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Tiivistelmä: 

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä hermorappeumasairaus, jossa mustatumakkeen 
dopamiinihermosolut tuhoutuvat. Taudille on tyypillistä dopamiinihermosoluissa esiintyvät Lewyn 
kappaleet, jotka koostuvat pääasiassa väärin laskostuneesta ja kasautuneesta 
alfasynukleiiniproteiinista. Myös neuroinflammaation uskotaan olevan osa Parkinsonin taudin 
patofysiologiaa. Nykyiset lääkkeet vaikuttavat ainoastaan taudin oireisiin, joten tarve uusille lääkkeille 
on suuri.  

Pilottikokeen tarkoituksena oli selvittää aiheuttaako adenoassosioidun virus- (AAV) vektorin 
alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämalli rotilla liikehäiriöitä ja tyrosiinihydroksylaasi- 
(TH) positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja hermopäätteiden 
tuhoutumista aivojuoviossa sekä saadaanko mallilla aikaan neuroinflammatorinen vaste. Varsinaisen 
pitkän kokeen tarkoituksena oli selvittää aivojen dopamiinihermokasvutekijän (CDNF) mahdollinen 
neurorestoratiivinen vaikutus tässä mallissa. Alfasynukleiinin kasautumispatologian tasoa ja CDNF:n 
neurorestoratiivista vaikutusta selvitettiin käyttäytymiskokeilla sekä mustatumakkeen ja aivojuovion 
TH-vasta-ainevärjäyksillä. Yhdistelmämallista aiheutuvaa neuroinflammatorista vastetta selvitettiin 
ionisoidun kalsiumia sitovan adapterimolekyylin 1 (Iba1) ja gliaalisen fibrillaarisen happaman 
proteiinin (GFAP) vasta-ainevärjäyksillä. 

Pilottikokeen sylinterikokeessa yhdistelmämalli ei indusoinut liikehäiriötä, mutta pitkän kokeen askel- 
ja sylinterikokeessa mallin osoitettiin aiheuttavan unilateraalille leesiolle tyypillinen liikehäiriö. 
Pilottikokeen ja pitkän kokeen TH-vasta-ainevärjäyksissä mallin osoitettiin aiheuttavan TH-
positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja hermopäätteiden 
tuhoutumista aivojuoviossa. Nämä tulokset osoittavat, että yhdistelmämallilla saadaan aikaan 
alfasynukleiinin kasautumispatologiaa. Pilottikokeessa osoitettiin myös, että yhdistelmämallilla 
saadaan aikaan neuroinflammatorinen vaste, mikä osoittaa, että malli soveltuu hyvin uusien 
lääkkeiden vaikutuksen tutkimiseen Parkinsonin tautiin liittyvässä neuroinflammaatiossa. Pitkän 
kokeen sylinterikokeessa AAV-CDNF:llä ei ollut vaikutusta mallista aiheutuvaan liikehäiriöön. Sen 
sijaan askeltestissä kämmenen suunnan mittauksessa AAV-CDNF korjasi liikehäiriötä. AAV-CDNF 
ei kuitenkaan suojannut TH-positiivisia hermosoluja mustatumakkeessa tai hermopäätteitä 
aivojuoviossa, minkä perusteella johtopäätöstä CDNF:n neurorestoratiivisesta vaikutuksesta ei voida 
tehdä. 
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Abstract: 

Parkinson’s disease is a progressive neurodegenerative disease which leads to loss of dopaminergic 
neurons in the substantia nigra. Lewy bodies which consist mainly of misfolded and aggregated 
alpha-synuclein are a typical characteristic of Parkinson’s disease. Neuroinflammation is also thought 
to be part of the pathophysiology of Parkinson’s disease. The existing drugs only affect the symptoms 
of the disease. Therefore, there is a major need for new medicines.  

The objective of the pilot study was to determine if the combined model of adeno-associated viral 
(AAV) vector of alpha-synuclein and preformed fibrils causes impaired motor behaviour and the loss 
of tyrosine hydroxylase (TH) -positive dopaminergic neurons in the substantia nigra and fibers in the 
striatum, and if the model leads to neuroinflammatory response. The objective of the extended study 
was to determine if cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) has neurorestorative potential in 
this model. The level of alpha-synuclein aggregation pathology and the neurorestorative effect of 
CDNF was studied with behaviour analysis and TH immunostaining of substantia nigra and striatum. 
Neuroinflammation was studied with ionized calcium-binding adaptor molecule 1 (Iba1) and glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) immunostainings. 

In the cylinder test of the pilot study, the combination model did not induce impaired motor behaviour. 
However, in the cylinder and stepping test of the extended study, the model led to impaired motor 
behaviour typical for unilateral lesion. In the TH immunostainings of the pilot and extended study, the 
model was shown to induce the loss of TH-positive cells in the substantia nigra and fibers in the 
striatum. These results indicate that the combination model leads to aggregation pathology of alpha-
synuclein. In the pilot study, it was also shown that the model leads to neuroinflammatory response. 
This indicates that the model is suitable to study the effects of potential new medicines on the 
neuroinflammation typical for Parkinson’s disease. In the cylinder test of the extended study, AAV-
CDNF did not show any effect on the impaired motor behaviour caused by the alpha-synuclein 
aggregation model. In the stepping test forehand direction, AAV-CDNF, on the other hand, showed 
recovery for the impaired motor behaviour. However, AAV-CDNF did not restore TH-positive cells in 
the substantia nigra or fibers in the striatum. Therefore, the conclusion of the neurorestorative effect 
of CDNF cannot be made.
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HSP lämpösokkiproteiini 
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L-DOPA L-3,4-dihydroksifenyylialaniini 

LRRK2 leusiinirikas toistokinaasi-2 
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MANF mesenkefaalinen astrosyyttiperäinen hermokasvutekijä 
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MPP+ 1-metyyli-4-fenyylipyridiniumioni 
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1 JOHDANTO 

 

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä hermorappeumasairaus, jossa mustatumakkeen 

(substantia nigra) dopamiinihermosolut tuhoutuvat (Kalia ja Lang 2015). Tämä johtaa 

dopamiinin puutteeseen aivojuoviossa (striatum), mikä puolestaan saa aikaan taudille 

tyypillisiä liikehäiriöitä, kuten lepovapinaa, lihasjäykkyyttä ja liikkeiden hitautta (Wirdefeldt 

ym. 2011; Kalia ja Lang 2015). Oireita esiintyy vasta kun noin 50-60 % mustatumakkeen 

dopamiinihermosoluista on menetetty ja 80-85 % aivojuovion dopamiinista on hävinnyt 

(Wirdefeldt ym. 2011). Liikeoireiden lisäksi Parkinsonin tautiin liittyy myös ei-motorisia 

oireita (Kalia ja Lang 2015). Näitä ei-motorisia oireita ovat muun muassa kognitiivinen 

heikentyminen, psykiatriset oireet, unihäiriöt, hajuaistin häiriöt ja väsymys. Joitakin ei-

motorisia oireita, kuten ummetusta, heikentynyttä hajuaistia, masennusta ja unihäiriöitä voi 

esiintyä jo useita vuosia ennen liikeoireiden alkamista. Parkinsonin taudin edetessä oireet 

pahenevat ja myöhäisessä taudin vaiheessa esiintyy muun muassa asentohäiriöitä, kävelyn 

jähmettymistä, kaatumisia ja nielemisvaikeuksia. Myöhäiselle tautivaiheelle on ominaista 

myös dementian kehittyminen. 

 

Parkinsonin taudin esiintyvyys yli 60-vuotiailla on noin 1 %, mutta se kasvaa jopa 4 %:iin 

vanhimmissa ikäluokissa (De Lau ja Breteler 2006). Taudin esiintyvyys vaikuttaa olevan 

suurempi Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa verrattuna Afrikkaan ja 

Aasiaan  (Kalia ja Lang 2015). Lisäksi tauti on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla. 

Korkean iän ja miessukupuolen lisäksi riskitekijöihin kuuluu etnisyys. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa taudin ilmaantuvuus on suurin latinalaisamerikkalaisilla verrattuna muihin 

etnisiin ryhmiin. Vaikka Parkinsonin taudin etiologiaa ei ole vielä täysin ymmärretty sen 

taustalla uskotaan olevan sekä geneettisiä että ympäristötekijöitä (Wirdefeldt ym. 2011; 

Kalia ja Lang 2015). Geneettisistä syistä johtuvan Parkinsonin taudin osuus kaikista 

tautitapauksista on noin 10-15 % (Verstraeten ym. 2015). Suurin osa tautitapauksista on siis 

satunnaisia eli sporadisia. Taudin riskiä lisääviä ympäristötekijöitä ovat muun muassa 
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tuholaismyrkyt, päävammat ja beetasalpaajien käyttö, kun taas esimerkiksi tupakoinnin ja 

kahvin juonnin on havaittu vähentävän riskiä Parkinsonin taudille (Kalia ja Lang 2015).  

 

Dopamiinihermosolujen tuhoutumisen lisäksi Parkinsonin taudin patologisena 

tunnusmerkkinä ovat Lewyn kappaleet, jotka koostuvat pääasiassa väärin laskostuneesta ja 

kasautuneesta alfasynukleiiniproteiinista (Kalia ja Lang 2015). Alfasynukleiinin 

laskostuessa väärin siitä tulee liukenematon ja se muodostaa solunsisäisiä proteiinikertymiä 

eli Lewyn kappaleita. Lewyn kappaleilla tarkoitetaan proteiinikertymiä hermosolun runko-

osassa, kun taas proteiinikertymien sijaitessa hermosolun muissa osissa niitä kutsutaan 

Lewyn neuriiteiksi. Koska alfasynukleiinilla on suuri merkitys Parkinsonin taudin 

patofysiologiassa, sen kasautumiseen perustuvat eläinmallit ovat siten tärkeitä Parkinsonin 

taudin prekliinisessä tutkimuksessa. Alfasynukleiinin kasautumiseen perustuvia eläinmalleja 

ovat esimerkiksi alfasynukleiinin virusvektorivälitteinen yli-ilmentäminen, 

alfasynukleiinifibrilleillä indusoidut mallit ja alfasynukleiinin suhteen muuntogeeniset 

hiirimallit (Visanji ym. 2016; Swanberg ja Konnova 2018). Näissä malleissa havaitaan 

alfasynukleiinin kasautumispatologiaa ja mallien välillä vaihtelevissa määrin ajan myötä 

etenevää dopamiiniradan rappeutumista. 

