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Yleisimmät käytetyt lyhenteet 

 

ACE = angiotensiinikonvertaasi 

ACTH = adrenokortikotropiini 

ADH = antidiureettinen hormoni 

Ang = angiotensiini 

ARB = angiotensiinireseptorin salpaaja 

AT1R = angiotensiini II:n tyyppi 1 reseptori 

DOC = deoksikortikosteroni 

DSS = dekstraani natriumsulfaatti (käytetään hiirillä indusoimaan keinotekoista 

koliittia) 

EIA = EIA-menetelmä (enzyme immunoassay) 

ELISA = ELISA-menetelmä (Enzyme linked immunosorbent assay) 

ENaC = epiteliaalinen natriumkanava 

GR = glukokortikoidireseptori 

IBD = tulehduksellinen suolistosairaus 

LRH-1 = maksareseptorin homologi 1 

MR = mineralokortikoidireseptori 

PVN = paraventrikulaarinen tumake 

RAAS = reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmä 

RAS = reniini-angiotensiinijärjestelmä 

RIA = RIA-menetelmä (radioimmunoassay) 

SER = sileä endoplasmakalvosto 

SF1 = steroidogeeninen tekijä 1 

SFO = subfornikaalinen elin 

StAR = steroidogeeninen akuutti säätelyproteiini 

THAldo = tetrahydroaldosteroni 

TNF-α = tuumorinekroositekijä alfa 

 

 

 



    

 iv 

Sisällysluettelo 
 

1 Johdanto      1 

2 Reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmä   1 

3 Aldosteronin synteesi     4 

4 Aldosteronin metabolia     6 

5 Aldosteronin fysiologiset vaikutukset    6 

       5.1 Aldosteronin erityksen kliiniset häiriötilat: hyper- ja hypoaldosteronismi 7 

6 Aldosteronin reseptorit     8 

7 Aldosteronin estäjät, lääkkeellinen merkitys   9 

8 Paikallinen aldosteronisynteesi kudoksissa   10 

       8.1 Sydän     10 

       8.2 Ruoansulatuskanava    11 

8.2.1 Suoliston paikallisen aldosteronin merkitys verenpainetaudin 

kehittymisessä    11 

8.2.2 Merkitys tulehduksellisissa suolistosairauksissa (IBD)? 13 

8.2.3 LRH-1 ja TNF-α suolen steroidisynteesin säätelijöinä ja niiden  

yhteys paksusuolen tulehdukseen   13 

        8.3 Suoliston mikrobisto ja aldosteroni   14 

        8.4 Iho      15 

        8.5 Aivot      16 

  8.5.1 Aldosteroni-MR-ouabaiini kaskadi   17 

9 Aldosteronin määritysmenetelmät    18 

10 Pohdinta      19 

11 Lähdeluettelo     20 

 

 

 

 

  



    

 1 

1. Johdanto 

Aldosteroni on reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmään (RAAS) kuuluva hormoni 

ja ihmisen pääasiallinen mineralokortikoidi. Sen parhaiten tunnettu tehtävä liittyy 

elektrolyytti- ja nestetasapainon ja sitä kautta verenpaineen säätelyyn. Aldosteroni 

vaikuttaa munuaisten distaalitubuluksissa sekä kokoojaputkissa lisäämällä natriumin ja 

veden retentiota, sekä kaliumin eritystä (ekskreetiota). Munuaisten lisäksi aldosteronilla 

on vastaavia vaikutuksia paksusuolessa, sylkirauhasissa sekä hikirauhasissa.   

 

2. Reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmä 

RAAS-järjestelmä on elimistön verenpaineeseen ja elektrolyyttitasoihin vaikuttava 

säätelyjärjestelmä, jonka aktivaatio kohottaa verenpainetta. RAAS-järjestelmän 

”ensimmäistä” hormonia eli reniiniä varastoidaan ja eritetään munuaisten 

jukstaglomerulaarisoluista vasteena kolmelle eri stimulukselle: 

(A) suurissa valtimoissa sijaitsevat painetta aistivat baroreseptorit aistivat 

valtimoverenpaineen laskun (johtaa sympaattiseen aktivaatioon) 

(B) munuaisten macula densa aistii pienentyneen natriumpitoisuuden 

distaalitubuluksissa  

(C) munuaisten afferenttien arteriolien venytystä aistivat reseptorit havaitsevat 

verenvirtauksen pienentymistä. 

Helsingin yliopiston fysiologian professori Robert Tigerstedtin vuonna 1898 löytämän 

hormonin, reniinin, varsinainen tehtävä on muuntaa maksan tuottama 

angiotensinogeeni angiotensiini 1:ksi. Angiotensiini 1 (Ang 1) on kuitenkin vielä 

fysiologisesti heikosti aktiivinen. Angiotensiinikonvertaasi 1 (ACE1) poistaa Ang 1:stä 

kaksi C-terminaalista aminohappoa, jolloin muodostuu aktiivinen angiotensiini II (Ang II). 

Angiotensiini II:lla on itsellään verenpainetta kohottavia vaikutuksia, kuten verisuonten 

supistus (vasokonstriktio), mutta tärkeä tehtävä on myös aldosteronin erityksen 

stimulointi lisämunuaisen kuorikerroksesta. Aldosteroni edelleen nostaa verenpainetta 

lisäämällä natriumin ja tämän myötä myös veden takaisinimeytymistä verenkiertoon 

munuaisten distaalitubuluksista. (1) 

 

 



    

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Medical physiology -kirjasta (2) lainattu kuva tiivistää aldosteronin erityksen 

säätelyyn vaikuttavia tekijöitä sekä aldosteronin fysiologisia vaikutuksia. 

