aikuisellakaan 

hiirellä ilman AH-reseptoria. 

 

5.3 Verenpaine 

AH-reseptorin vaikutuksesta verenpaineeseen on ristiriitaista tietoa eri tutkimuksissa. Zhang 

ym. (2010) totesivat aikuisilla neljän kuukauden ikäisillä AHR-poistogeenisillä hiirillä 

matalamman systolisen ja diastolisen paineen kuin villityypin tai yhden AHR-alleelin 

omaavilla hiirillä. Yhden AHR-alleelin hiirillä he havaitsivat aktivoituneen RAS-järjestelmän, 

eli reniini-angiotensiini -järjestelmän. He kokeilivat myös ACE-estäjän vaikutusta 
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verenpaineeseen, ja sen annolla verenpaine laski eniten yhden AHR-alleelin omaavilla hiirillä. 

Tuloksista he päättelivät, että AHR vaikuttaa hiirten verenpaineen säätelyyn pitämällä 

verenpainetta tarpeeksi korkealla, ja yhden alleelin omaavat hiiret voivat kompensoida 

matalampaa verenpainetta RAS-järjestelmällä. 

Myös Vasquez ym. (2003) totesivat poistogeenisillä hiirillä matalamman verenpaineen, tosin 

vanhemmilla kahdeksan kuukauden ikäisillä hiirillä. Heidän tutkimuksessaan vielä viiden 

kuukauden ikäisillä hiirillä verenpaine oli villityypin hiirten kanssa samalla tasolla. 

 

Sen sijaan Sauzeau ym. (2011) totesivat AHR-poistogeenisillä hiirillä villityypin hiiriä 

korkeamman verenpaineen. Lisäksi niillä oli aktivoitunut RAS-järjestelmä ja enemmän 

sympaattista hermojärjestelmää aktivoivia katekoliamiineita eli adrenaliinia ja 

noradrenaliinia, ja näitä tuottava lisämunuaisydin oli suurempi. Myös Lund ym. (2003) 

totesivat poistogeenisillä hiirillä korkeamman verenpaineen. Heidän tutkimuksissaan kahden 

kuukauden ikäisillä hiirillä verenpaine oli korkeampi kuin villityypin hiirillä, ja ero kasvoi niin, 

että viiden kuukauden ikäisillä hiirillä oli vielä korkeampi verenpaine. Lisäksi heidän 

tutkimuksessaan verisuonia supistavat peptidit olivat koholla veressä. Myös he antoivat 

hiirillä ACE-estäjää, joka laski poistogeenisten hiirten verenpainetta sekä verisuonia 

supistavien peptidien määrää veressä, ei kuitenkaan villityypin hiirten tasolle asti. 

 

Lund ym (2008) tutkivat poistogeenisiä hiiriä eri korkeauksilla merenpinnasta. He totesivat, 

että poistogeenisillä hiirillä oli villityypin hiiriä matalampi verenpaine tutkimusasemalla, joka 

oli matalammalla (225m merenpinnasta) ja villityypin hiiriä korkeampi verenpaine korkealla 

(1632m merenpinnasta). Verenpaineen vaihtelu vaikutti liittyvän ilman happiosapaineeseen, 

sillä kun korkeammalla tutkimusasemalla olevat hiiret asetettiin merenpinnan tason 

happiosapaineeseen, verenpaine laski matalamman tutkimusaseman tasolle. Korkeamman 

tutkimusasemalla hiirillä oli veressä myös vähemmän happea (hypoksemia) ja enemmän 

hiilidioksidia, ja niiden elimistö oli happamampi (asidoosi). Myös nämä muutokset 

palautuivat, kun hiiret olivat merenpinnan tason happiosapaineessa. 

 

Vaikuttaisikin siltä, että AHR-poistogeenisillä hiirillä on vakavia ongelmia verenpaineen 

säätelyssä ja mahdollisesti tästä johtuen kaasujen kuljetuksessa veressä.  Lund ym (2008) 

tutkimuksen perusteella muiden tutkijoiden ristiriitaiset tulokset voisivat johtua heidän 
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tutkimusasemiensa eri korkeudesta ja happiosapaineesta. Tulosten ristiriitaisuuden vuoksi 

aiheesta tulisi tehdä lisää tutkimusta, jotta vaikutus verenpaineeseen voitaisiin ymmärtää 

paremmin. Vielä ei myöskään tiedetä sitä, johtuuko AH-reseptorin vaikutus verisuonten ja 

sydämen kehitykseen sen vaikutuksista verenpaineeseen vai onko asia juuri päinvastoin, eli 

verenpaineen muutokset johtuisivat sydämen ja verisuoniston kehityksen häiriöistä.  
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6 HEMATOPOIEESI 

 

6.1 Hematopoieettiset kantasolut 

AH-reseptorin vaikutusta verisolujen kantasoluihin eli hematopoieettisiin kantasoluihin on 

tutkittu sekä ihmisen kantasoluista soluviljelmissä että hiiritutkimuksissa. Angelos ym. (2017) 

tutkivat ihmisen sikiön kantasolujen erilaistumista verisolujen kantasoluiksi ja huomasivat, 

että AH-reseptorin ilmentyminen lisääntyi huomattavasti soluissa niiden erilaistuessa. He 

käyttivät viljelmissään myös AH-reseptoria aktivoivaa ja deaktivoivaa kemikaalia sekä 

kontrolliliuosta. Deaktivoivalla liuoksella sikiön kantasoluista syntyi kontrollia enemmän 

hematoendoteelisiä soluja sekä verisolujen esisoluja. AH-reseptoria aktivoivalla aineella sen 

sijaan solujen erikoistuminen nopeutui ja kantasoluista syntyi kontrollia nopeammin 

erikoistuneita verisolulinjoja ja verisolujen esisoluja oli viljelmässä kontrollia vähemmän. 