 

Levodopa on yleisin nykyisistä Parkinsonin taudin hoidossa käytettävistä lääkkeistä 

(Jankovic ja Aguilar 2008). Levodopan pitkäaikaiseen käyttöön kuitenkin liittyy monia 

komplikaatioita, kuten dyskinesia, tilanvaihtelua ja psykooseja. Levodopan rinnalla 

käytetään usein dopadekarboksylaasin estäjää, kuten karbidopaa, joka parantaa levodopan 

hyödynnettävyyttä. Muita Parkinsonin taudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä ovat katekoli-

O-metyylitransferaasin estäjät, monoamiinioksidaasin estäjät, dopamiiniagonistit, 

antikolinergit ja amantadiini. Nykyisten lääkkeiden ongelmana on se, että ne vaikuttavat vain 

oireisiin, mutta eivät estä sairauden etenemistä (Kalia ja Lang 2015). Siten Parkinsonin 

taudin hoidossa on suuri tarve uusille lääkkeille, jotka voisivat pysäyttää ja korjata 
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hermorappeumaa vaikuttamalla hermosolujen toimintaa ja yhteyksiä palauttavasti eli 

neurorestoratiivisesti. 

 

Hermokasvutekijät, kuten aivojen dopamiinihermokasvutekijä (CDNF, cerebral dopamine 

neurotrophic factor), ovat potentiaalinen tulevaisuuden vaihtoehto Parkinsonin taudin 

hoidossa (Domanskyi ym. 2015). Useimmat hermokasvutekijät suojaavat hermosoluja 

(neuroprotektiivinen vaikutus), mutta tietyt hermokasvutekijät myös korjaavat 

hermosoluvaurioita Parkinsonin taudin prekliinisissä eläinmalleissa (neurorestoratiivinen 

vaikutus). Esimerkiksi CDNF:n on aiemmin osoitettu suojaavan ja korjaavan 

dopamiinihermoverkkoja 1-metyyli-4-fenyyli-1,2,3,6-tetrahydropyridiini (MPTP) ja 6-

hydroksidopamiini (6-OHDA) -eläinmalleissa (Lindholm ym. 2007; Airavaara ym. 2012). 

CDNF:n tutkiminen muissa Parkinsonin taudin eläinmalleissa, kuten  alfasynukleiiniin 

perustuvissa virusvektori- ja fibrillimalleissa, on tärkeää, jotta sen mahdollista potentiaalia 

Parkinsonin taudin hoidossa saadaan selvitettyä lisää. 

 

 

2 PARKINSONIN TAUDIN PATOLOGISET MEKANISMIT 

 

Mustatumakkeen dopamiinisolujen tuhoutumisen tarkkaa mekanismia ei vielä tunneta (Maiti 

ym. 2017). Väärinlaskostuneiden proteiinien kasautumisen, mitokondrion 

toimintahäiriöiden, oksidatiivisen stressin, proteiinien hajotusreittien heikentymisen, 

neuroinflammaation ja eksitotoksisuuden uskotaan kuitenkin olevan dopamiinihermosolujen 

solukuoleman taustalla olevia merkittävimpiä patologisia mekanismeja. Tiettyjen geenien 

mutaatioilla on myös merkitystä näissä molekulaarisissa mekanismeissa. Tällä hetkellä on 

tunnistettu useita eri geenejä, joilla on vaikutusta Parkinsonin taudin synnyssä (Wirdefeldt 

ym. 2011; Maiti ym. 2017). Yleisimpiä Parkinsonin tautiin liittyviä geenejä ovat 

alfasynukleiinia koodaava SNCA, Parkin, DJ1 ja PTEN-indusoitu kinaasi 1 (PINK1) (Maiti 

ym. 2017). Näistä Parkin, DJ1 ja PINK1 liittyvät autosomaalisiin resessiivisesti eli 
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väistyvästi periytyviin Parkinsonin taudin muotoihin, joille on tyypillistä taudin varhainen 

alkaminen, yleensä alle 40 vuoden iässä (Kalia ja Lang 2015). SNCA puolestaan liittyy 

autosomaaliseen dominantisti eli vallitsevasti periytyvään Parkinsonin tautiin. Mutaatiot 

Parkin-geenissä ovat yleisin syy autosomaalisessa resessiivisessä Parkinsonin taudissa. 

Potilailla, joilla tauti alkaa ennen 45 vuoden ikää, Parkin-geenimutaatioita tavataan jopa 50 

% familiaalisista tapauksista ja noin 15 % satunnaisista eli sporadisista tapauksista. SNCA:n 

lisäksi muita geenejä, jotka liittyvät autosomaalisiin vallitsevasti periytyviin muotoihin, ovat 

muun muassa leusiinirikas toistokinaasi-2 (LRRK2) ja ubikitiini-karboksyyliterminaalinen 

hydrolaasi L1 (UCH-L1). Autosomaalisilla vallitsevasti periytyvillä Parkinsonin taudin 

muodoilla on usein samankaltainen taudin alkamisikä kuin sporadisella Parkinsonin taudilla, 

mutta esimerkiksi SNCA-geeniin liittyy kuitenkin useimmiten varhainen taudin alkamisikä 

(Wirdefeldt ym. 2011; Kalia ja Lang 2015). 

 

Proteiinien hajotusreittien heikentyminen on yksi mahdollisista syistä Parkinsonin taudin 

taustalla (Maiti ym. 2017). Ubikitiini-proteasomijärjestelmä (UPS) osallistuu 

väärinlaskostuneiden proteiinien hajottamiseen soluissa ja Parkin-geenin koodaamalla 

proteiinilla on suuri merkitys tämän järjestelmän toiminnassa (Abou-Sleiman ym. 2006). 

UPS-järjestelmän toiminnan vioittuessa väärinlaskostunut alfasynukleiini pääsee 

muodostamaan fibrillaarisia aggregaatteja. Proteiinien puhdistumisreitteihin osallistuviin 

järjestelmiin kuuluu myös esimerkiksi lämpösokkiproteiinit (heat shock protein, HSP) (Maiti 

ym. 2017). Lämpösokkiproteiinit ovat saperoneja, jotka osallistuvat proteiinien 

laskostumiseen, väärinlaskostuneiden proteiinien uudelleen laskostumiseen ja proteiinien 

hajotukseen. Esimerkiksi lämpösokkiproteiinin HSP70:n yli-ilmentämisen on osoitettu 

vähentävän alfasynukleiinin kasautumista ja toksisuutta Parkinsonin taudin banaanikärpäs- 

ja hiirimalleissa (Auluck ym. 2002; Klucken ym. 2004). Monien lämpöshokkiproteiinien 

säätely on vaimentunut Parkinsonin taudissa (Maiti ym. 2017).  
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Mitokondrion toimintahäiriöt on yhdistetty Parkinsonin taudin patogeneesiin (Abou-Sleiman 

ym. 2006). Niiden merkitystä taudin patogeneesissa tukee muun muassa se, että Parkinsonin 

taudin toksiinimallina käytetyn MPTP:n aktiivisen metaboliitin 1-metyyli-4-

fenyylipyridiniumionin (MPP+) huomattiin aikoinaan aiheuttavan Parkinsonin taudin 

kaltaisia oireita. MPP+ estää mitokondrion elektroninsiirtoketjun kompleksi-I:tä. Kompleksi-

I:n toiminnan on todettu olevan vähentynyt Parkinsonin taudin potilailla (Schapira ym. 

1990). Vähentynyt aktiivisuus johtunee kompleksi-I:n katalyyttisten alayksiköiden 

hapettumisesta, minkä taustalla on enemmänkin kompleksi-I:n väärinjärjestäytyminen ja 

itsehapettuminen kuin ulkoinen oksidatiivinen stressi (Keeney ym. 2006). Toksiinien, kuten 

MPTP:n, rotenonin ja manebin, lisäksi mutaatiot SNCA-, LRRK2-, PINK1- ja DJ1-geeneissä 

voivat indusoida kompleksi-I:n toiminnan estymistä (Bose ja Beal 2016). Kompleksi-I:n 

vähentyneestä aktiivisuudesta johtuva mitokondrion toimintahäiriö johtaa krooniseen 

reaktiivisten happiradikaalien (ROS) tuotantoon. Parkinson-potilaiden aivoilla tehdyt 

kuoleman jälkeiset tutkimukset osoittavat, että heidän mustatumakkeen lipideissä, DNA:ssa 

ja RNA:ssa on enemmän oksidatiivista vahinkoa kontrollihenkilöiden näytteisiin verrattuna 

(Dexter ym. 1989; Zhang ym. 1999). Myös proteiinien hapettumisen on todettu olevan 

suurempaa mustatumakkeessa kuin muilla aivoalueilla (Floor ja Wetzel 1998).  

 

Vaikka mitokondrion toimintahäiriöillä on suuri merkitys Parkinsonin taudin 

patofysiologiassa, solukuoleman taustalla olevat tarkat mekanismit eivät ole täysin 

tunnettuja, mutta niihin saattaa liittyä ohjelmoitu solukuolema (Bose ja Beal 2016). 