Kuvassa esiintyviä lyhenteitä: 

CRH = kortikotropiinia vapauttava hormoni 

AVP = arginiini-vasopressiini (sama kuin ADH eli antidiureettinen hormoni) 

ACTH = adrenokortikotropiini 
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Kuva 2. Reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmä, osatekijöiden muodostuminen, 

reseptorityypit ja osa niiden kautta välittyvistä vaikutuksista (3) 

 

 

Kuva 3. Angiotensinogeenin ja angiotensiinien aminohapporakenteet (4) 
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3. Aldosteronin synteesi    

Tärkein aldosteronin tuottaja on lisämunuaisten kuorikerroksen uloin osa, zona 

glomerulosa, joka tuottaa aldosteronia erityisesti vasteena korkeille kalium- tai 

angiotensiini II -pitoisuuksille (2). Muita aldosteronin kortikaaliseen eritykseen 

vaikuttavia tekijöitä ovat ACTH, plasman asidoosi, sydämessä sijaitsevat venytystä 

aistivat reseptorit ja käpyrauhasen erittämä lipidi, adrenoglomerulotropiini (5). 

Aldosteronin eritys on erottamattomasti sidoksissa sen synteesiin, koska lisämunuaisilla 

ei ole kykyä steroidihormonien varastointiin (6).  

   

Aldosteronin synteesissä on viisi vaihetta. Synteesin toinen ja kolmas vaihe tapahtuvat 

solussa sileällä endoplasmakalvostolla (SER), muut mitokondriossa. Useimpia 

steroidogeenisia reaktioita katalysoivat sytokromi P450-perheen entsyymit, jotka 

sijaitsevat mitokondrioissa ja tarvitsevat adrenodoksinia kofaktorinaan (7) Synteesissä 

on kaksi nopeutta säätelevää tekijää: kolesterolin syöttö mitokondrioihin StAR-

proteiinin (steroidogenic acute regulatory protein) välityksellä, sekä prosessin viimeinen 

vaihe, jossa kortikosteronista muodostetaan aldosteronia aldosteronisyntaasin 

(CYP11B2) katalysoimana (8). Synteesin vaiheet ovat:  

1. Sytokromi P-450 SCC entsyymin avulla kolesterolista muodostetaan 

pregnenolonia 

2. SER-entsyymi 3β-HSD, hapettaa pregnenolonista progesteronia  

3. 21α-hydroksylaasin (P450-c21) avulla progesteronista muokataan 

deoksikortikosteronia (DOC)  

4. Mitokondriossa 11β-hydroksylaasi lisää DOC:iin OH-ryhmän, jolloin 

muodostuu kortikosteronia  

5. Viimeisessä vaiheessa aldosteronisyntaasi aluksi lisää kortikosteroniin OH-

ryhmän ja sitten hapettaa tämän aldehydiksi, jolloin muodostuu 

aldosteronia 
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Tiivistettynä:  

Tuotteet: kolesteroli → pregnenoloni → DOC → kortikosteroni → aldosteroni  

Entsyymit: Sytokromi P-450 SCC → 3β-HSD → 21α-hydroksylaasi → 11β-hydroksylaasi 

→ aldosteronisyntaasi  

 

Kuva 4. Aldosteronin sekä muiden steroidien synteesireitti (2) 
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4. Aldosteronin metabolia  

Aldosteroni ja sen esiasteet metaboloidaan inaktiiviseen muotoon maksassa tai 

munuaisissa. Tämä tapahtuu 5α/β- ja 3α-reduktioilla, joiden tuloksena syntyy di- tai 

tetrahydrometaboliitteja, esimerkiksi tetrahydroaldosteronia (THAldo) (9). Kuten 

muutkin steroidimetaboliitit, nämäkin glukuronidoidaan maksassa (tai munuaisissa) ja 

eritetään munuaisten kautta virtsaan. Aldosteronia pystytään myös suoraan 18-

glukuronidoimaan UGT2B7- tai UGT1A10-entsyymien toimesta, jolloin muodostuu 

virtsaan erittyvää aldosteroni-18β-glukuronidia (10). Glukuronidoitu aldosteroni sekä 

glukuronidoitu THAldo muodostavat suuren osan virtsaan erittyvistä 

aldosteronimetaboliiteista (11).  Myös suolistossa elävät anaerobiset Clostridium-suvun 

bakteerit pystyvät pienessä määrin metaboloimaan aldosteronia tetrahydro-muotoon, 

jolloin muodostuu THAldoa, sekä muita tetrahydrometaboliitteja (12). Ei tiedetä, 

vaikuttaako Clostridium-bakteerien läsnäolo yksilön paikalliseen aldosteronitasoon 

suolistossa tai systeemisesti ja onko tällä vaikutusta verenpaineeseen. Myöhemmin 

kuvataan vastaava mekanismi, jossa Bacteroides fragiliksen läsnäolo vähentää suoliston 

kortikosteronipitoisuutta, mikä vaikuttaa myös verenpaineeseen. 

 

 

5. Aldosteronin fysiologiset vaikutukset 

Aldosteroni vaikuttaa ensisijaisesti munuaisissa nefronin distaalitubuluksessa ja 

kokoojaputkessa, missä se lisää natriumin ja kloridin takaisinimeytymistä verenkiertoon 

sekä kaliumin eritystä virtsaan. Lisäksi se lisää epäsuorasti vety-ionien eritystä 

muuttamalla kaliumin määrää nefronin luumenissa. 