Sama tulos todettiin napanuoran verestä otetuissa soluissa. AH-reseptoria deaktivoivalla 

aineella saatiin aikaiseksi enemmän soluja ja enemmän verisolujen esisoluja ja solujen 

erilaistuminen hidastui ja ne pysyivät enemmän esisolutilassa, kun taas aktivoivalla aineella 

solut erilaistuivat nopeammin. 

 

Bennett ym. (2018) käyttivät tutkimuksessaan hiiriä, joilta oli poistettu AH-reseptori vain 

hematopoieettisista kantasoluista. He huomasivat näillä hiirillä muutoksia ilmentymisessä 

niissä geeneissä, jotka vaikuttavat verisolujen kehitykseen ja toimintaan. 

Leung ym. (2018) käyttivät tutkimuksessaan ihmisen indusoituja pluripotentteja kantasoluja, 

eli keinotekoisesti tehtyjä useakykyisiä kantasoluja, ja tekivät niistä hematopoieettisten 

kantasolujen esisoluja. He tekivät soluista kontrollilinjan ja linjan, josta oli poistettu AH-

reseptori. Poistogeenisissä linjoissa syntyi enemmän hematopoieettisia esisoluja, ja niistä 

erityisesti myeloideja linjoja eli granulosyyttien ja makrofagien esiasteita. Viljelmässä oli 

myös kontrollia enemmän proliferaatiota. Myös villityypin kontrollissa AH-reseptorin 

deaktivaattoria käyttämällä saatiin aikaan samanlainen vaikutus, mutta pienempänä kuin 

poistamalla AHR täysin. Kontrollilinjassa AH-reseptoria aktivoimalla syntyi vähemmän 

hematopoieettisia esisoluja. 
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Singh ym. (2011) tutkivat AHR-poistogeenisiä hiiriä ja totesivat niillä suuremman ja 

solukkaamman pernan verrattuna villityypin hiiriin tai yhden AHR-alleelin omaaviin hiiriin. 

Poistogeenisten hiirten veressä oli 20% vähemmän punasoluja ja lähes kaksinkertainen 

määrä valkosoluja kontrolliin verrattuna. Kun poistogeenisten hiirten luuytimen soluja 

viljeltiin eläimen ulkopuolella, osa luuytimen verisoluista lisääntyi kontrollia huomattavasti 

nopeammin. Singh ym. (2011) tekivät myös tutkimuksen, jossa he säteilyttivät villityypin 

hiiriä niin, että niiden luuytimen solut kuolivat, ja laittoivat niiden luuytimiin sen jälkeen joko 

villityypin tai AHR-poistogeenisiä soluja. Poistogeenisten hiirten soluja saaneilla hiirillä solut 

lisääntyivät nopeammin ja niiden pernat olivat villityypin hiirten soluja saaneita 

solukkaampia. 

 

6.2 Veren solulinjat 

AH-reseptorin vaikutusta on tutkittu myös eri veren solulinjoja tuottavissa soluviljelmissä. 

Smith ym. (2013) tutkivat ihmisen indusoitujen pluripotenttien kantasolujen erikoistumista 

punasoluiksi ja megakaryosyyteiksi eli verihiutaleita tuottaviksi soluiksi.  He käyttivät 

viljelmissään myös AH-reseptorin aktivaattoria ja deaktivaattoria. Aktivaattorilla viljelmissä 

oli vähemmän solukuolemaa ja enemmän proliferaatiota hematopoieettisissa esisoluissa, ja 

punasoluja kypsyi enemmän kuin megakaryosyyttejä. AH-reseptorin deaktivaatiolla 

puolestaan megakaryosyyttien osuus oli suurempi kuin kontrollilla. 

Strassel ym. (2016) tuottivat tutkimuksessaan ihmisen luuytimestä peräisin olevista 

hematopoieettista esisoluista megakaryosyyttejä. AH-reseptorin deaktivaatiolla viljelmissä 

solut säilyivät enemmän esisolutilassa ja niiden kypsyminen hidastui. 

Lindsey ja Papoutsakis (2012) tutkivat AHR-poistogeenisten hiirten verihiutaleita. He 

totesivat poistogeenisillä hiirillä 9% vähemmän verihiutaleita verrattuna villityypin 

kontrolliin. Poistogeeniset hiiret myös vuosivat verta haavasta villityypin hiiriä pidempään ja 

menettivät kolminkertaisen määrän verta, mikä voi olla osoitus AH-reseptorin vaikutuksesta 

paitsi verihiutaleiden kehitykseen myös niiden toimintaan. He käyttivät myös ihmisen 

hematopoieettisia esisoluja ja tuottivat niistä megakaryosyyttejä. Solujen erilaistuessa 

megakaryosyyteiksi AH-reseptorin ilmentyminen soluissa moninkertaistui. 
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Tutkimusten perusteella voi päätellä, että AH-reseptorilla on vaikutuksia verisolujen 

kehitykseen ja erilaistumiseen kantasoluista. AH-reseptorilla näyttäisi vaikuttavan sekä 

kantasolujen lisääntymiseen tai pysymiseen lepotilassa ja myös veren eri solulinjojen 

kehitykseen. AHR näyttäisi aktivaatiollaan ja deaktivaatiollaan vaikuttavan eri veren 

solulinjoissa eri tavalla, sillä toiset solulinjat kypsyvät sen aktivoituessa ja toiset sen 

deaktivoituessa. Tutkimusta AH-reseptorin vaikutuksesta kantasoluihin ja verisolujen 

erilaistumiseen on tehty enenevissä määrin viime vuosina, mutta tulokset ovat vielä 

suuressa määrin alustavia ja hypoteettisia tarkan tiedon sijaan. Täytyy myös muistaa, että 

ihmisen tai eläimen ulkopuolella tehdyissä soluviljelmissä tehtyjen kantasolututkimusten 

tuloksia ei voi suoraan verrata kehon sisällä tapahtuvaan toimintaan. Siispä tarkempaa 

tutkimustietoa AH-reseptorin vaikutuksesta verisolujen kehitykseen vaaditaan vielä paljon 

lisää. 
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7 VAIKUTUS IMMUUNIJÄRJESTELMÄN KEHITYKSEEN 