Oksidatiivinen stressi voi johtaa sisäisten eli mitokondriovälitteisten pro-apoptoottisten 

reittien aktivoitumiseen. Kuvassa 1 esitetään mitokondrion toimintahäiriöstä aiheutuvia 

solukuolemareittejä. Hapettumisvauriot voivat saada aikaan pro-apoptoottisen Bax:n 

siirtymään solulimasta mitokondrioon ja sytokromi c:n vapautumisen solulimaan (Bose ja 

Beal 2016). Sytokromi c:n vapautuminen solulimaan puolestaan laukaisee kaspaasi-

riippuvaisen solukuoleman. ROS:ien indusoima DNA-vahinko voi johtaa poly-ADP-

riboosipolymeraasi-1:n (PARP-1) aktivaatioon, mikä toimii kaspaasi-riippumattomana 

kuolemasignaalina ja johtaa DNA:n pirstoutumiseen. PINK1-geenin mutaatioon liittyvä 
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mitofagian häiriö eli häiriö viallisen mitokondrion hajotuksessa voi johtaa vaurioituneen ja 

hajottamattoman mitokondrion kerääntymiseen soluun. Tämä johtaa solun toimintahäiriöön 

ja lopulta solukuolemaan. 

 

 

Kuva 1. Mitokondrion toimintahäiriöstä aiheutuva solukuolema. Kompleksi-I:n toimintaa 

voivat estää toksiinit, kuten MPTP ja rotenoni, ja mutaatiot Parkinsonin tautiin liittyvissä 

geeneissä. Kompleksi-I:n heikentynyt toiminta johtaa reaktiivisten happiradikaalien (ROS) 

tuotantoon, mikä aiheuttaa vahinkoa DNA:han, lipideihin ja proteiineihin. Tämä voi johtaa 

solukuolemaan erilaisten reittien kautta. AIF = apoptoosia indusoiva tekijä. ATP = 

adenosiinitrifosfaatti. HTRA2 = korkean lämpötilan vaatima A2. LRRK2 = leusiinirikas 

toistokinaasi-2. MPTP = 1-metyyli-4-fenyyli-1,2,3,6-tetrahydropyridiini. NAD+ = 

nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi. PARP-1 = poly-ADP-riboosipolymeraasi-1. PINK1 = 

PTEN-indusoitu kinaasi 1. ROS = reaktiiviset happiradikaalit. TFAM = mitokondrion 

transkriptiotekijä A. TRAP1 = tuumorinekroositekijäreseptoriin liittyvä proteiini 1. 

(Mukaillen Bose ja Beal 2016) 

 

Parkinsonin taudin patofysiologiaan on osoitettu liittyvän myös neuroinflammatorisia 

prosesseja (Kaur ym. 2019). Neuroinflammaatio on yhdistetty etenkin mikrogliasolujen ja 

astrosyyttien muuttuneeseen aktiivisuuteen ja sytokiinien lisääntyneeseen vapautumiseen. 
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Ensimmäiset todisteet neuroinflammatoristen prosessien merkityksestä Parkinsonin taudissa 

saatiin potilaiden aivoilla tehdyissä kuoleman jälkeisissä tutkimuksissa, jotka osoittivat 

mikrogliasolujen ja astrosyyttien aktivoitumista mustatumakkeessa (McGeer ym. 1988; 

Damier ym. 1993). Mikrogliasolujen ja astrosyyttien aktivoitumista on havaittu myös useissa 

Parkinsonin taudin eläinmalleissa, kuten 6-OHDA- ja MPTP-eläinmalleissa sekä 

alfasynukleiinia yli-ilmentävillä hiirillä (Liberatore ym. 1999; He ym. 2001; Su ym. 2008). 

Tutkimuksissa mikrogliasolujen markkereina on käytetty muun muassa makrofagi 1 -

antigeenia (MAC-1), ionisoitua kalsiumia sitovaa adapterimolekyyli 1:tä (Iba1) ja CD11b:tä 

ja astrosyyttien markkerina gliaalista fibrillaarista hapanta proteiinia (GFAP). Vaikka 

neuroinflammaation on osoitettu liittyvän olennaisesti Parkinsonin taudin patologisiin 

prosesseihin, sen ei kuitenkaan uskota olevan ensisijainen syy solukuoleman taustalla 

Parkinsonin taudissa, koska neuroinflammaatiota esiintyy myös monissa muissa 

neurodegeneratiivisissa sairauksissa, kuten Alzheimerin taudissa, Huntingtonin taudissa ja 

amyotrofisessa lateraaliskleroosissa (Hirsch ym. 2012). Garcia (2020) työryhmineen osoitti, 

että mikrogliasolujen aktivoituminen ei korreloi neurodegeneraation kanssa 

alfasynukleiinifibrilleillä indusoidussa hiirimallissa. Sen sijaan mikrogliasolujen 

aktivoitumisella voisi olla merkitystä etenkin Parkinsonin taudin alkuvaiheessa ja 

mikrogliasolujen aktivoituminen voisi indusoida hermorappeumaa. Mikroglian 

aktivoitumisen taustalla on todennäköisesti alfasynukleiinin oligomeerimuodot, sillä 

oligomeerimuotoisen alfasynukleiinin injektointi mustatumakkeeseen johti merkittävään 

mikrogliasolujen aktivoitumiseen. Myös Wilms (2009) ja Kim (2013) työryhmineen ovat 

osoittaneet, että alfasynukleiinin oligomeerimuodot johtavat mikrogliasolujen 

aktivoitumiseen in vitro ja in vivo. 

 

Myös liiallisesta glutamaattireseptorien stimulaatiosta johtuvan eksitotoksisuuden uskotaan 

vaikuttavan haitallisesti Parkinsonin taudin patogeneesissa (Ambrosi ym. 2014). 

Eksitotoksisuus johtuu solunsisäisistä prosesseista, kuten kalsiumin liiallisesta määrästä ja 

bioenergisistä muutoksista, jotka lisäävät oksidatiivista stressiä. Parkinsonin taudin potilailla 

tehdyt verikokeet ja aivojen kuvantamistutkimukset (magneettispektroskopinen 
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kuvantaminen) osoittavat glutamaatin määrän lisääntyneen Parkinson-potilailla, mikä tukee 

eksitotoksisten mekanismien mahdollisuutta Parkinsonin taudissa (Iwasaki ym. 1992; Gröger 

ym. 2014). Eksitotoksisuus ei kuitenkaan ole ensisijainen syy mustatumakkeen 

dopamiinihermosolujen tuhoutumiselle, vaan sen uskotaan olevan toissijainen vaikutus 

muille molekulaarisille mekanismeille (Ambrosi ym. 2014). 

 

Dopamiinihermosolujen herkkyyttä solukuolemalle Parkinsonin taudissa saattaa selittää se, 

että dopamiini on luonteeltaan hapettava aine (Abou-Sleiman ym. 2006). Normaalisti 

dopamiini on soluissa pakattuna vesikkeleissä, mutta vaurioista johtuen 

dopamiinihermosolut altistuvat lisääntyneelle soluliman dopamiinille, mikä lisää 

oksidatiivista stressiä. Monoamiinioksidaasi-B:n hajottaessa dopamiinia hapen läsnä ollessa 

muodostuu reaktiivisia happiradikaaleja (Maiti ym. 2017). Aivojen hermosolujen herkkyys 

oksidatiiviselle stressille vaihtelee eri hermosolujoukkojen välillä (Wang ja Michaelis 2010). 

Keskiaivojen dopamiinihermosoluista mustatumakkeen dopamiinihermosolut ovat alttiimpia 

oksidatiiviselle stressille, kun taas dopamiinihermosolut ventraalisella tegmentaalialueella 

(VTA) ovat pääasiassa kestävämpiä oksidatiivista stressiä vastaan. Tätä saattaa selittää 

esimerkiksi se, että mustatumakkeessa esiintyy rautaa ja kuparia suuressa määrin, mikä voi 

pahentaa dopamiinista aiheutuvaa ROS-tuotantoa. Lisäksi monoamiinioksidaasi on hyvin 

aktiivinen tällä alueella. Mustatumakkeen ja VTA:n dopamiinihermosolujen eroa 

oksidatiivisessa stressissä havainnollistaa myös se, että intraperitoneaalinen MPTP:n 

annostelu aiheuttaa dopamiinihermosolujen eriasteisen tuhoutumisen näillä aivoalueilla 

valkotupsusilkkiapinoilla (Callithrix jacchus) tehdyssä tutkimuksessa (Waters ym. 1987). 

Lisäksi kun 6-OHDA:a annosteltiin rotille kolmanteen aivokammioon, havaittiin myös 

selkeä ero mustatumakkeen ja VTA:n dopamiinihermosolujen tuhoutumisasteessa 

(Rodrı́guez ym. 2001). 
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3 ALFASYNUKLEIINI 

 

3.1 Alfasynukleiinin fysiologinen toiminta 

 

Alfasynukleiini on aivoissa suurimpina pitoisuuksina esiintyvä presynaptinen proteiini, joka 

sitoutuu hermosolujen pieniin synaptisiin vesikkeleihin (Lautenschläger ym. 2017; Burré 

ym. 2018). On myös ehdotettu, että alfasynukleiini olisi lipidikalvojen kaarevuutta tunnistava 

ja stabiloiva proteiini ja siten osallistuisi kalvojen kaarevuuden muotoutumiseen. Sen 

normaali toiminta elimistössä on kuitenkin edelleen kiisteltyä (Burré ym. 2018). 

Alfasynukleiini koostuu 140 aminohaposta ja siinä on kolme päädomeenia (Lautenschläger 

ym. 2017) (Kuva 2). N-terminaali muodostaa α-kierteen ja on tärkeä osa proteiinin 

sitoutuessa fosfolipideihin. Non-amyloidi-β-komponentti (NAC) on olennaisessa roolissa 

proteiinin aggregoitumisessa ja C-terminaalilla on puolestaan saperonin kaltainen 

aktiivisuus. 

 

 

Kuva 2. Alfasynukleiinin rakenne. Alfasynukleiinin N-terminaali muodostaa amfipaattisen 

α-kierrerakenteen, joka vastaa proteiinin sitoutumisesta fosfolipidikalvoihin. Tähän 

mennessä löydetyt alfasynukleiinigeenin pistemutaatiot sijaitsevat N-terminaalin alueella. 