Aldosteroni tehostaa natrium-kanavien sekä natrium-kaliumpumppujen toimintaa 

solukalvolla. Munuaisen distaalitubuluksen luumenin puolella pääsoluissa sijaitsevat 

natriumkanavat aikaansaavat natriumin passiivisen virtauksen luumenin puolelta 

soluihin perustuen transepiteliaaliseen potentiaalieroon. Tästä potentiaalierosta 

huolehtivat natrium-kaliumpumput, jotka sijaitsevat pääsolun basolateraalisella 

pinnalla ja puskevat natriumia ulos solusta vaihtaen sen kaliumiin. Kaliumille on kanavia 

luminaalisella pinnalla, jotka sallivat kaliumin passiivisen erityksen. Yleensä aldosteronin 

kanssa erittyy samanaikaisesti aivolisäkkeen takalohkosta antidiureettista hormonia 
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(ADH), joka tehostaa veden takaisinimeytymistä verenkiertoon munuaistubuluksista 

ilmentämällä akvaporiini-kanavia pääsolujen luminaalisella pinnalla (1,13). 

 

 

Kuva 5. Aldosteronin fysiologisia vaikutuksia solutasolla (14) 

 

 

5.1 Aldosteronin erityksen kliiniset häiriötilat: hyper- ja 

hypoaldosteronismi 

Hyperaldosteronismi jaetaan primaariseen ja sekundaariseen hyperaldosteronismiin 

sen perusteella, mikä aiheuttaa aldosteronin ylituoton (15). Primaarinen 

hyperaldosteronismi johtuu siitä, että lisämunuaisten zona glomerulosa -kerros 

syntetisoi liikaa aldosteronia johtuen yleisimmin paikallisesta tuumorista, joka 

tunnetaan Connin syndroomana. Muita harvinaisempia primaarisen 

hyperaldosteronismin syitä ovat lisämunuaiskuoren syöpä, ektooppinen aldosteronia 

erittävä kasvain tai familiaalinen hyperaldosteronismi tyyppi 1. Sekundaarinen 

hyperaldosteronismi puolestaan johtuu RAAS-järjestelmän yliaktivaatiosta. Tämän voi 

aiheuttaa reniiniä tuottava kasvain, munuaisvaltimoiden stenoosi, vasemman kammion 

vajaatoiminta, raskaus, cor pulmonale tai maksakirroosi, johon liittyy askites (16a). 

Hyperaldosteronismin kaltaisen tilan voi aiheuttaa myös lakritsin sisältämä glykyrritsiini, 

joka estää 11β-HSD:tä, jolloin kortisolin mineralokortikoidiaktiivisuus lisääntyy 
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merkittävästi (16b). Hyperaldosteronismin seurauksena potilaalle kehittyy hypokalemia, 

hypernatremia ja verenpaine kohoaa. 

Hypoaldosteronismi puolestaan on tila, jossa aldosteronia eritetään liian vähän. Sitä 

aiheuttaa esimerkiksi lisämunuaisen vajaatoiminta, synnynnäinen lisämunuaisen 

hypoplasia sekä tietyt lääkitykset kuten diureetit ja ACE-estäjät. Hypoaldosteronismin 

taustalla on usein Addisonin tauti, jossa lisämunuaisen kuorikerroksen kaksi ulommaista 

kerrosta eivät jostakin syystä eritä tarvittavaa määrää steroidihormoneja (17). Matalasta 

aldosteronipitoisuudesta voi seurata hyperkalemiaa ja hyponatremiaa. Kliinisesti 

Addisonin taudissa tärkeämpää on kuitenkin kortisolin vajaatuotto. 

 

 

6. Aldosteronin reseptorit 

Aldosteroni steroidihormonina läpäisee solukalvon diffuusiolla ja vaikuttaa solun sisällä 

solulimassa oleviin reseptoreihin, mineralokortikoidireseptoreihin (MR). MR:iä 

ilmennetään munuaisten lisäksi suolessa, sydämessä, verisuonissa, aivoissa, 

rasvakudoksessa sekä hikirauhasissa (18). MR:iä aktivoivat mineralokortikoidit, kuten 

aldosteroni, mutta myös heikommat mineralokortikoidit kuten progesteroni ja 

deoksikortikosteroni (DOC). Myös glukokortikoidit voivat aktivoida MR:n samalla 

affiniteetilla kuin mineralokortikoidit. Koska glukokortikoideja voi olla verenkierrossa 

jopa 1000-kertainen määrä mineralokortikoideihin nähden, aiheuttaisi tämä ongelmia 

ilman mineralokortikoidien selektiivisyyttä suojaavaa mekanismia. Tällainen mekanismi 

on MR:ien yhteydessä ilmentyvä 11β-HSD2-entsyymi, joka muuntaa glukokortikoidit 

inaktiiviseen muotoon aldosteronin kohdesoluissa (19). Aldosteronilla on affiniteettia 

myös glukokortikoidireseptoreihin (GR), mutta koska aldosteronipitoisuudet ovat 

selvästi glukokortikoidipitoisuuksia pienempiä, ei niillä ole tässä mielessä fysiologista 

merkitystä (20). Eri steroidien suhteellista mineralokortikoidi- ja 

glukokortikoidivaikutusta on vertailtu taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Gluko- ja mineralokortikoidivaikutuksien suhteellinen vertautuvuus (21) 

Yhdiste Glukokortikoidiaktiivisuus Mineralokortikoidiaktiivisuus 

Luonnolliset steroidit     

Kortisoli                     1                       1 

Kortikosteroni                   0,3                      15 

Aldosteroni                   0,3                    3000 

Deoksikortikosteroni                   0,2                     100 

Synteettiset steroidit     

Kortisoni                   0,8                     0,8 

Fludrokortisoni                   10                     125 

Prednisoni                    4                     0,8 

Prednisoloni                    4                     0,8 

Metyyliprednisoloni                    5                     0,5 

Beetametasoni                   25                       0 

Deksametasoni                   25                       0 

 

 

7. Aldosteronin estäjät, lääkkeellinen merkitys 

Aldosteroniantagonistit ovat mineralokortikoidireseptorien antagonisteja ja estävät 

mineralokortikoidivaikutuksia eli natriumin ja veden retentiota sekä kaliumin eritystä. 