 

7.1 B-solujen kehitys 

AH-reseptori näyttäisi vaikuttavan B-solujen eli vasta-aineita tuottavien imusolujen 

kehitykseen estävästi. Li ym. (2017) tutkivat ihmisen napanuoran verestä saatavien 

kantasolujen erilaistumista B-soluiksi. He havaitsivat, että viljelmissä, joihin oli lisätty AH-

reseptoria aktivoivaa kemikaalia (TCDD), syntyi kontrolliviljelmää vähemmän B-solujen 

esiasteita. Lisäksi viljelmässä oli kontrolliviljelmään verrattuna paljon vähemmän B-solujen 

kehittymiseen vaikuttavia transkriptiotekijöitä. Kun viljelmään lisättiin AH-reseptoria 

deaktivoivaa kemikaalia, transkriptiotekijöiden määrä nousi kontrolliviljelmän tasolle. 

Boule ym. (2018) havaitsivat, että AH-reseptoria aktivoivia kemikaaleja saaneilla hiirillä B-

soljen tuottamien vasta-aineiden eli immunoglobuliinien tuotto oli pienempi kuin 

kontrolliryhmällä niiden infektoituessa influenssa A -viruksella. 

Yoshida ym (2012) käyttivät tutkimuksissaan sekä AH-reseptoria aktivoivaa että deaktivoivaa 

ainetta. He havaitsivat, että AH-reseptorin aktivaatio esti B-solujen kypsymisen vasta-aineita 

tuottaviksi plasmasoluiksi, kun taas AH-reseptorin deaktivaatio lisäsi kypsymistä 

plasmasoluiksi. Voi siis päätellä, että AH-reseptorilla on vaikutusta B-solujen kehitykseen 

niin, että AH-reseptorin aktivaatio estää solujen kehitystä, kypsymistäja normaalia toimintaa. 

 

7.2 T-solut 

AH-reseptori vaikuttaa myös toisten imusolujen eli T-solujen kehitykseen. Burke ym. (2019) 

tutkivat AH-reseptoria aktivoivan TCDD-kemikaalin vaikutusta hiiren T-soluihin. He 

havaitsivat, että kehitysaikanaan kemikaalille altistuneilla aikuisilla hiirillä oli elimistössään 

vähemmän T-soluja niiden infektoituessa influenssa A -viruksella ja solujen proliferaatio oli 

huomattavasti vähäisempää. Vaikutus oli kuitenkin erilainen eri T-solutyypeissä. Auttaja T-

solutyyppejä (Th1, Tfh, T17) oli normaalia vähemmän. AHR-aktivaattori vaikutti vähiten 

säätelijä T-solujen eli Treg-solujen määrään. TCDD-altistumisella oli vaikutusta myös hiirten 

T-solujen geenien ilmentymiseen. Samassa tutkimuksessa tutkittiin T-soluja myös eläimen 

ulkopuolella soluviljelmissä. Viljelmissä T-solut saatiin proliferoitumaan normaalisti, mutta 

Treg-solujen proliferaatio oli myös viljelmissä runsainta. Tuloksista he päättelivät, että AHR 

vaikuttaa T-soluihin paitsi suorasti, myös epäsuorasti solun ulkoisten tekijöiden avulla. 
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Lisäksi altistuneiden hiirten T-solujen metabolia ja mitokondrioiden toiminta oli heikompaa 

kuin kontrolliryhmällä. 

 

Mascanfroni ym. (2015) käyttivät tutkimuksessaan hypomorfista eli tavallista heikommin 

toimivaa geenimuotoa AH-reseptorista ja totesivat, että viljelmissä, joissa oli hypomorfinen 

AHR-muoto, säätelijä T-solujen metabolia oli heikentynyt niiden erilaistuessa. Tutkimuksessa 

myös Treg-solujen aktivaatio heikentyi AH-reseptorin inaktivoituessa. 

 

Myös Boule ym. (2018) saivat samankaltaisia tuloksia. Heidän tutkimuksessaan erilaisia AHR-

aktivaattoreita saaneilla hiirillä oli influenssavirukselle altistuessaan kontrolliryhmää 

vähemmän auttaja T-solutyyppejä (Th1, Tfh) sekä sytotoksisia T-soluja (CTL/Tc), kun taas 

Treg-soluja oli aktivaattoreita saaneilla hiirillä enemmän kuin kontrolliryhmällä. 

 

Quintana ym (2008) tutkivat AH-reseptorin vaikutusta säätelijä T-soluihin ja Th17 auttaja-T-

soluihin. Heidän tutkimuksessaan AH-reseptoria aktivoiva aine TCDD sai aikaan Treg-solujen 

erilaistumista, kun taas toinen AHR-aktivaattori FICZ esti Treg solujen erilaistumista ja lisäsi 

Th17-solujen erilaistumista. 