NAC = non-amyloidi-β-komponentti. (Whittaker ym. 2017) 
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Liukoinen alfasynukleiini on normaalisti monomeerina ja laskostumattomana esiintyvä 

proteiini, mutta sitoutuessaan kaareutuviin kalvoihin, kuten synaptisiin vesikkeleihin, se 

laskostuu ja muodostaa amfipaattisen α-kierteen ja mahdollisesti esiintyy multimeereinä 

(Burré ym. 2018). Alfasynukleiinin uskotaan osallistuvan SNARE (soluble N-ethylmale-

imide-sensitive factor-attachment protein receptor) -kompleksin toimintaan (Lautenschläger 

ym. 2017). SNARE-kompleksilla on tärkeä merkitys monissa kalvojen fuusiotapahtumissa, 

kuten eksosytoosissa. Vielä on kuitenkin epäselvää, kuinka alfasynukleiini vaikuttaa 

SNARE-kompleksin toimintaan, mutta sen merkitys eksosytoosissa saattaa välittyä 

vaikuttamalla SNARE-kompleksin kokoamiseen, stabiloimalla kaarevuutta ja siten 

ehkäisemällä vesikkeleiden ennenaikaista fuusiota, tai alfasynukleiinin tupla-

ankkurimekanismilla synaptisten vesikkeleiden sitouttamisessa toiseen kalvoon. 

Alfasynukleiini osallistuu todennäköisesti myös synaptisten vesikkeleiden endosytoosiin. 

Lisäksi alfasynukleiinilla saattaa olla rooli neurotransmitterien vapautumisessa synapsiin, 

mutta sen merkityksestä on kuitenkin ristiriitaisia tuloksia (Burré ym. 2018). Joissakin 

tutkimuksissa on raportoitu, että alfasynukleiini edistää tai vähentää neurotransmissiota, kun 

taas joidenkin tutkimusten mukaan alfasynukleiini ei vaikuta neurotransmissioon (Chandra 

ym. 2004; Liu ym. 2004; Nemani ym. 2010). 

 

3.2 Alfasynukleiinin kasautumispatologia Parkinsonin taudissa 

 

Alfasynukleiinin tunnistaminen Lewyn kappaleiden pääkomponentiksi vuonna 1997 oli 

ensimmäinen osoitus siitä, että alfasynukleiinilla saattaa olla merkittävä rooli Parkinsonin 

taudin patofysiologiassa (Spillantini ym. 1997). Mekanismit, joilla alfasynukleiini vaikuttaa 

neurodegeneraatiossa, ovat edelleen osittain tuntemattomia (Burré ym. 2018). 

Alfasynukleiinin väärinlaskostumisen ja kasautumisen uskotaan kuitenkin olevan 

neurodegeneraation taustalla. Patologisissa olosuhteissa liukoinen alfasynukleiini laskostuu 

väärin ja muodostaa β-laskoksen kaltaisen konformaation, joka on yhdistetty 

alfasynukleiinin oligomeerien ja fibrillien muodostumiseen sekä keräytymiseen Lewyn 

kappaleihin. Kuvassa 3 esitetään alfasynukleiinin patologiset ja fysiologiset konformaatiot. 



11 
 

On edelleen epäselvää, mitkä alfasynukleiinin aggregaattimuodot ovat haitallisia, mutta 

oligomeerimuotojen uskotaan kuitenkin olevan alfasynukleiinin muodoista haitallisimpia 

hermosolujen toiminnoille (Bendor ym. 2013). On myös mahdollista, että alfasynukleiinin 

monomeerimuoto vaikuttaa toksisuuteen, koska SNCA-geenin duplikaatiot ja triplikaatiot 

aiheuttavat vakavamman Parkinsonin taudin kuin pistemutaatiot. Siten alfasynuleiinin 

määrällä voi itsessään olla vaikutusta neurodegeneraatiossa. Toisaalta voidaan myös ajatella, 

että alfasynukleiinin duplikaatio- ja triplikaatiotapauksissa suurentunut proteiinin pitoisuus 

soluissa voi itsessään lisätä haitallisten oligomeerien muodostumista. 

 

 

Kuva 3. Alfasynukleiinin fysiologiset ja patologiset konformaatiot (mukaillen Burré ym. 

2018). Alfasynukleiinin fysiologisia konformaatioita ovat liukoinen monomeeri ja kalvoon 

sitoutunut amfipaattisen α-kierteen muodostava konformaatio. Kalvoon sitoutuneen 

alfasynukleiinin uskotaan esiintyvän multimeerinä. Patologisissa olosuhteissa 

alfasynukleiini laskostuu väärin ja muodostaa β-laskoksen kaltaisen konformaation, mikä 

johtaa alfasynukleiinin kasautumiseen ensin oligomeereiksi ja sitten fibrilleiksi, jotka 

keräytyvät edelleen Lewyn kappaleihin. 

 

Mutaatiot alfasynukleiinia koodaavassa SNCA-geenissä tukevat myös alfasynukleiinin 

merkitystä Parkinsonin taudissa. Ensimmäinen SNCA-geenin pistemutaatio, A53T, 

löydettiin vuonna 1997 familiaalista Parkinsonin tautia sairastavalta italialaiselta perheeltä 

(Polymeropoulos ym. 1997). Muita SNCA-geenin pistemutaatioita ovat muun muassa A30P, 

A53E, G51D, E46K ja H50Q (Burré ym. 2018). Kaikki löydetyt pistemutaatiot esiintyvät N-
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terminaalin alueella kuten kuvassa 2 on esitetty. SNCA:n pistemutaatiossa A53T alaniini 

kohdassa 53 muuttuu treoniiniksi ja pistemutaatiossa A30P alaniini kohdassa 30 muuttuu 

fenyylialaniiniksi (Abou-Sleiman ym. 2006). Sekä A53T että A30P edistävät oligomeeristen 

esisäikeiden muodostumista. A53T-mutaatio edistää myös fibrillien muodostumista, kun taas 

A30P-mutaatio vaikuttaisi estävän oligomeerien muuttumista fibrilleiksi. SNCA-geenin 

duplikaatioita ja triplikaatioita esiintyy myös tietyissä Parkinsonin taudin muodoissa (Kasten 

ja Klein 2013). SNCA:n triplikaatiotapauksissa on muun muassa havaittu keskiaivojen 

dopamiinihermosolujen tuottavan tuplamäärän proteiinia normaaliin verrattuna. 

 

Alfasynukleiinin oligomeerimuotojen toksisuutta tukevat useat soluviljely- ja eläinmallit 

(Kalia ym. 2013). Esimerkiksi tutkittaessa adenylaattikinaasin vapautumista 

vahingoittuneista soluista havaittiin, että alfasynukleiinin oligomeerit lisäsivät 

sytotoksisuutta (Outeiro ym. 2008). Lisäksi rotilla tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että 

alfasynukleiinin oligomeerimuodot aiheuttavat enemmän dopamiinihermosolujen tuhoa kuin 

alfasynukleiinin fibrillimuodot (Winner ym. 2011). Mekanismit, joilla alfasynukleiinin 

oligomeerit välittävät dopamiinihermosolujen tuhoa, eivät ole vielä täysin selvillä, mutta 

niihin todennäköisesti liittyy erilaisia solunsisäisiä ja -ulkoisia mekanismeja (Kalia ym. 

2013). Alfasynukleiinin oligomeerien uskotaan vaikuttavan väärinlaskostuneiden proteiinien 

uudelleen laskostumisesta ja hajotuksesta vastaavien proteostaasijärjestelmien toimintaan. 

Oligomeerien on muun muassa osoitettu estävän HSP70-saperonijärjestelmään liittyvää 

proteiinien uudelleenlaskostumista in vitro  (Hinault ym. 2010). Tutkimuksessa 

alfasynukleiinin monomeereilla ei sen sijaan ollut vaikutusta HSP70-saperonijärjestelmään. 

Lisäksi eri muotoisilla oligomeereilla vaikuttaa olevan erilaisia toksisuusmekanismeja (Kalia 

ym. 2013). Esimerkiksi oligomeerit, joilla on rengasmainen rakenne, saattavat vaikuttaa 

muodostamalla huokosia kalvoihin. Sen sijaan, pallonmuotoisilla oligomeereilla saattaa olla 

hermosolujen toimintaa heikentävä vaikutus synapseissa muuttamalla 

glutamaattireseptoreiden toimintaa. 
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Alfasynukleiinilla saattaa olla prionin kaltaisia ominaisuuksia (Angot ym. 2010). Tähän 

liittyvän prionihypoteesin mukaan kasautunut alfasynukleiini leviää keskushermostoa 

”tartuttaen” viereisiä terveitä hermosoluja (Maiti ym. 2017). Leviämispatologian taustalla on 

todennäköisesti alfasynukleiinin kylvämiskyky (engl. seeding effect), jonka mukaan 

laskostumatonta alfasynukleiinia vapautuisi solunulkoiseen tilaan joko eksosytoosin tai 

solukuoleman kautta (Angot ym. 2010). Tällöin vastaanottajasolu ottaisi sisään 

laskostumatonta alfasynukleiinia, mikä saisi aikaan alfasynukleiinin väärinlaskostumisen ja 

kasautumisen. Nykykäsityksen mukaan alfasynukleiinin prioninkaltaisen leviämisen 

taustalla on kuitenkin alfasynukleiinikasaumat laskostumattoman alfasynukleiinin sijaan, 

jolloin kasautunutta alfasynukleiiniä vapautuu kuolevista hermosoluista (Melki 2018). 

Tämän jälkeen jälkeen muut hermosolut ottavat sitä sisäänsä endosytoosilla tai muilla 

mekanismeilla. Uuden hermosolun sytosoliin päästyään kasautunut alfasynukleiini vaikuttaa 

monomeeriseen alfasynukleiiniin johtaen kasautuneen alfasynukleiinin määrän 

lisääntymiseen. Alfasynukleiinin prioninkaltainen leviäminen voi siten mahdollisesti johtaa 

asteittaiseen alfasynukleiinin kertymiseen ja Lewyn kappaleiden muodostumiseen yhä 

useammissa hermosoluissa ja yhä laajemmilla aivoalueilla.  