Ne lisäävät munuaisissa veden eritystä elimistöstä ja toimivat täten tehokkaina 

diureetteina ja laskevat verenpainetta. Suomessa hoitokäytössä olevia 

aldosteroniantagonisteja ovat spironolaktoni ja eplerenoni, jotka muistuttavat 

rakenteeltaan aldosteronia ja sitoutuvat kilpailevasti mineralokortikoidireseptoriin (22). 

Aldosteroniantagonistit ovat osoittautuneet hyödyllisiksi vaikeiden 

nestekertymätilojen, sydämen vajaatoiminnan, primaarisen aldosteronismin ja 

kohonneen verenpaineen hoidossa (23). 

Muita lääkeaineita, jotka epäsuorasti estävät aldosteronin vaikutuksia on olemassa 

runsaasti. Aldosteronin eritystä vähentäviä lääkeaineryhmiä ovat ACE-estäjät, AT1R-

salpaajat sekä beetasalpaajat. Amiloridi ja triamtereeni estävät luminaalisia 
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natriumkanavia ja täten estävät aldosteronin toimintaa. Kaikkien aldosteronin 

vaikutuksia estävien lääkkeiden haittavaikutuksena saattaa esiintyä hyponatremiaa, 

hyperkalemiaa sekä hypovolemiaa. 

 

8. Paikallinen aldosteronisynteesi kudoksissa 
 

8.1 Sydän 

Aldosteronia voidaan tuottaa paikallisesti sydämessä ja verisuonissa. Esimerkiksi 

aldosteronisyntaasia, MR:ää, 3β-HSD:tä, 21-hydroksylaasia ja 18-hydroksylaasia 

koodaavaa mRNA:ta on eristetty ihmisen keuhkovaltimosta (24-26). Ihmisen sydämen 

aldosteronisynteesiä on tutkittu myös mittaamalla aldosteronipitoisuutta 

koronaarisuonista ja aortasta kerätystä verestä. Terveillä henkilöillä pitoisuudet eivät 

eronneet, mutta sydämen vajaatoimintaa tai hypertensiota sairastavilla henkilöillä 

aldosteronipitoisuudet olivat korkeammat sepellaskimossa kuin aortassa, mikä viittaisi 

siihen, että sydän tuottaa aldosteronia kardiovaskulaarisairauden aikana (27-28). 

Aldosteronin synteesi sydämessä on terveillä erittäin vähäistä, ja sillä on ehkä merkitystä 

vain patofysiologisissa tilanteissa, kuten sydämen vajaatoiminnassa. Sydämen 

vajaatoiminnassa paikalliset aldosteronipitoisuudet nousevat siten, että ne jopa 

ylittävät plasman pitoisuudet (27). Kun krooninen paikallinen aldosteronin eritys kasvaa, 

se pahentaa sydänongelmia stimuloimalla fibroosia ja vasemman kammion hypertrofiaa 

(29). Fibroosia eli arpeutumista aiheuttavan kollageenin ja CYP11B2-mRNA:n 

(aldosteronisyntaasin) määrän välillä on myös havaittu suora korrelaatio (30). Fibroosia 

ja hypertrofiaa aiheuttavaa vaikutusta voidaan kuitenkin tehokkaasti hoitaa 

mineralokortikoidireseptorin salpaajalla, kuten spironolaktonilla, joka dramaattisesti 

vähentää kuolleisuutta sydämen vajaatoiminnassa, vaikka systeeminen 

aldosteronipitoisuus olisi pieni (31). 
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Taulukko 2. Sydämen paikalliseen aldosteronipitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Nuoli 

ylöspäin tarkoittaa aldosteronipitoisuuden nousua. 

Sydämen aldosteronipitoisuuteen 

vaikuttava tekijä 

Aldosteronipitoi-

suuden muutos 

Tutkimusryhmä ja 

vuosi 

Ang II -tason nousu                ↑ Silverstre et al 1998 

ACTH-tason nousu                ↑ Silverstre et al 1998 

Matalasuolainen ruokavalio                ↑ Silverstre et al 1998 

Sydämen vajaatoiminta                ↑ Mizuno et al 2001 

Myokardiumin infarkti                ↑ Silverstre et al 1999 

Muut sydänkomplikaatiot                ↑ Mignano et al 2014 

 

 

8.2 Ruoansulatuskanava 

Tutkimustuloksia siitä, että aldosteronia syntetisoidaan paikallisesti hiirien suolistossa, 

on saatu vasta äsken (32). Suurimmat pitoisuudet mitattiin umpisuolesta (caecum), jossa 

tiedetään jyrsijöillä olevan runsas elektrolyyttien ja veden imeytyminen. Koska suolen 

paikallisesta aldosteronisynteesistä tiedetään vähän, tämä osio sisältää pohdintaa 

aldosteronin synteesin mahdollisesta merkityksestä eri patologisissa tiloissa, lähinnä 

verenpainetaudin sekä IBD:n kehittymisessä.  