Baba ym (2012) totesivat tutkimuksessaan, että AHR aktivaattori VAF347 lisäsi epäkypsien 

auttaja T-solujen erilaistumista Th22-tyypin soluiksi ja vähensi erilaistumista muiksi auttaja 

T-solutyypeiksi. 

 

On siis todennäköistä, että AHR vaikuttaa T-solujen kehitykseen, mutta ei vain vaikuttamalla 

soluihin, vaan myös erilaisiin solujen kehitykseen vaikuttaviin biologisiin reitteihin. AHR 

näyttäisi myös vaikuttavan eri tavalla eri T-solutyyppeihin sekä vaikutus riippuu osittain 

reseptoria aktivoivasta ligandista. 

 

7.3 NK-solut 

Samoin kuin B- ja T-solut, AHR näyttäisi vaikuttavan myös NK- eli natural killer -soluihin 

niiden kehitystä estävästi. Angelos ym. (2017) havaitsivat, että soluviljelmissä, joihin oli 

lisätty AH-reseptoria deaktivoivaa ainetta, syntyi kontrolliviljelmää enemmän kypsiä NK-

soluja. AHR-aktivaattoria saaneissa viljelmissä kypsiä NK-soluja kehittyi huomattavasti 
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kontrolliviljelmää vähemmän. Kontrolliviljelmässä solut pysyivät enimmäkseen NK-solujen 

esiasteina. 

 

Moreno-Nieves ym. (2018) havaitsivat, että AH-reseptoria aktivoivat ja deaktivoivat aineet 

vaikuttivat NK-solujen pinnalla oleviin reseptoreihin. AH-reseptoria aktivoiva aine vähensi 

NK-soluja aktivoivia pintareseptoreita ja lisäsi deaktivoivia reseptoreita. AH-reseptorin 

deaktivaattorilla reseptoreiden määrä oli päinvastainen. AH-reseptorin aktivaatio myös lisäsi 

NK-soujen tuottamien säätelymolekyylien eli sytokiinien tuottoa. 

 

Zhang ym. (2016) tutkivat hiiren maksan NK-soluja. He havaitsivat, että AHR-poistogeenisillä 

hiirillä oli maksan NK-soluja huomattavasti villityypin hiiriä ja yhden AHR-alleelin omaavia 

hiiriä vähemmän. Pernan ja luuytimen NK-solujen määrässä he sen sijaan eivät havainneet 

eroja ryhmien välillä. Tutkijat huomasivat myös, että aktivoitaessa NK-soluja ne 

proliferoituivat huomattavasti nopeammin mikä johti solukuoleman lisääntymiseen. Tästä 

he arvelivat, että maksan NK-solujen pienempi määrä poistogeenisillä hiirillä johtuisi 

enemmänkin liian nopeasta ja runsaasta proliferaatiosta eikä niinkään hitaasta 

proliferaatiosta. 

Hughes ym. (2014) tutkivat NK-solujen erilaistumista ja havaitsivat, että AH-reseptorin 

aktivaatio esti NK-solujen erilaistumista eri tyypeiksi, kun taas AHR-deaktivaatio lisäsi 

erilaistumista. 

 

Felker ym. (2013) tutkivat hiiren kohdun NK-soluja. He totesivat, että AH-reseptoria 

vaaditaan kohdun NK-solujen kypsymiseen toimiviksi. He havaitsivat AHR-poistogeenisten 

hiirten kohduissa villityypin hiiriin verrattuna saman verran NK-soluja mutta solut eivät olleet 

kypsyneet normaalisti ja ne eivät toimineet oikein. 

 

Tutkimuksista voi päätellä, että AH-reseptorilla on todennäköisesti estävää vaikutusta NK-

solujen toimintaan, mutta reseptori vaikuttaa elimistön eri osissa hieman eri tavalla. AH-

reseptori vaikuttaa todennäköisesti paitsi vain NK-soluihin myös solujen kehitykseen ja 

toimintaan liittyviin biologisiin reitteihin. 
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7.4 Suolen immuunikudokset 

Lee ym. (2011) tutkivat hiiren suoliston imukudoksia ja havaitsivat, että AHR-poistogeenisillä 

hiirillä oli useita muutoksia villityypin hiiriin verrattuna. Poistogeenisillä hiirillä oli suolistossa 

normaalisti sikiöaikana kehittyvät immuunikudokset, mutta syntymän jälkeen kehittyvät 

immuunikudokset puuttuivat tai olivat normaalia paljon pienempiä. Puuttuvia 

immuunikudoksia olivat paksusuolen ja ohutsuolen kuopakkeiden imukudokset ja 

ohutsuolen imukudosfollikkelit. Lisäksi he havaitsivat poistogeenisillä hiirillä olevan suolessa 

vähemmän tiettyjä T-soluja, NK-soluja ja muita valkosoluja.  

 

Kiss ym (2011) päätyivät samanlaisiin tuloksiin tutkimuksessaan. He käyttivät 

tutkimuksessaan hiiriä, joilta puuttui AHR joko kokonaan tai vain tietystä solulinjasta 

(suoliston immuunijärjestelmän kehittymisen kannalta tärkeät luontaiset lymfosyytit (ILC), 

dendriittisolut, suoliston epiteelisolut). He havaitsivat, että hiirillä, jolta puuttui AHR 

kokonaan tai vain ILC-soluista, puuttui suolen kuopakkeiden imukudokset sekä suolen 

imukudosfollikkelit. Muilla ryhmillä ei havaittu puutoksia suolen imukudoksissa. ILC-solujen 

määrä oli myös normaali vastasyntyneillä hiirillä, ja AH-reseptorin puuttuminen vaikutti 

syntymän jälkeiseen solujen lisääntymiseen ja siten suoliston imukudosten syntymiseen. 