 

Vaikka suuret alfasynukleiinikasaumat eli Lewyn kappaleet ovat Parkinsonin taudin 

tunnusmerkki, ne eivät kuitenkaan yksinään ole taudin patogeneesin taustalla (Kalia ym. 

2013). Lewyn kappaleita on havaittu iäkkäillä henkilöillä, joilla ei ole Parkinsonin tautia tai 

muuta neurodegeneratiivista sairautta. Siten Lewyn kappaleiden esiintyminen aivoissa ei 

suoraan viittaa hermosolujen tuhoutumiseen. Tietyissä Parkinsonin taudin familiaalisissa 

muodoissa, kuten parkin- ja LRRK2-geeneihin liittyvissä mutaatioissa, ei esiinny Lewyn 

kappaleita, mikä viittaa myös siihen, että Lewyn kappaleet eivät suoraan vaikuta Parkinsonin 

taudin patogeneesissa (Chartier ja Duyckaerts 2018). Vielä ei ole siis täysin selvää, mikä on 

Lewyn kappaleiden rooli taudin patogeneesissa. Lewyn kappaleet eivät todennäköisesti 

kuitenkaan ole suoraan toksisia, vaan nykyään niillä uskotaan olevan hermosoluja suojaavia 

vaikutuksia eristämällä sisäänsä alfasynukleiinin haitallisia muotoja hermosoluissa. 

Pakkaamalla nämä alfasynukleiinin haitalliset pienemmät kasaumat suureen Lewyn 
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kappaleeseen, hermosolut voisivat ikään kuin ostaa itselleen hieman lisäaikaa etenevässä 

hermorappeumaprosessissa. 

 

 

4 ΑLFASYNUKLEIININ KASAUTUMISPATOLOGIAN ELÄINMALLIT 

 

Parkinsonin taudin mallintamiseksi voidaan käyttää useita erilaisia eläinmalleja (Visanji ym. 

2016). Perinteisesti on käytetty dopamiinihermosolujen kemialliseen tuhoamiseen perustuvia 

hermomyrkkymalleja, joita ovat muun muassa 6-OHDA, MPTP, rotenoni, parakvatti ja 

manebi. Näistä rotenoni, parakvatti ja manebi ovat alun perin tuholaistorjuntaan kehitettyjä 

myrkkyjä, jotka ovat myöhemmin yhdistetty lisääntyneeseen riskiin sairastua Parkinsonin 

tautiin (Swanberg ja Konnova 2018). 6-OHDA on dopamiinin ja noradrenaliinin analogi, 

joka ei läpäise veri-aivoestettä ja vaatii siten suoran annostelun aivoihin. Se kulkeutuu sekä 

dopamiini- että noradrenaliinihermosolujen sisään monoamiinitransporttereiden kautta, joten 

sen käyttö vaatii yleensä myös samanaikaisen noradrenergisen takaisinottoestäjän 

annostelun, jotta saadaan aikaiseksi selektiivinen vaikutus dopamiinihermosoluihin. 6-

OHDA voidaan annostella aivoihin joko mustatumakkeeseen, aivojuovioon tai mediaaliseen 

etuaivojen kimppuun (MFB, engl. medial forebrain bundle). Mustatumakeinjektiot 

aiheuttavat laajan ja nopean dopaminergisen tuhon, kun taas aivojuovioinjektioilla aiheutetut 

leesiot johtavat hitaammin etenevään asteittaiseen dopamiinihermosolujen tuhoon. MPTP on 

hyvin lipofiilinen aine ja se läpäisee veri-aivoesteen helposti. Se voidaan siten annostella 

perifeerisesti, kuten intraperitoneealisesti, ja sillä saadaan aikaiseksi nopeasti etenevä 

solutuho. MPTP muuttuu elimistössä toksiseksi MPP+:ksi, joka saa aikaan toksiinin 

neurodegeneratiiviset vaikutukset.  

 

Neurotoksiinimalleilla saadaan yleisesti aikaan nopea mustatumakkeen hermosolujen 

tuhoutuminen, liikehäiriöitä ja käyttäytymismuutoksia (Visanji ym. 2016; Swanberg ja 

Konnova 2018). Niiden ongelmana on kuitenkin Parkinsonin taudille tyypillisen asteittaisen 
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etenemisen ja perusteellisten patogeenisten tapahtumien, kuten Lewyn kappaleiden 

muodostumisen, puute. Alfasynukleiiniin perustuvilla eläinmalleilla puolestaan saadaan 

aikaan alfasynukleiinin kasautumispatologiaa ja sen aiheuttamaa hermosolujen tuhoa 

(Visanji ym. 2016). Alfasynukleiiniin perustuvia malleja ovat alfasynukleiinin suhteen 

muuntogeeniset hiirimallit, virusvektorimallit ja fibrillimallit. Nämä mallit ovat lisänneet 

Parkinsonin taudin taustalla olevien prosessien ymmärtämistä. 

 

4.1 Muuntogeeniset hiirimallit 

 

Alfasynukleiinin suhteen muuntogeenisilla hiirimalleilla jäljitellään SNCA-geeniin liittyviä 

pistemutaatioita ja geenin moninkertaistumista (Swanberg ja Konnova 2018). Niin sanottua 

villityyppistä alfasynukleiinin yli-ilmentymistä voidaan mallintaa siirtogeenisillä malleilla, 

joissa ihmisen alfasynukleiinigeeni siirretään jyrsijöihin, kuten hiireen. 

Alfasynukleiinikasautumien levinneisyys näissä malleissa on riippuvainen geenin 

integraatiopaikasta, käytetystä promoottorista ja hiiren geneettisestä taustasta. 

Promoottoreiden valinnalla voidaan vaikuttaa muun muassa geenin kudos- tai 

solutyyppispesifiseen ilmentymiseen (Lee ym. 2012). Thy1-promoottorilla saadaan aikaan 

laaja-alainen alfasynukleiinin ilmentyminen ja proteiinikasautumien muodostuminen 

aivoissa (Swanberg ja Konnova 2018). Lisäksi käytettäessä Thy1-promoottoria hiirille 

kehittyy joitakin liikehäiriöitä ja hajumuutoksia. Malliin liittyy kuitenkin puutteellinen 

dopamiinihermosolujen tuhoutuminen. Käytetyn hiirikannan merkitys tulee esille muun 

muassa siinä, että käytettäessä FVB-hiiriä Thy1-promoottorimallissa alfasynukleiinia 

ilmentyy myös liikehermosoluissa, kun taas C57BL/6-kannalla tätä ei ilmene. Thy1-

promoottorin lisäksi alfasynukleiinin yli-ilmentymistä on mallinnettu myös esimerkiksi 

käyttämällä verihiutaleperäistä kasvutekijä-β- (PDGF-β) ja hiiren prioniproteiini- (mPr) 

promoottoreita (Masliah ym. 2000; Lee ym. 2002). 
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SNCA:n pistemutaatioista hiirillä on toistettu A53T-, A30P- ja E46K-mutaatiot (Swanberg 

ja Konnova 2018). Alfasynukleiinin pistemutaatiomallit osoittavat alfasynukleiinin 

kasautumista ja muuttunutta hermosolutoimintaa. Näillä malleilla ei kuitenkaan yleensä 

saada selkeää dopamiinihermosolujen tuhoa ja liikehäiriöitä. Katkaistut alfasynukleiinin 

muodot ovat kuitenkin toksisempia kuin täysikokoinen ihmisen alfasynukleiini. Niitä 

käyttämällä saadaan myös aikaan suurempi dopamiinihermosolujen tuho. Pistemutaatioiden 

ilmentämisessä on käytetty erilaisia promoottoreita. Esimerkiksi A53T-alfasynukleiinin 

ilmentämisessä on käytetty muun muassa Thy1- ja mPr-promoottoreita (Van der Putten ym. 

2000; Lee ym. 2002; Flores-Cuadrado ym. 2019). Flores-Cuadrado (2019) 

tutkimusryhmineen tutki A53T-mPr-hiirimallin vaikutusta neurodegeneraatioon 

anteriorisella hajuydinalueella. Tutkimuksessa A53T-hiirten havaittiin aiheuttavan 

hermosolumuutoksia ja neurodegeneraatiota. Myös Leen (2002) ja työtovereiden 

tutkimuksessa A53T-mPr-hiiret kehittivät merkittäviä neurologisia muutoksia. Lisäksi 

A53T-hiirillä neurodegeneraatio oli merkittävästi suurempaa kuin A30P- ja villityypin 

alfasynukleiinia yli-ilmentävillä hiirillä, joiden neurologinen taso oli samankaltainen kuin 

kontrolliryhmällä. Tämä viittaa siihen, että A53T olisi näistä tehokkain malli 

neurodegeneraation saavuttamisessa. 

 

Nykyisiin muuntogeenisiin hiirimalleihin liittyy tiettyjä rajoituksia (Visanji ym. 2016). 

Käytetyt eksogeeniset promoottorit eivät usein mallinna alfasynukleiinin normaalia 

ilmentymistä tarpeeksi kattavasti. Vaikka alfasynukleiinin yli-ilmentymisellä voidaan saada 

aikaan oligomeerien muodostumista, alfasynukleiinikasautumien stabiilisuudessa ja 

mallinnuskyvyssä esiintyy silti merkittäviä eroja muuntogeenisissa malleissa. Useilla 

käytetyillä hiirilinjoilla esiintyy myös luonnostaan endogeenistä alfasynukleiinia, mikä voi 

vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Kuten myös aiemmin todettu, muuntogeenisissä malleissa ei 

havaita dopamiinihermosolujen tuhoutumista. Tätä voidaan kuitenkin helpottaa yhdistämällä 

malliin neurotoksiini, kuten MPTP (Lee ym. 2012).  
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4.2 Virusvektorimallit 

 

Muuntogeenisten hiirimallien lisäksi ihmisen alfasynukleiinin yli-ilmentymistä voidaan 

mallintaa myös virusvektoreiden avulla (Swanberg ja Konnova 2018). Lisäksi 

virusvektoreita voidaan käyttää mutatoituneen alfasynukleiinin, esimerkiksi A53T:n tai 

A30P:n, ilmentämiseen. Virusvektorimallin periaatteena on, että vieras geeni, kuten 

kokonainen alfasynukleiinigeeni tai sen mutatoitu muoto, injektoidaan osana virusta 

halutulle alueelle eläimen aivoihin (Chamberlin ym. 1998; Visanji ym. 2016). Tällä tavalla 

solut ”ohjelmoidaan” tuottamaan haluttua proteiinia. Alfasynukleiinigeenin siirtämiseksi 

jyrsijöiden aivoihin on käytetty adenoassosioituja virus (AAV)- ja lentivirusvektoreita. 