 

 

8.2.1 Suoliston paikallisen aldosteronin merkitys 

verenpainetaudin kehittymisessä  

Korkea verenpaine rasittaa vuosien mittaan valtimoita ja sydäntä ja on merkittävä 

kardiovaskulaaritautien riskitekijä. Verenpainetaudin ja ruokavaliosta saadun suolan 

yhteyttä on yksimielinen käsitys, että runsas suolan käyttö nostaa ja ylläpitää korkeaa 

verenpainetta. Suolen merkitys veden ja elektrolyyttien määrän säätelijänä on tunnettu 

kauan. Proksimaaliseen suoleen tulevasta nesteestä lähes 98% absorboidaan takaisin 

elimistöön, kun vain pari prosenttia eritetään ulosteisiin (33). Veden imeytyminen 

linkittyy puolestaan vahvasti elektrolyyttien imeytymiseen, sillä natriumin imeytyessä 
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vesi seuraa natriumia osmoottisesti. Elektrolyyttien imeytymisen säätelyyn suolessa 

vaikuttaa aldosteroni, joka lisää natriumin ja kloridin imeytymistä verenkiertoon sekä 

kaliumin eritystä ulosteisiin. Rotilla tehdyssä kokeessa aldosteroni-infuusio lisäsi 

natriumin imeytymistä proksimaalisessa paksusuolessa 40% ja distaalisessa 

paksusuolessa enemmän kuin 60% (34). Samoissa olosuhteissa kaliumin erittyminen 

lisääntyi distaalisessa paksusuolessa jonkun verran, muttei merkittävässä määrin 

proksimalisessa paksusuolessa. Vaikutukset kloridin imeytymiseen olivat 

samansuuntaiset, eli se oli tehokkaampaa distaalisessa kuin proksimaalisessa 

paksusuolessa.  

Aldosteronin vaikutukset välittyvät suolistossakin pääosin 

mineralokortikoidireseptorien (MR) kautta ja MR:iä on raportoitu ilmentyvän läpi koko 

suoliston (35). MR:n aktivointi vaikuttaa natriumin imeytymiseen lisäämällä suoliston 

epiteelisolujen solukalvon ENaC-kanavien ilmentymistä. ENaC on α-, β- ja γ-

alayksiköiden muodostama heterotrimeeri, jonka toiminnassa kaikki alayksiköt ovat 

välttämättömiä kanavan toiminnalle (36). Suoliston ja munuaisten MR:t ovat erilaisia: 

Suolistossa MR:n pääkohde on β- ja γ-ENaC, kun taas munuaisissa päävaikutuskohde on 

α-ENaC (37-39). Hiiret, joiden intestinaalinen MR oli estetty, ilmensivät vähemmän β- ja 

γ-ENaC-kanavia, minkä seurauksena natriumin imeytyminen oli vähäisempää ja sitä 

erittyi ulosteisiin enemmän kuin lääkitsemättömillä (40). Natriumin eritys virtsaan 

vähentyi. Samassa tutkimuksessa kokeiltiin korkeasuolaista diettiä rotille, joiden 

mineralokortikoidireseptorit eivät olleet estetyt. Myös silloin β- ja γ-ENaC mRNA-tasot 

pienentyivät vähentyneen MR-aktivaation seurauksena, jolloin myöskin natriumin 

imeytyminen heikentyi, loogisena vasteena lisääntyneelle suolan saannille. Tiivistetysti 

voidaan sanoa, että suoliston mineralokortikoidireseptoreilla (MR) ja näitä stimuloivalla 

aldosteronilla on huomattava vaikutus ENaC-kanavien kautta natriumin sekä veden 

imeytymiseen suolessa. Äskettäinen havainto osoittaa, että suolaton dietti lisää plasman 

aldosteronitasojen nousun lisäksi myös suolen paikallista aldosteronisynteesiä (41). 

Tämän perusteella on houkuttavaa olettaa, että suolen paikallinen aldosteronisynteesi 

voisi olla merkittävä tekijä esimerkiksi suolaherkän verenpainetaudin synnyssä, koska se 

osallistuu natriumin imeytymisen säätelyyn. Paikalliseen aldosteronipitoisuuden 

nousuun suolessa saattaa johtaa myös suolistoflooran muutokset, joita tarkastellaan 

tarkemmin myöhemmässä kappaleessa. 
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8.2.2 Merkitys tulehduksellisissa suolistosairauksissa (IBD)? 

IBD:ssä (inflammatory bowel disease) on kaksi päämuotoa, Crohnin tauti ja haavainen  

paksusuolentulehdus. Haavaisessa paksusuolen tulehduksessa tulehdus rajoittuu 

paksusuolen limakalvoon, kun taas Crohnin taudissa tulehdus voi yltää kaikkien suolen 

kerrosten läpi ja olla missäpäin suolistoa tahansa. IBD oireilee ripulina, verisinä 

ulosteina, vatsakipuina ja -kouristuksina ulostamisen yhteydessä. IBD:n patofysiologia ei 

ole tarkoin tunnettu, mutta eläinmalleissa ruokavalion suolan ylimäärä pahentaa tilaa 

(42). Aldosteronin mahdollista vaikutusta tähän ei vielä ole tutkittu. Haavaisen 

paksusuolitulehduksen kokeellisissa malleissa (DSS) suolen reniini-

angiotensiinijärjestelmä osallistuu tulehduksen, apoptoosin ja kudosfibroosin säätelyyn 

(43) ja paikallisen RAS:n estäminen hillitsee tulehdusreaktiota. Sekä ACE-estäjä että AT1-

salpaaja vähensivät tulehdussolujen, neutrofiilien määrää paksusuolessa. 

Vaikutusmekanismiltaan nämä lääkeaineet eivät kuitenkaan olleet samanlaisia, ACE-

estäjä alensi lisäksi IL-1B:n ilmentymistä ja granuloomien määrää, kun taas AT-salpaaja 

vähensi DSS-koliitin makroskooppisia löydöksiä. ACE-entsyymi muuntaa Ang1 Ang II:ksi 

ja AT-reseptori puolestaan välittää Ang II vaikutuksia, joten tästä voidaan päätellä Ang 

II:n omaavan tulehdusreaktiota stimuloivia vaikutuksia suolistossa. Yksi selitys tälle on 

se, että Ang II edistää leukosyyttien pääsyä kudoksiin, mukaan lukien suolistoon AT1R-

signaloinnin kautta (44-45). Ang II:n vaikutus on kiinnostava siksi, että se stimuloi 

voimakkaasti aldosteronin muodostusta munuaisissa ja sydämessä. Ang II:n selvä asema 

haavaisen paksusuolitulehduksen eläinmalleissa houkuttaa miettimään myös 

aldosteronin mahdollista merkitystä IBD:ssä ihmisillä, mutta ilmeisesti Ang II ei 

kuitenkaan ole aldosteronin paikallista eritystä suolessa stimuloiva tekijä (46). 