AH-reseptorilla on siis vaikutusta suoliston immuunijärjestelmän kehitykseen. 

 

7.5 Dendriittisolut 

AH-reseptori näyttää tutkimusten perusteella vaikuttavan myös Langerhansin solujen (LC-

solut) eli ihon immuunisysteemin dendriittisolujen kehittymiseen. Jux ym. (2008) totesivat, 

että AHR-poistogeenisten hiirten Langerhansin soluissa oli enemmän geenejä hiljennetty 

verrattuna villityypin hiiriin. Myös LC-solujen kypsymien oli hidastunut ja niiden pinnalla oli 

vähemmän niiden oikeaan toimintaan tarvittavia pintamolekyylejä. Poistogeenisten hiirten 

LC-solut olivat myös pienempiä ja niissä oli vähemmän granulaatiota. 

Platzer ym. (2009) havaitsivat AH-reseptorin aktivaation vaikuttavan Langerhansin solujen 

tuottoon ja erilaistumiseen. AH-reseptorin aktivaatio vähensi LC-solujen tuottoa ja niiden 

erilaistumista mutta ei vaikuttanut niiden kypsymiseen. 
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Goudot ym (2017) tutkivat ihmisen monosyyttien erilaistumista soluviljelmissä. Heidän 

tutkimuksessaan AH-reseptoria aktivoiva aine sai aikaan monosyyttien erilaistumista 

dendriittisoluiksi ja vähensi niiden erilaistumista makrofageiksi, kun taas deaktivoivalla 

aineella saatiin vastakkainen tulos. Tästä he päättelivät, että AH-reseptori on tärkeässä 

asemassa näiden solulinjojen kehityksessä. 

Baba ym (2012) havaitsivat, että AH-reseptoria aktivoivalle aineelle (VAF347) altistetut 

monosyytit erilaistuivat dendriittisoluiksi, mutta niiden toiminta oli hieman erilaista 

verrattuna kontrolliryhmään. AHR-aktivaattorille altistuneet dendriittisolut tuottivat 

sytokiineja eri suhteissa kuin kontrolliryhmä, ja tämä vaikutti dendriittisolujen toimintaa 

muiden immuunisolujen ohjauksessa. 

Voi siis päätellä, että AH-reseptorilla on tärkeitä tehtäviä dendriittisolujen kehityksen ja 

oikean toiminnan kannalta. 
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8 HERMOSTON KEHITYS 

 

8.1 Silmä 

Ah-reseptorin puutteen on havaittu vaikuttavan näkökykyyn ja silmän kehitykseen. Mayer 

ym. (2019) tutkivat ihmisiä, joiden AHR-geenissä oli mutaatio, josta aiheutui toimimaton 

AHR-proteiini. Tutkittavilla henkilöillä oli hieman keskiarvoista pienempi pää ja näössä oli 

useita poikkeavuuksia. Heillä oli silmien sisäänkarsatusta, epätarkempi näkö, epänormaali 

pään asento, silmävärve eli nystagmus ja heidän verkkokalvojensa keskikuoppa eli fovea oli 

vajaakehittynyt ja sen valorefleksi oli puutteellinen. 

 

Juricek ym. (2017) päätyivät samankaltaisiin tuloksiin AHR-poistogeenisillä hiirillä. He 

havaitsivat poistogeenisillä hiirillä spontaanin nystamuksen, joka paheni hiirten vanhetessa. 

Lisäksi hiirillä oli heikentynyt kontrastien erotuskyky ja ongelmia visuaalisen tiedon 

käsittelyssä. Tutkimuksessa he eivät havainneet anatomisia eroja hiirten näköhermoissa 

poistogeenisten ja villityypin hiirten välillä, mutta poistogeenisten hiirten näköhermoissa oli 

tulehdusreaktiota. 

 

Myös Chevallier ym. (2013) havaitsivat AHR-poistogeenisillä hiirillä nystagmusta, joka 

pahenee hiirten vanhetessa ja oli voimakkaampi valoisissa olosuhteissa. He totesivat myös, 

että poistogeenisten hiirten optokineettinen refleksi eli liikkeessä tapahtuva näön 

vakauttaminen oli puutteellinen, kun taas vestibulo-okulaarinen refleksi eli 

tasapainojärjestelmään liittyvä silmän liikuttaminen sekä pikkuaivot olivat normaalit, josta 

he päättelivät, että nystagmus poistogeenisillä hiirillä johtui visuomotorisesta häiriöstä. He 

havaitsivat myös epäjärjestäytymistä poistogeenisten hiirten verkkokalvon solukerroksissa. 

 

Poistogeenisillä hiirillä havaittiin myös näköhermoa ympäröivien myeliinituppien 

epäjärjestäytymistä ja hiirillä oli enemmän heikosti myeliinitupen ympäröiviä hermojen 

viejähaarakkeita eli aksoneita. Tutkiessaan myeliinituppia tarkemmin tutkijat havaitsivat, 

että hiirillä oli vähemmän keskushermostolle tyypillisiä myeliinituppien lipidejä eli rasva-

aineita ja geenit, jotka liittyivät myeliinituppien valmistamiseen ilmentyivät normaalia 

vähemmän AHR-poistogeenisillä hiirillä. (Juricek ym. 2017) 
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Wu ym. (2019) tutkivat seeprakalojen myeliinituppia. He havaitsivat, että AH-reseptoria 

aktivoiva aine sai aikaan myelinisaatioon liittyvien geenien ilmentymisen lisääntymistä. On 

siis selvää, että AH-reseptori vaikuttaa hermostossa hermojen myelinisaatioon 

myelinisaatiota aktivoivasti. 