Alfasynukleiinin ilmentämisessä käytetään usein nigraalista eli mustatumakkeeseen 

kohdistuvaa injektiota. Virusvektorimallin etuna on, että annosta on mahdollista säätää 

käyttämällä eri tiitterivahvuuksia. Lisäksi mallin avulla saadaan aikaan 

alfasynukleiinipatologia eläimen aikuisiässä, kun taas muuntogeenisilla hiirimalleilla 

patologia alkaa jo eläimen nuoruusiässä (Swanberg ja Konnova 2018). 

 

4.2.1 AAV-välitteinen alfasynukleiinin ilmentäminen 

 

Adenoassosioituja viruksia (AAV) on useita eri serotyyppejä, jotka eroavat niiden 

pintaproteiinien ja solupinnan reseptoriin sitoutumisen perusteella (Lentz ym. 2012). 

Kliinisissä sovelluksissa yleisin käytetty serotyyppi on AAV2. AAV-vektoreiden 

kehittämisessä on hyödynnetty myös eri serotyyppien yhdistämistä (Visanji ym. 2016). 

Esimerkiksi AAV1/2 yhdistää sekä AAV1- että AAV2-vektorien ominaisuudet. Rotilla on 

käytetty useita erilaisia AAV-vektoreita alfasynukleiinin ilmentämisessä, kuten AAV1/2-, 

AAV6-, AAV2/5-, AAV2/7-, AAV8- ja AAV9-vektoreita (Koprich ym. 2010; Decressac 

ym. 2012; Gaugler ym. 2012; Lundblad ym. 2012; Dimant ym. 2013; Gombash ym. 2013; 

Aldrin-Kirk ym. 2014; Shahaduzzaman ym. 2015; Van der Perren ym. 2015; Hoban ym. 

2020). Taulukkoon 1 on koottu rotilla käytettyjä AAV-vektoreita. 
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Taulukko 1. Alfasynukleiinin ilmentäminen rotilla ja käytetyt AAV-vektorit. 

Vektori Villityyppi (WT) / 

mutatoitu alfasynukleiini 

Viite 

AAV1/2 A53T Koprich ym. 2010 

AAV6 WT Decressac ym. 2012; Lundblad ym. 2012; 

Aldrin-Kirk ym. 2014; Hoban ym. 2020 

AAV2/5 WT Gombash ym. 2013 

AAV2/6 A30P, WT Gaugler ym. 2012 

AAV2/7 A53T, WT Van der Perren 2015 

AAV8 WT Dimant ym. 2013 

AAV9 WT Shahaduzzaman ym. 2015 

 

Injektoitaessa villityypin (WT) alfasynukleiinia AAV6-vektorilla rotat ilmensivät 

alfasynukleiinia voimakkaasti keskiaivojen injektoidulla puolella mustatumakkeessa ja 

VTA:ssa, kun taas injektiopuolen vastakkaisella puolella alfasynukleiinia ei ilmentynyt 

(Decressac ym. 2012). Muuntogeenin promoottorina käytettiin synapsiini 1:tä ja 

ilmentymisen tehostamisen apuna käytettiin metsämurmelin hepatiittiviruksen 

posttranskriptionaalista säätelyosaa (WPRE). Alfasynukleiinin yliekspressio johti eteneviin 

käyttäytymismuutoksiin ja liikehäiriöihin 16 viikon ajan tehdyissä kokeissa. Ainoastaan 

rotat, jotka eivät saaneet WPRE:tä, eivät osoittaneet heikentynyttä motoriikkaa viikolla 

kahdeksan. AAV6-WT-alfasynukleiinia saaneet rotat osoittivat myös asteittaista 

dopamiinihermosolujen tuhoa ja merkittävää hermosolukatoa jo kolme viikkoa virusvektori-

injektion jälkeen. Vastaavia tuloksia on saatu myös muissa AAV6-vektoria käyttävissä 

tutkimuksissa, kuten Lundblandin (2012) ja työtovereiden suorittamassa tutkimuksessa, 

jossa WT-alfasynukleiinin havaittiin aiheuttavan rappeuttavia muutoksia nigrostriataalisissa 

aksoneissa ja terminaaleissa. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että alfasynukleiinin yli-

ilmentyminen johtaa heikentyneeseen dopamiinin neurotransmissioon. 

 

AAV6-vektorin lisäksi villityypin alfasynukleiinia on ilmennetty rotilla myös AAV2/5-, 

AAV2/6-, AAV2/7-, AAV8- ja AAV9-vektoreilla (Gaugler ym. 2012; Dimant ym. 2013; 
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Gombash ym. 2013; Shahaduzzaman ym. 2015; Van der Perren ym. 2015). Esimerkiksi 

Gombashin (2013) ja työtovereiden tutkimuksessa WT-alfasynukleiinin ilmentäminen rotilla 

AAV2/5-vektorilla johti dopamiinihermosolujen neurodegeneraatioon. 

Tyrosiinihydroksylaasi (TH)-immunoreaktiivisten dopamiinihermosolujen määrä 

mustatumakkeessa väheni noin 60-70 % ensimmäisten neljän viikon aikana. 

Käyttäytymiseen liittyviä liikehäiriöitä havaittiin ainoastaan pidemmällä kahdeksan viikon 

seurausajalla. Albert (2019) työryhmineen osoitti, että vaikka AAV-välitteisellä 

alfasynukleiinimallilla saadaan aikaiseksi TH-positiivisten dopamiinihermosolujen 

tuhoutumista mustatumakkeessa, tulokset ovat usein hyvin vaihtelevia eivätkä ne korreloi 

käyttäytymistesteillä saatujen tulosten kanssa. Yleisesti käytetyn kontrolliaineen vihreän 

fluoresoivan proteiinin (GFP) AAV:llä ilmennettynä havaittiin myös aiheuttavan 

samantasoista TH:n säätelyn vaimentumista kuin AAV-alfasynukleiinin. Sen takia on tärkeää 

kiinnittää huomiota siihen, mitä kontrollia tutkimuksessa käytetään. Toisaalta myös 

proteiinia tuottamattoman DIO ORF (double‐floxed inverse open reading frame) -kontrollin 

käyttö johti TH:n säätelyn vaimentumiseen. Siten käytettäessä AAV-välitteistä 

alfasynukleiinimallia on hyvä olla varovainen, jos TH:ta käytetään ainoana markkerina, sillä 

TH:n väheneminen ei suoraan viittaa hermosolujen neurodegeneraatioon. 

 

Rotilla on ilmennetty myös alfasynukleiinin pistemutaatioita, kuten A53T-alfasynukleiinia 

AAV-vektoreiden avulla. Kun A53T-alfasynukleiinia ilmennettiin rotan mustatumakkeessa 

AAV1/2-vektorilla, saatiin aikaiseksi voimakas mutatoituneen alfasynukleiinin 

ilmentyminen (Koprich ym. 2010). Mustatumakkeen dopamiinihermosoluissa havaittiin 

liukenemattomia alfasynukleiinikasautumia kolmen viikon jälkeen A53T-alfasynukleiini-

injektiosta. Lisäksi mustatumakkeen dopamiinihermosolujen menetys oli merkittävää, sillä 

TH-immunoreaktiivisten hermosolujen määrä väheni noin 52 % AAV-A53T-

alfasynukleiinia saaneilla verrattuna tyhjän vektorin saaneisiin rottiin.  Van der Perren (2015) 

työryhmineen tutki A53T-alfasynukleiinin ilmentymistä rotilla käyttämällä A2/7-vektoria. 

Tulokset olivat vastaavia kuin Koprichin (2010) tutkimuksessa, sillä A53T-alfasynukleiinia 

saaneilla rotilla havaittiin liukenemattomia alfasynukleiinikasautumia, 
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dopamiinihermosolujen toimintahäiriöitä, neurodegeneraatiota ja käyttäytymishäiriöitä. 

Myös WT-alfasynukleiinia saaneilla rotilla havaittiin samankaltaista dopamiinihermosolujen 

neurodegeneraatiota, mutta sen eteneminen oli jossain määrin hitaampaa. 

 

Myös A30P-pistemutaation ilmentymistä on tutkittu rotilla. Gaugler (2012) työryhmineen 

selvitti A30P- ja WT-alfasynukleiinin vaikutuksia dopamiinin vapautumiseen ja 

motoriikkaan AAV2/6-vektorilla rotilla. Ainoastaan WT-alfasynukleiinilla saatiin aikaiseksi 

dopamiinin vähentynyt vapautuminen aivojuoviossa ja selkeitä liikehäiriöitä. A30P-

alfasynukleiinia saaneet rotat eivät osoittaneet mitään merkkejä heikentyneestä motoriikasta 

koko tutkimuksen keston aikana. A30P-alfasynukleiinia saaneilla rotilla vaikutus dopamiinin 

vapautumiseen oli myös heikko. Tuloksista päätellen A30P-alfasynukleiinin ilmentäminen 

AAV-vektoreilla ei johda riittäviin neurologisiin ja käyttäytymismuutoksiin, jotta sitä olisi 

kannattavaa käyttää suuremmin Parkinsonin taudin prekliinisessä mallintamisessa. Toisaalta 

suuremmilla vektoriannoksilla voisi olla mahdollista saavuttaa parempi hermotoksisuus. 