Mahdollista aldosteronin osuutta IBD:n kehittymisessä ei voida kuitenkaan sulkea pois. 

 

 

8.2.3 LRH-1 ja TNF-α suolen steroidisynteesin säätelijöinä ja 

niiden yhteys paksusuolen tulehdukseen 

Glukokortikoidien synteesissä suolessa tärkeä tekijä on LRH-1 (maksareseptorin 

homologi-1). LRH-1 korvaa lisämunuaisten kortikosteroidisynteesille välttämättömän 

tekijän, SF1:n (steroidogeeninen tekijä 1), joka puuttuu täysin suolen epiteelistä (47-48). 
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LRH-1:n ilmentyminen epiteelissä korreloi läheisesti paikallisen glukokortikoidien tuoton 

kanssa (49). Gluko- ja mineralokortikoidien synteesin yhteneväisyyden perusteella 

voidaan olettaa LRH-1:n olevan merkittävä myös suoliston aldosteronisynteesissä, 

”välttämättömän” SF1:n puuttuessa suolen epiteelistä. Sitä on löydetty hiirten 

cecumista ja colonista immunologisessa määrityksellä (Elisa)(46). LRH-1:n yhteyttä 

aldosteronisynteesiin suolessa ei kuitenkaan vielä ole tutkittu. Hiirillä, joilta puuttuu 

LRH-1 ja täten myös glukokortikoidisynteesi, on voimakas herkkyys kokeellisesti 

indusoituun koliittiin (50). 

Toinen paikallisen GC-synteesin merkittävä säätelijä on TNF-α. TNF-α on IBD:n 

patogeneesiin osallistuva tulehdusta välittävä sytokiini (51), jota muodostuu 

makrofagien ja T-solujen aktivaation kautta. Hiirillä, joilta TNF-α puuttuu, suoliston 

paikallinen GC synteesi on joko voimakkaasti vähentynyt tai sitä ei ole ollenkaan (52) ja 

kuten edellä todettiin, puutteellinen GC synteesi lisää herkkyyttä kokeellisesti 

indusoituun koliittiin. Käänteinen korrelaatio tulehduksen ja LRH-1:n sekä steroidisten 

entsyymien välillä on myös kokeellisesti osoitettu hiirillä sekä IBD:tä sairastavilla 

henkilöillä (50). LRH-1:n sekä TNF-α:n ja koliitin välinen yhteys selittyy kuitenkin 

luultavimmin glukokortikoidien anti-inflammatorisilla vaikutuksilla, mutta aldosteronin 

mahdollista merkitystä ei tiedettävästi ole suljettu pois. TNF-α:n ja LRH-1:n lisäksi myös 

Ang II:n on osoitettu DSS-hiirillä lisäävän kortikosteronin tuottoa (53) 

 

 

8.3 Suoliston mikrobisto ja aldosteroni 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet merkittävää suoliston flooran muutosta 

hypertensiota sairastavilla potilailla (54-55). Terveiden eläinten verenpaine kohoaa 

merkittävästi, jos niihin siirretään hypertensiivisen eläimen suolistoflooraa (56-57). 

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin mielenkiintoinen yhteys suoliston 

mikrobiston ja paikallisten steroidien tuoton välillä hypertension kehittymisessä (58). 

Erityisesti Bacteroides fragiliksella oli tässä merkittävä osuus: sen todettiin estävän 

terveellä yksilöllä paikallista kortikosteronin muodostusta. Runsassuolainen ruokavalio 

merkittävästi vähensi Bacteroides fragiliksen ja arakidonihapon määrää suolessa, mikä 

lisäsi paikallista kortikosteronin eritystä. On mielenkiintoinen mahdollisuus, että myös 
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aldosteronisynteesi voisi tällä mekanismilla lisääntyä, sillä kortikosteronista syntyy 

aldosteronia yhdellä reaktiolla. Kortikosteronilla on kuitenkin itselläänkin 

mineralokortikoidiaktiivisuutta, ja samassa tutkimuksessa todettiin runsassuolaisen 

dietin aiheuttama 11β2-HSD-tason lasku, mikä voimistaa kortikosteronin 

mineralokortikoidiaktiivisuutta. Lisätutkimuksia aiheesta ja mahdollisesta aldosteronin 

vaikutuksesta tarvitaan.  

 

 

8.4 Iho    

RAAS-järjestelmän komponentteja ilmentyy ihossa laajalti mRNA- sekä proteiinitasolla, 

mikä viittaa niiden paikalliseen synteesiin (59). RAAS-osatekijöillä on merkitystä useissa 

ihon fysiologisissa sekä patologisissa tiloissa. Tässä osiossa keskitytään RAAS-

komponenteista lähinnä aldosteroniin. 

Aldosteroni ja MR osallistuvat haavan paranemisprosessiin. Hiirillä, joiden 

keratinosyyteissä MR ilmentyy erityisen paljon, muodostuu atrofinen epidermis (60), 

kun taas hiirillä, joiden MR:t on estetty epidermiksen paksuus lisääntyy (61). Hiirillä, 

joiden epidermis-spesifinen MR on estetty, haavan paraneminen on huonoa, johtuen 

puutteellisesta keratinosyyttien migraatiosta ja vähentyneestä kollageenikerrostumasta 

(62). Lisäksi aldosteroni parantaa iholla elastogeneesiä, jonka seurauksena kollageenin 

määrä lisääntyy (63). Henkilöillä, joiden seerumin aldosteronipitoisuus on korkea, ihon 

kollageenikerrostumassa ei kuitenkaan esiinny muutoksia (64), joten kollageenin 

määrään vaikuttavan aldosteronin voidaan olettaa olevan peräisin ihosta. 