 

8.2 Hippokampus 

AH-reseptorin puutteen on havaittu myös vaikuttavan hippokampuksen kehitykseen ja 

toimintaan. AHR-poistogeenisillä hiirillä on puutteita useissa hippokampuksesta riippuvaa 

muistia testaavassa tehtävässä. De la Parra ym. (2018) havaitsivat, että poistogeenisillä 

hiirillä oli opittuun pelkoärsykkeeseen lievempi jähmettymisrefleksi kuin villityypin hiirillä. 

Poistogeeniset hiiret myös tutkivat niille esiteltyjä uusia ja vanhoja tavaroita ja alueita saman 

verran, kun taas villityypin hiiret tutkivat enemmän uusia tavaroita ja alueita. Myös Latchney 

ym. (2013) totesivat AHR-poistogeenisillä hiirillä ongelmia hippokampuksesta riippuvassa 

muistissa, mutta eivät havainneet eroja hippokampuksesta riippumattomassa muistissa. He 

havaitsivat samantyyppisiä mutta hieman lievempiä puutteita myös hiirillä, jotka oli 

altistettu TCDD:lle, eli AH-reseptoria aktivoivalle aineelle. AH-reseptorin oikea toiminta on 

siis tärkeää hippokampuksen oikealle toiminnalle. 

 

Latchney ym. (2013) tutkivat myös hippokampuksen hermosolujen kehitystä. He havaitsivat, 

että aikuisilla AHR-poistogeenisillä hiirillä oli hippokampuksen pykäläpoimussa vähemmän 

hermosolujen proliferaatiota ja hermosolujen erilaistumisessa ja kypsymisessä oli puutteita. 

Hermosoluja säilyi myös vähemmän kypsymiseen asti. TCDD-altistetuilla hiirillä oli 

samantyyppisiä puutteita, mutta lievempinä. Niillä vaikutus proliferaatioon väheni hiiren 

vanhetessa. 

 

De la Parra ym. (2018) totesivat nuorilla 30 ja 60 päivän ikäisillä hiirillä hippokampuksessa 

enemmän solujen proliferaatiota kuin villityypin kontrolleilla, kun taas vanhemmilla 100 

päivän ikäisillä hiirillä proliferaatiota oli vähemmän. He arvelivat, että hippokampuksesta 

riippuvan muistin puutteet eivät johdu liian vähäisestä hermosolujen kehityksestä. Sen sijaan 

he huomasivat puutteita hippokampuksen jyväissolujen kypsymisessä. Poistogeenisten 

hiirten hippokampuksen jyväissolujen tuojahaarakkeet eli dendriitit olivat pidempiä ja niissä 
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oli enemmän haaroja. Solut olivat samantyyppisiä kuin nuoremmilla villityypin hiirillä, joten 

poistogeenisten hiirten jyväissolut eivät kypsyneet normaalisti. Solut myös toimivat kuten 

epäkypsät hermosolut. Tutkimuksessa AH-reseptorin poistaminen pelkästään hermojen 

esiastesoluista riitti aiheuttamaan puutteet hippokampuksessa, eli AHR vaikuttaa 

todennäköisesti suoraan hippokampuksen hermosolujen kehitykseen. 

 

8.3 Hermosolut 

AH-reseptorin on havaittu vaikuttavan myös muualla keskushermostossa. AH-reseptorin 

puutteen tai sen toiminnan estämisen on havaittu vaikuttavan seeprakalojen liikkeeseen ja 

pakorefleksiin (Wu ym. 2019, Hill ym. 2008). Seeprakaloilla AH-reseptorilla on havaittu myös 

olevan vaikutusta oligodendrosyyttien ja schwannin solujen erilaistumiseen (Wu ym. 2019) 

sekä aivojen korjautumiseen aivovaurion jälkeen (Di Giaimo ym. 2018). AHR-poistogeenisillä 

seeprakaloilla on myös havaittu olevan suurempi aivokammio kuin villityypin kaloilla (Hill 

ym. 2008). 

 

AHR-poistogeenisillä hiirillä on havaittu ongelmia myös pikkuaivojen kehittymisessä. Dever 

ym. (2015) poistivat AH-reseptorin toiminnan vain pikkuaivojen jyväissolujen esiastesoluista 

ja havaitsivat, että poistogeenisillä hiirillä oli pikkuaivojen sisemmässä jyväissolukerroksessa 

vähemmän proliferaatiota ja kypsiä jyväissoluja, kun taas solujen erilaistumista oli enemmän 

kuin villityypin hiirillä. Poistogeenisillä hiirillä oli myös villityypin hiiriin verrattuna eroja 

solusyklin säätelyyn liittyvien geenien määrässä. 

 

Myös AH-reseptorin yliaktiivisuuden on havaittu häiritsevän keskushermoston kehitystä. AH-

reseptorin yli-ilmentymisen on havaittu häiritsevän neuroblastoomasolujen normaalia 

erilaistumista (Akahoshi ym. 2006). Jatkuvasti aktiivisen AH-reseptorin omaavilla hiirillä oli 

puutteita isojen aivojen pyramidaalisolujen haarautumisessa, solujen tuojahaarakkeet olivat 

lyhyempiä ja tuojahaarakkeiden risteyksiä oli vähemmän (Kimura ym. 2017). 