 

Rottien lisäksi AAV-vektoreita on käytetty myös hiirillä villityypin ja mutatoituneen 

alfasynukleiinin ilmentämiseksi. AAV-vektoreilla saavutetut fenotyypit ovat kuitenkin 

hiirillä vaihtelevampia kuin rotilla, joten virusvektoreilla ilmennettävän alfasynukleiinin 

tarkempi karakterisointi on suositeltavaa (Volpicelli‐Daley ym. 2016). Alfasynukleiinin 

ilmentämiseksi hiirillä on usein käytetty AAV2-vektoreita (Theodore ym. 2008; Cao ym. 

2010; Svarcbahs ym. 2016). Tutkimusten perusteella vaikuttaisi, että alfasynukleiinin 

ilmentäminen hiirillä aiheuttaisi lievempiä neurologisia muutoksia ja käyttäytymishäiriöitä. 

Esimerkiksi Caon (2010) ja työtovereiden tutkimuksessa AAV2-välitteinen WT-

alfasynukleiinin ilmentäminen johti suhteellisen hitaaseen neurodegeneraatioon. TH-

positiivisten dopamiinihermosolujen määrä mustatumakkeessa väheni noin 27 % 24 viikon 

jälkeen virusvektori-injektiosta. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu heikohkoa 

dopamiinihermosolujen neurodegeneraatiota. Svarcbahs (2016) työtovereineen osoittivat, 

että AAV2-WT-alfasynukleiini-injektio hiirillä johtaa alfasynukleiinin oligomeeristen 
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muotojen muodostumiseen, mutta dopamiinihermosolujen tuhoutuminen mustatumakkeessa 

kahdeksan viikon yliekspression aikana oli vain lievää. Sylinterikokeessa kuitenkin havaittiin 

merkittävä injektiopuolelle vastakkaisen etutassun käytön vähentyminen kahden ja neljän 

viikon kohdalla. 

 

Kun käytettiin AAV2/7-vektoria alfasynukleiinin ilmentämiseksi, sekä WT- että A53T-

alfasynukleiinia saaneilla hiirillä havaittiin voimakas ja asteittain etenevä 

dopamiinihermosolujen tuhoutuminen mustatumakkeessa (Oliveras-Salvá ym. 2013). 

Kahdeksan viikon jälkeen virusvektori-injektiosta TH-immunoreaktiivisten 

dopamiinihermosolujen määrä väheni jopa 82 % mustatumakkeessa korkeimmalla WT-

alfasynukleiinin annoksella. A53T-alfasynukleiini osoitti samanlaista neurodegeneraation 

tasoa verrattaessa samoihin WT-alfasynukleiini-vektoriannoksiin. Käyttäytymisanalyysilla 

ei puolestaan havaittu muutosta viikkoon kahdeksan mennessä, mutta viikolla 12 havaittiin 

pieni mutta merkittävä injektiopuolelle vastakkaisen etutassun käytön vähentyminen.  

 

4.2.2 Lentivirus-vektorivälitteinen alfasynukleiinin ilmentäminen 

 

Retrovirusperheeseen kuuluvia lentiviruksia on myös käytetty alfasynukleiinin 

ilmentämiseen jyrsijöillä (Lentz ym. 2012; Swanberg ja Konnova 2018). Lo Bianco  (2002) 

työtovereineen osoittivat villityypin sekä A53T- ja A30P-alfasynukleiinin ilmentämisen 

HIV-1-johdetulla lentivirusvektorilla johtavan rotilla alfasynukleiinin kasautumiseen ja 

dopamiinihermosolujen tuhoutumiseen mustatumakkeessa. Hermosolutuho oli kuitenkin 

suhteellisen vähäistä ja hidasta, sillä TH-immunoreaktiivisten dopamiinihermosolujen määrä 

oli vähentynyt vain 24-35 % viiden kuukauden jälkeen virusvektori-injektiosta. Vastaavia 

heikkoja tuloksia on havaittu myös muissa rotilla tehdyissä lentivirus-vektorivälitteisissä 

tutkimuksissa. Esimerkiksi Lauwersin (2007) ja työryhmän tutkimuksessa A30P-

alfasynukleiinin ilmentäminen lentivirusvektorilla johti 22-51 % dopamiinihermosolujen 
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vähenemiseen mustatumakkeessa. Lisäksi askeltesti ei tuottanut eroja etutassujen käytössä 

missään aikapisteessä ja amfetamiini-indusoitu pyörimistesti aiheutti eroja vain osalle rotista. 

 

Hiirillä tehdyt lentivirusvälitteiset alfasynukleiinin ilmentämistutkimukset ovat myös 

antaneet heikohkoja tuloksia dopamiinihermosolujen neurodegeneraatiossa. Esimerkiksi 

Lauwersin (2003) ja työryhmän tutkimuksessa WT- ja A30P-alfasynukleiinin ilmentäminen 

lentivirusvektorilla aiheutti hiirillä vain 10-25 % TH-immunoreaktiivisten 

dopamiinihermosolujen vähenemisen mustatumakkeessa 10-12 kuukauden kohdalla 

injektiosta. 

 

4.3 Fibrillimalli 

 

Eksogeenisten esimuodostettujen alfasynukleiinifibrillien lisääminen hermosoluviljelmiin 

johtaa endogeenisen alfasynukleiinin väärin laskostumiseen ja kasautumiseen ja Lewyn 

kappaleiden kaltaiseen patologiaan (Volpicelli-Daley ym. 2014). Ajatellaan, että 

alfasynukleiinifibrillit kulkeutuvat hermosoluihin sisään, ja toimivat ikään kuin muottina 

hermosolun fysiologiselle alfasynukleiinille, käynnistäen sen laskostumisen haitallisiin 

muotoihin. Kun esimuodostettuja alfasynukleiinifibrillejä annosteltiin hiiren dorsaaliseen 

aivojuovioon, saatiin aikaiseksi alfasynukleiinin solusta soluun leviämistä ja 

kasautumispatologiaa aivoissa in vivo (Luk ym. 2012). Tätä prionin kaltaista leviämistä on 

käytetty hyväksi Parkinsonin taudin fibrillimallissa, johon liittyy laajalle levinneitä 

bilateraalisia alfasynukleiinin proteiinikertymiä (Swanberg ja Konnova 2018). Lukin (2012) 

ja työtovereiden tutkimuksessa havaittiin myös asteittaista dopamiinihermosolujen 

tuhoutumista mustatumakkeessa. Dopamiinihermosolujen määrä oli vähentynyt 15 % 90 

päivän kohdalla ja 35 % 180 päivän kohdalla injektion jälkeen. Masuda-Suzukaken (2013) 

ja työryhmän tutkimuksessa havaittiin myös alfasynukleiinin kasautumispatologiaa ja 

asteittaista prionin kaltaista leviämistä, kun Lewyn kappale -taudin potilaiden aivoista 

eristettyjä liukenemattomia sekä hiiren tai ihmisen esimuodostettuja alfasynukleiinifibrillejä 
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injektoitiin hiiren mustatumakkeeseen. Alfasynukleiinin patologiaa havaittiin 90 päivän 

jälkeen injektiosta, mutta vasta 180-450 päivän jälkeen injektiosta patologiaa havaittiin 

kunnolla myös injektion vastakkaisella kallon puoliskolla. Tutkimuksessa ei havaittu selvää 

motorista heikentymistä kuuden kuukauden jälkeen injektiosta eikä dopamiinihermosolujen 

tuhoa edes 15 kuukauden jälkeen injektiosta. Tutkijat arvelivat, että fibrillimallilla ei saada 

aikaan akuuttia hermosolujen tuhoa, vaan hitaasti etenevää neurodegeneraatiota. 

Injektoitaessa esivalmistettuja hiiren alfasynukleiinifibrillejä rotan aivojuovioon, havaitaan 

vastaavanlaisia tuloksia kuin hiirillä tehdyissä tutkimuksissa (Paumier ym. 2015).  

 

Fibrillimallin ongelmana on ollut yhtenäisen alfasynukleiinipatologian ja hermosolutuhon 

saavuttaminen eri tutkimuksissa (Polinski ym. 2018). Jotta voidaan parantaa mallin 

toistettavuutta ja vähentää tutkimuksiin liittyviä ongelmia, esivalmistettujen fibrillien 

tuottamiseksi on kehitetty keinoja, joilla parannetaan mallin vankkuutta ja 

menestyksellisyyttä. Mallin tuottamisen periaatteena on, että alfasynukleiinin 

monomeerimuotoista proteiinia inkuboidaan määritellyissä olosuhteissa, jolloin muodostuu 

aggregoituneita amyloidifibrillejä. Tämän jälkeen fibrillejä sonikoidaan, jolloin muodostuu 

lyhyitä fibrillejä. Monomeerit voidaan valmistaa käyttämällä hyväksi todettuja protokollia 

tai hankkimalla kaupallisia monomeereja, jotka on tarkoitettu alfasynukleiinifibrillien 

valmistamiseksi. Kaupallisten monomeerien käyttö vähentää vaihtelua ja parantaa 

tutkimusten välistä vertailua. Valmistuksessa on hyvä käyttää noin 5 mg/ml (350 µM) 

alfasynukleiinin monomeeripitoisuutta, koska tätä pienemmillä konsentraatioilla fibrillien 

muodostuminen kestää pidempään (Volpicelli‐Daley ym. 2016). Lisäksi valmistuksessa on 

tärkeää kiinnittää huomiota käytettyyn puskuriin ja varastointiolosuhteisiin (Polinski ym. 