Ihon hikirauhasten on todettu sisältävän mineralokortikoidireseptoreja sekä 11β-

HSD:tä, mikä viittaa siihen, että ne osallistuvat hikoiluprosessin säätelyyn (65-66). 

Aldosteroni on vastuussa hien ionikoostumuksen muuntelusta harjoituksen ja lämpöön 

sopeutumisen aikana (67) säätelemällä natriumia reabsorboivia ENaC-kanavia (68). 

Liikunta ja lämmön kertyminen vahvistavat hikirauhasten reagointikykyä aldosteronille 

(69), minkä seurauksena runsaassa hikoilussa eritetään suhteellisesti vähemmän suolaa. 

Myös Ang II:lla on osuus hikoilun säätelyssä. Ang II:n on todettu vähentävän 

hikoilunopeutta ja ihon verenkiertoa harjoituksen jälkeen. Mekanismi tässä perustunee 

reaktiivisten happiradikaalien tuoton lisääntymiseen (70). 
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RAAS-järjestelmän yhdisteillä saattaa olla merkitystä hiusten lähdössä. ACE-estäjän 

käyttöön liittyvä kaljuuntuminen on korjaantunut, kun entsyymiestäjä on vaihdettu AT1-

reseptorin salpaajaksi (71-72). Kyseistä mekanismia ei kuitenkaan tunneta. Aldosteronin 

ja sitä kautta mineralokortikoidireseptorin mahdollista osuutta ei voida sulkea pois. 

Toisaalta mineralokortikoidireseptorien runsas ilmentyminen keratinosyyteissä voi 

johtaa kaljuuntumiseen (73). Mielenkiintoinen havainto on, että androgeenisestä 

kaljuuntumisesta kärsivillä henkilöillä on mitattu kohonneita aldosteronin 

seerumiarvoja (74-76). Edellä esitetyt tutkimukset viittaavat aldosteronin osuuteen 

joissakin muodoissa hiusten lähdössä. Tähän liittyen, spironolaktonihoidolla on kuvattu 

hiuksia pehmentävä ja hiusten kasvua hidastava vaikutus hirsutismipotilailla (77). Tätä 

voidaan toisaalta selittää spironolaktonin antiandrogeenisella vaikutuksella. 

Ihosairauksista psoriasiksessa potilaiden seerumin aldosteronipitoisuus on kohonnut 

(78). Näyttöä aldosteronin merkityksestä psoriasiksessa ei vielä ole. Kuitenkin tietyt 

yhtäläisyydet primaarisen hyperaldosteronismin, epidermaalisen hyperplasian sekä 

korkean immuunisolujen infiltraation välillä voisivat viitata siihen, että aldosteroni 

osallistuisi psoriasiksen patomekanismiin. (64,79) 

 

 

8.5 Aivot 

Paikallista aldosteronisynteesiä on tutkittu myös aivoissa, ja muiden elinten tapaan 

tähänkin liittyy patofysiologia seurauksia. Aldosteronin infuusiolla aivoihin on todettu 

olevan merkittäviä vaikutuksia verenpaineeseen, kuitenkaan nostamatta merkittävästi 

aldosteronipitoisuuksia systeemisessä verenkierrossa (80). Lisäksi aldosteroni ja muut 

mineralokortikoidit aivoissa vaikuttavat nesteen homeostaasiin janon ja suolan halun 

kautta (81-82).  

Pieniä määriä aldosteronia syntetisoidaan rotan aivoissa myös normaaliolosuhteissa 

(83). Synteesin määrää lisää matala natriumin saanti, seerumin Ang II-pitoisuudella 

puolestaan ei ole vaikutusta (84). Suhteellisesti aivojen aldosteronisynteesi on vähäistä, 

aivoissa havaittava aldosteronisynteesi on parhaimmillaankin huomattavasti 

pienempää kuin lisämunuaisessa, ero on noin 10-1000 kertainen aivoalueesta riippuen 

(84). Eri aivoalueilla synteesin määrä voi vaihdella paljonkin ja aktiivisinta se on 

hypotalamuksen sekä aivorungon alueilla. 
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Sentraalinen aldosteronin tuotto näyttää liittyvän hypertension kehittymiseen Dahlin 

suolaherkässä rottamallissa (85). Aivoperäisen aldosteronin tärkeyteen suolan 

aiheuttaman verenpainetaudin kehittymisessä viittaa havainto, että 3β-HSD-estäjän 

(3β-HSD on yksi aldosteronisynteesissä tarvittava entsyymi) infuusiolla 

lateraaliventrikkeliin voidaan estää systeemisen verenpainetaudin kehittyminen 

kokonaan Dahlin suolaherkillä rotilla (86). 

 

8.5.1 Aldosteroni-MR-ouabaiini kaskadi 

Systeemisen aldosteronin nousu lisää myös paikallisen aivoissa tuotetun aldosteronin 

määrää subfornikaalisen elimen (SFO) kautta. SFO:ssa ei ole veriaivoestettä ja se 

ilmentää runsaasti mineralokortikoidireseptoreja, joita systeeminen aldosteroni aktivoi. 