 

On siis selvää, että AH-reseptori vaikuttaa suorasti hermoston kehittymiseen. Ei ole 

varmuutta siitä, onko AH-reseptorilla myös epäsuoria vaikutuksia hermostoon. Eniten AH-

reseptori vaikuttaa hermostossa solusykleihin, eli solujen syntyyn, erilaistumiseen ja 
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kypsymiseen. AH-reseptorin täytyy toimia oikein, koska sekä puutteellisesta toiminnasta että 

yliaktiivisuudesta aiheutuu häiriöitä hermoston kehitykseen. 
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9 KOVAKUDOKSET 

 

9.1 Kallo 

AH-reseptorin vaikutusta kallon rustojen ja luiden muodostumiseen on tutkittu lähinnä 

seeprakaloilla. Wejheden ym. (2010) totesivat, että AHR2-poistogeenisillä aikuisilla 

seeprakaloilla oli kapeampi kallo kuin villityypin kaloilla. Tätä ei havaittu vielä poikasilla, vaan 

vasta aikuisilla kaloilla. Garcia ym. (2018) totesivat myös, että AHR2-poistogeenisillä aikuisilla 

seeprakaloilla kallon luut olivat pienet ja epämuodostuneet. Heidän tutkimuksessaan 

poikkeavuudet olivat pahempia naarailla kuin uroksilla. He tutkivat myös villityypin kaloja, 

jotka oli altistettu TCDD:lle, eli AHR-reseptoriin aktivoivasti vaikuttavalle kemikaalille. He 

totesivat altistetuilla kaloilla kallon rustojen epämuodostumia. 

 

9.2 Suu 

Yamada ym. (2014) tutkivat sikiöaikana TCDD:lle altistettuja hiiriä ja totesivat niillä 

kitalakihalkion. Altistetuilla hiirillä kitalaet alkavat ensin kasvaa hieman yhteen, mutta sekin 

katoaa myöhemmin. He tutkivat myös markkeriproteiineja, ja totesivat, että osteoblastien 

(luuta tuottavat solut) ja myoblastien (lihassolujen esiasteet) erilaistumiseen liittyvät 

markkerit sekä osteo- ja myogeneesiin eli luun ja lihasten tuottoon liittyvät markkerit olivat 

altistetuilla hiirillä vähentyneet kontrolliryhmään verrattuna. Liiallinen AH-reseptorin 

aktivaatio näyttäisi siis vaikuttavan kitalaen luiden ja lihasten kehitystä estävästi. 

 

AH-reseptorin yliaktivaatio vaikuttaa myös hampaiden kehitykseen. Lukinmaa ym (2001) ja 

Miettinen ym (2002) tutkivat joko sikiö- tai imetysaikana AH-reseptoria aktivoivalle TCDD:lle 

altistuneita rotan poikasia, ja totesivat, että erityisesti poskihampaiden kehitys oli 

jälkeenjäänyttä tai jopa pysähtynyt. Erityisesti isommille annoksille altistuneilla oli myös 

puuttuvia kolmansia poskihampaita. Molemmat tutkimusryhmät huomasivat myös 

lievempää vaikutusta etuhampaiden kehitykseen. Tutkimuksissa havaittiin myös, että 

altistusajalla on vaikutusta kehityshäiriöihin, eli AH-reseptorin yliaktiivisuus eri hampaan 

kehitysvaiheissa vaikuttaa hieman eri tavoin. 

Kiukkonen ym (2006) tutkivat hiiren poskihampaiden kehitystä soluviljelmissä. Myös he 

altistivat osan soluviljelmistä TCDD:lle, ja huomasivat vaikutuksen hampaiden kehittymiseen. 
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TCDD:lle altistuneissa soluviljelmissä poskihampaiden kehitys oli hidastunutta, ja lisäksi 

kehittyvien poskihampaiden soluissa mineralisaatioon liittyvä proteiini ilmentyi 

huomattavasti heikommin kuin kontrolliviljelmissä. 

 

AH-reseptorin vaikutusta on tutkittu myös ihmisen hampaiden kiinnityskudosten soluilla. 

Soluviljelmissä on havaittu BaP:n (AH-reseptoria aktivoiva kemikaali) vähentävän 

proliferaatiota ja lisäävän solukuolemaa (Tomokiyo ym. 2012). Lisäksi BaP lisää kollageenin 

pilkkoutumista (Tomokiyo ym. 2012) ja vähentää kollageenin muodostusta (Monnouchi ym. 

2016). BaP vähensi myös osteoblastien erilaistumiseen liittyviä markkereita ja 

mineralisaatiota soluviljelmissä (Monnouchi ym. 2016). BaP:n vaikutukset soluviljelmissä 

kumoutuivat AH-reseptoria deaktivoivalla aineella, joten on todennäköistä, että BaP:n 

vaikutukset soluviljelmissä johtuivat nimenomaan AH-reseptorin yliaktiivisuudesta 

(Monnouchi ym. 2016). 

 

9.3 Vartalo 

Seeprakalatutkimuksissa on havaittu, että sekä TCDD:n aiheuttama AH-reseptorin 

yliaktivaatio että AH-reseptorin puuttuminen tai deaktivaatio johtaa kalojen evien, erityisesti 

vartalon takapään evien, epämuodostumiseen tai jopa kokonaan katoamiseen (Souder ja 

Gorelick 2019, Garcia ym. 2018, Kawamura ja Yamashita 2002). 