MR-aktivaatio puolestaan johtaa "ouabaiinin" vapautumiseen magnosellulaarisista 

neuroneista. "Ouabaiini" estää Na+/K+-ATP:aasia, lisää sympaattista hermoaktiivisuutta 

ja nostaa verenpainetta.  Lisäksi "ouabaiini" alentaa hermosolujen 

membraanipotentiaalia, mikä johtaa Ang II:n vapautumiseen PVN:stä (paraventricular 

nucleus), mikä edelleen lisää paikallista aldosteronisynteesiä. Tämä vielä lisää myös 

"ouabaiinin" eritystä. Aldosteronin "ouabaiinia" voimistava vaikutus aivoissa on todettu 

myös kokeellisesti; sentraalinen aldosteroni-infuusio lisäsi hypotalaamista "ouabaiinia" 

aiheuttaen sympaattista aktiivisuutta (87). Aldosteroni-MR-ouabaiini -kaskadilla on 

tärkeä merkitys kardiovaskulaarisairauksissa. Esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan 

krooninen sympaattinen hyperaktiivisuus näyttää riippuvan kyseisen 

neuromodulatorisen reitin aktivaatiosta (88). Sentraalinen mineralokortikoidireseptorin 

tai ENaC-kanavan esto ehkäisee ”ouabaiinin” ja tämän myötä myös verenpaineen 

nousua (87). Oikeastaan minkä tahansa kyseisen kaskadin vaiheen sentraalinen esto 

estää sympaattisen hyperaktiivisuuden ja suureen suolan saantiin liittyvän 

verenpaineen kohoamisen. Ei tiedetä, voitaisiinko tätä hyödyntää myös kliinisesti. 
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9. Aldosteronin määritysmenetelmät 

Aldosteronipitoisuuden määrittämisessä voidaan käyttää monia eri menetelmiä, jotka 

jaetaan immunologisiin ja ei-immunologisiin menetelmiin. Jotta voidaan osoittaa 

aldosteronin paikallinen synteesi, pitää kudoksesta havaita aldosteronin lisäksi myös 

aldosteronisyntaasi (CYP11B2) sekä sitä tuottava geeni (cyp11b2). 

Immunologisiin menetelmiin kuuluvat EIA (kuten ELISA), RIA, kemiluminesenssi sekä 

Western blot. Näissä käytetään aldosteronille (melko) spesifistä vasta-ainetta, joka 

reagoi aldosteronin kanssa muodostaen aldosteroni-vasta-aine-kompleksin (89). ELISA-

menetelmässä vasta-aineeseen on lisäksi liitettynä entsyymi, jolloin muodostuu 

aldosteroni-vasta-aine-entsyymikompleksi. Kun tämä kompleksi reagoi entsyymin 

substraatin kanssa, aiheuttaa se havaittavan signaalin, minkä avulla voidaan määrittää 

aldosteronin pitoisuuksia. EIA käsittää kaikki menetelmät, jotka hyödyntävät entsyymin 

kiinnittymistä antigeeniin tai vasta-aineeseen. RIA-menetelmä ei perustu entsyymeihin, 

vaan radioaktiivisesti merkattuihin molekyyleihin, joita aldosteroni-vasta-aine-

kompleksien muodostuessa vapautuu. Radioaktiivisuus mitataan säteilymittauslaitteilla. 

Immunologiset menetelmät ovat erittäin herkkiä ja voivat havaita pieniäkin 

molekyylipitoisuuksia, mutta niiden ongelmana on se, että ne eivät ole täysin spesifejä. 

Aldosteronin immunologisessa määrityksessä on muutamia tunnettuja ristireaktioita 

aiheuttavia metaboliitteja, kuten tetrahydroaldosteroni sekä kortikosteroni. 

Ei-immunologisista menetelmistä aldosteronin havaitsemiseen käytetään, kliinisissä 

laboratorioissa mitattaessa seerumista tai plasmasta pieniä pitoisuuksia ja spesifisesti 

vain aldosteronia, kaasu- tai nestekromatografian ja massaspektrometrian yhdistelmää. 

Kromatografiat ovat aineiden erottelumenetelmiä ja massaspektrometrialla saadaan 

erittäin spesifisesti tunnistetuksi kohdemolekyyli. Ongelmana tässä on se, että mittaus 

ei ole yhtä herkkä kuin immunologiset menetelmät ja koska aldosteronipitoisuudet 

voivat lisämunuaisen ulkopuolisissa kudoksissa olla melko pieniä, ei herkkyys 

välttämättä riitä pienten pitoisuuksien havaitsemiseen (90). 
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10. Pohdinta 

Tutkielman alkuosassa keskityttiin aldosteronin ”normaaliin” fysiologiseen 

merkitykseen ja toimintaan kehossa, kun taas loppuosassa paneuduttiin lisämunuaisen 

ulkopuolella tuotettuun aldosteroniin. Lisämunuaisten tuottaman ja paikallisesti 

tuotetun aldosteronin fysiologisessa merkityksessä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. 

Yhtäläisyyksinä voidaan pitää aldosteronin vaikutusta natriumin imeytymiseen ja sitä 

kautta verenpaineen nostamiseen, ja eroavana tekijänä sitä, että paikallisesti 

syntetisoitu aldosteroni liittyy usein patofysiologiaan, eikä muodostusta juurikaan 

tapahdu normaaleissa olosuhteissa merkittävästi. Paikallisen aldosteronisynteesin 

vähyyden takia siihen on kiinnitetty huomiota paljon vähemmän kuin lisämunuaisissa 

tapahtuvaan synteesiin. Perinteinen käsitys sisäeritysrauhasista ja niiden tuottamista 

veressä kiertävistä hormoneista hakeutumassa vaikutuskohteisiinsa on mahdollisesti 

vähentänyt hajanaisten havaintojen arvoa paikallisesta hormonituotosta. Tutkielman 

ongelmana oli olemassa olevan tutkimustiedon niukkuus, mikä on harmittavaa, sillä 

paikallisen aldosteronisynteesin täsmällisemmällä tuntemisella voisi olla potentiaalia eri 

tautitilojen diagnostiikassa ja hoidon parantamisessa. 
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