TCDD:n on havaittu myös johtavan seeprakalojen selkärangan epämuodostumiin. Kawamura 

ja Yamashita (2002) totesivat TCDD-altistuneiden kalojen selkärankojen kaartuvan 

epänormaalisti sivusuunnassa ja pystysuunnassa. Lisäksi altistuneilla kaloilla selkärangan 

piikit olivat lyhyempiä ja epämuodostuneita, ja selkärangan loppuosassa rangan kalsifikaatio 

oli puutteellista. AHR-antagonisti (a-naftoflavoni) esti epämuodostumien synnyn TCDD-

altistuneilla kaloilla, mutta pelkkä antagonisti aiheutti samantapaisia epämuodostumia 

hieman lievempinä. 

 

AH-reseptorin yliaktiivisuutta on tutkittu myös hiirillä. Wejheden ym. (2010) havaitsivat, että 

yliaktiivisen AH-reseptorin omaavilla hiirillä raajojen luissa oli epänormaalia mineralisaatiota 

sekä huomattavasti enemmän osteoklastien eli luuta hajottavien solujen aktiivisuutta 

villityypin hiiriin verrattuna. Näistä eroista johtuen yliaktiivisen AH-reseptorin omaavien 
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hiirten luut olivat villityypin hiirten luita taipuisampia. Tutkimuksessa havaittiin myös melko 

suuri ero sukupuolten välillä, naarailla oli uroksia huomattavasti voimakkaammat 

muutokset. 

Myös Herlin ym (2013) tutkivat AH-reseptorin vaikutusta hiiren luihin. He havaitsivat, että 

TCDD:lle altistuneilla hiirillä oli veressä enemmän luiden hajottamiseen liittää markkeria ja 

vähemmän luiden rakentamiseen liittyvää markkeria. Lisäksi luiden rakenteessa oli eroja 

altistumattomiin hiiriin verrattuna. Kuoriluu oli TCDD-altistuneilla hiirillä ohuempi ja 

huokoisempi, ja luut olivat hauraampia ja alttiimpia murtumille. Tutkijat havaitsivat 

samantapaisia mutta hieman lievempiä muutoksia AHR-poistogeenisillä hiirillä. Myös heidän 

tutkimuksessaan naarailla oli voimakkaammat muutokset kuin uroksilla. 

 

Tutkimusten tuloksista voi päätellä, että AH-reseptorin normaali toiminta on tärkeää 

kovakudosten kehittymiselle. Sekä puutteellinen toiminta että yliaktiivisuus johtavat 

kovakudosten puutteelliseen kehitykseen. AH-reseptorilla näyttäisi olevan myös hieman 

erilaisia vaikutuksia sukupuolten välillä, koska yliaktiivisuus aiheuttaa vakavampia ongelmia 

naaraille. Wejheden ym. (2010) arvelivat tästä, että AH-reseptorilla on antiestrogeenisiä 

vaikutuksia.  
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10 POHDINTA 

 

AH-reseptorin vaikutus yksilönkehitykseen selkenee vuosi vuodelta, kun tutkimusta aiheesta 

saadaan jatkuvasti lisää. Jo nykyisten tutkimusten perusteella on selvää, että AH-reseptorilla 

on monia tärkeitä tehtäviä eläinten kehittymisessä, ja reseptorin puute tai sen väärin 

toimiminen aiheuttaa yksilölle vakavia kehityshäiriöitä. Tarkat mekanismit AH-reseptorin 

vaikutuksesta ovat kuitenkin edelleen monien elinten ja elinryhmien kannalta epäselviä, ja 

aihe kaipaa paljon lisää tutkimusta. Selvää on, että AH-reseptorilla on elimestä riippumatta 

suuria vaikutuksia erityisesti solusykliin, kuten solujen proliferaatioon, erilaistumiseen ja 

solukuolemaan. 

 

Yksi haaste AH-reseptorin tutkimisessa nyt ja tulevaisuudessa on se, että reseptorilla on 

erilaisia vaikutuksia eri eläinlajeilla ja ihmisillä, ja reseptorissa on myös eroja lajien välillä. 

Tietyllä eläinlajilla tehtyjä tutkimuksia ei siis voida suoraan soveltaa ihmisiin tai toisiin 

eläinlajeihin. Tällä hetkellä eniten tutkimustietoa on hiiristä ja sen jälkeen seeprakaloista. Jo 

näiden lajien välillä on nähtävissä eroja reseptorin vaikutuksista kehitykseen. 

 

AH-reseptorilla on tehty myös kokeita ihmisen soluilla soluviljelmissä, ja nämä tutkimukset 

ovatkin eläinkokeita parempia näyttämään reseptorin vaikutuksia ihmiseen. Soluviljelmien 

ongelmana on kuitenkin se, että solut on eristetty kehosta, ja on todennäköistä, että 

reseptorilla on vaikutusta paitsi suoraan itse soluihin, myös solujen väliseen viestintään 

kehossa. Nämä koko kehon kattavat viestintäjärjestelmät jäävät soluviljelmissä huomiotta ja 

siksi viljelmillä tehdyt tulokset voivat olla osittain harhaanjohtavia. 

 

Eläintutkimuksista saatu näyttö AH-reseptorin tehtävistä yksilönkehityksessä on nostanut 

kiinnostusta myös reseptorin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen. On mahdollista, että 

reseptoria tutkimalla voidaan saada selville uusia tapoja korjata tai ehkäistä synnynnäisiä 

kehityshäiriöitä ihmisellä. Siksi tutkimus reseptorin vaikutuksesta yksilön kehitykseen on niin 

mielenkiintoista ja tärkeää. 

 



 39 

AH-reseptori on aihe, jonka selvitystyössä riittää työtä vielä pitkään. Reseptorilla on 

todennäköisesti monia vaikutuksia, joita ei ole vielä osattu arvata ja tutkia, ja jo tunnettujen 

vaikutusten tutkimus on osittain kesken. 
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