2018). Ongelmat fibrillien sonikoinnissa ovat myös yleinen sudenkuoppa 

alfasynukleiinipatologian saavuttamisessa ja toistettavuudessa. Sonikoinnissa on tärkeää 

saada aikaiseksi riittävän lyhyitä fibrillejä, sillä alle 50 nm pituiset fibrillit tuottavat 

paremman alfasynukleiinipatologian. Myös tuotannon validointi on tärkeä toimenpide 

alfasynukleiinifibrillien valmistuksessa. 
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Fibrillimallin ongelmana on myös sen aikaansaama hidas patologian eteneminen (Swanberg 

ja Konnova 2018). Sen takia fibrillimallin yhdistäminen muihin alfasynukleiinimalleihin on 

usein järkevää tehokkaan patologian aikaansaamiseksi. Rotilla fibrillimalli on aikaisemmin 

yhdistetty virusvektorivälitteiseen alfasynukleiinin yli-ilmentämiseen. Thakurin (2017) ja 

työryhmän tutkimuksessa fibrillimallin ja AAV6-välitteisen alfasynukleiinin yli-

ilmentämisen yhdistäminen sai aikaan merkittävää Lewyn kappaleiden kaltaista patologiaa, 

etenevää dopamiinihermosolujen neurodegeneraatiota, vähentynyttä dopamiinin 

vapautumista aivojuovioon ja liikehäiriöitä. Thakur ja kumppanit käyttivät tutkimuksessaan 

ihmisen alfasynukleiinia fibrillien muodostamisessa ja AAV-vektorissa sellaisilla tasoilla, 

jotka eivät yksinään saisi aikaan akuuttia dopamiinihermosolujen neurodegeneraatiota. 

Lisäksi käytetty AAV-välitteinen alfasynukleiinin ilmentämisen taso oli lähempänä 

Parkinsonin taudin potilaiden alfasynukleiinitasoa. Fibrilli-injektio annettiin rotan 

mustatumakkeeseen tai VTA:han neljä viikkoa AAV-alfasynukleiini-injektion jälkeen. 

Kolmen viikon jälkeen injektiosta TH-positiivisten dopamiinihermosolujen määrä 

mustatumakkeessa väheni yhdistelmää saaneilla rotilla noin 50 %, kun taas pelkkää AAV-

alfasynukleiinia tai fibrillejä saaneilla rotilla väheneminen oli vastaavasti 10 % ja 25 %. 

Viikolla 24 dopamiinihermosolujen väheneminen pelkkää AAV-alfasynukleiinia tai 

fibrillejä saaneilla rotilla oli noin 50 % ja yhdistelmää saaneilla rotilla puolestaan 65-70 %. 

Dopamiinihermosolujen hermopäätteiden määrä aivojuoviossa osoitti samantyyppistä 

vähenemistä. 

 

Hoban (2020) ja työtoverit käyttivät myös esimuodostettujen fibrillien ja virusvektorimallin 

yhdistelmää tutkiessaan ihmisen alkion kantasoluilla (hESC) johdettujen 

dopamiinihermosolujen kasvua ja selviytymistä mallissa. Tutkimuksessa ihmisen 

alfasynukleiinifibrillit ja AAV6-alfasynukleiini-vektorit annosteltiin samanaikaisesti 

kahteen kohtaan rotan mustatumakkeeseen. Yhdistelmä aiheutti merkittävän 

mustatumakkeen TH-positiivisten dopamiinihermosolujen ja niiden aivojuovion 

hermopäätteiden vähenemisen, mikä oli suurempaa kuin pelkän AAV-alfasynukleiini-
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injektion saaneilla rotilla. Rotat osoittivat myös heikentynyttä motoriikkaa jo neljän viikon 

jälkeen injektiosta. 

 

 

5 CDNF 

 

5.1 Yleistä CDNF:stä 

 

Hermokasvutekijät edistävät hermosolujen kasvua, selviytymistä ja erilaistumista sekä 

suojelevat niitä ulkoisilta häiriöiltä, kuten vammoilta ja toksiineilta (Huttunen ja Saarma 

2019). Aivojen dopamiinihermokasvutekijän (CDNF) löytö julkaistiin ensimmäisen kerran 

vuonna 2007 (Lindholm ym. 2007). CDNF tunnistettiin sen ja mesenkefaalisen 

astrosyyttiperäisen hermokasvutekijän (MANF) samankaltaisen homologian perusteella. 

CDNF muodostaa yhdessä MANF:n kanssa uudenlaisen solulimakalvostossa (ER) 

sijaitsevan proteiinien perheen, joilla on hermokasvutekijöiden kaltaisia ominaisuuksia ja 

jotka poikkeavat rakenteeltaan ja vaikutuksiltaan muista hermokasvutekijöistä (Huttunen ja 

Saarma 2019). CDNF koostuu 161 aminohaposta ja esiintyy monomeerina toisin kuin monet 

muut hermokasvutekijät, kuten gliasolulinjaperäinen hermokasvutekijä (GDNF), neurturiini 

(NRTN) ja verihiutaleperäinen hermokasvutekijä (PDGF-BB), jotka esiintyvät dimeereinä. 

CDNF myös leviää laajemmalle aivokudoksessa verrattuna muihin hermokasvutekijöihin 

(Voutilainen ym. 2011). 

 

CDNF:n uskotaan vaikuttavan lähinnä leesioituihin tai vaurioituneihin hermosoluihin 

terveiden solujen sijaan (Huttunen ja Saarma 2019). CDNF paikantuu erityisesti solujen 

ER:ään. Sen tarkka soluja suojaava mekanismi ei ole vielä selvillä, mutta sen uskotaan 

liittyvän ER-stressin säätelyyn vaikuttamalla solulimakalvostossa esiintyvään 

laskostumattomista proteiineista johtuvaan vasteeseen (UPR), joka toimii 

signalointijärjestelmänä ja palauttaa soluhomeostaasin ER-stressin aikana (Voutilainen ym. 
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2015; Huttunen ja Saarma 2019). Laskostumattomien proteiinien, kuten alfasynukleiinin, 

kertyminen solulimakalvoston luumeniin voi johtaa ER-stressiin ja aktivoida UPR-

järjestelmän (Voutilainen ym. 2015). ER-stressi heikentää proteiinien translaatiota ja 

muuttaa kalsiumin homeostaasia (Huttunen ja Saarma 2019). Pitkäaikainen ER-stressi myös 

edistää neuroinflammaatiota, mikä heikentää hermosolujen toiminallisuutta. Se voi myös 

johtaa solujen apoptoosiin. CDNF:n on havaittu vähentävän ER-stressiin liittyvää 

soluvahinkoa ja proinflammatoristen sytokiinien eritystä astrosyyttisoluviljelmässä (Cheng 

ym. 2013). Nadellan (2014) ja työryhmän tutkimuksessa CDNF:n osoitettiin myös 

vähentävän 6-OHDA-mallista aiheutuvaa lisääntynyttä inflammatoristen sytokiinien eritystä 

ja nitrosatiivista stressiä. Lisääntyneen ER-stressitason on osoitettu korreloivan toksisten 

alfasynukleiinioligomeerien esiintymisen kanssa in vivo (Colla ym. 2012). CDNF:n uskotaan 

häiritsevän alfasynukleiinin oligomerisoitumista ja toksisuutta (Huttunen ja Saarma 2019). 

Kuvassa 4 esitetään CDNF:n vaikutuksia glia- ja hermosoluissa. 
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Kuva 4. CDNF:n hermosoluja suojaavat mekanismit ER-stressiä vastaan. CDNF:n 

mekanismeihin kuuluu ER-stressin vaimennus UPR-järjestelmän kautta (1a), 

proteiinikinaasi B:n aktiviisuuden edistäminen (1b) ja alfasynukleiinin oligomerisoitumisen 

häiritseminen (1c). Lisäksi CDNF vähentää mikrogliasolujen tuottamien ja erittämien 

proinflammatoristen sytokiinien määrää (2). CDNF:n vaikutukset todennäköisesti välittyvät 

muuttuneen geenitranskription kautta (3). Akt = proteiinikinaasi B. CDNF = aivojen 

dopamiinihermokasvutekijä. ER = solulimakalvosto. (Huttunen ja Saarma 2019) 

 

5.2 CDNF Parkinsonin taudin prekliinisissä tutkimusmalleissa 

 

Useat tutkimukset Parkinsonin taudin eläinmalleilla osoittavat, että CDNF voisi olla 

potentiaalinen uusi vaihtoehto taudin hoidossa (Voutilainen ym. 2015). Vaikutuksen taustalla 

uskotaan olevan CDNF:n kyky stimuloida hermosolujen aksonien haaroittumista ja siten 

ehkäistä dopamiinihermosolujen kuolemaa. Kuvassa 5 esitetään teoria CDNF:n indusoimasta 

vaikutuksesta rappeutuneiden hermosolujen elpymiseen. Vuonna 2007 osoitettiin 
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ensimmäisen kerran CDNF:n terapeuttinen potentiaali Parkinsonin taudin hoidossa 6-

OHDA-rottamallilla (Lindholm ym. 2007). Tutkimuksessa selvitettiin sekä CDNF:n 

neuroprotektiivista että neurorestoratiivista vaikutusta annostelemalla CDNF kerta-

annoksena rotan aivojuovioon joko kuusi tuntia ennen 6-OHDA-injektiota tai neljä viikkoa 

sen jälkeen. CDNF ehkäisi 6-OHDA:sta aiheutuvaa dopamiinihermosolujen 

neurodegeneraatiota mustatumakkeessa ja aivojuovion hermopäätteissä sekä onnistui 

palauttamaan dopamiinihermosolujen toimintaa. Vaikutukset selvitettiin sekä TH-värjäysten 

että amfetamiini-indusoitujen käyttäytymiskokeiden avulla. 

 

 

Kuva 5. CDNF:n indusoima degeneratiivisten hermosolujen elpyminen. CDNF = aivojen 

dopamiinihermokasvutekijä. (Voutilainen ym. 2015). 

 

Myös 14 päivän jatkuva CDNF-infuusio rotan aivojuovioon 6-OHDA-toksiinimallissa 

suojasi dopamiinihermosoluja mustatumakkeessa (Voutilainen ym. 2011). CDNF-infuusio 

aloitettiin kaksi viikkoa 6-OHDA-injektion jälkeen. CDNF:ää saaneilla liikehäiriö 

normalisoitui asteittain amfetamiini-indusoiduissa pyörimisliikekokeissa. Vaikutuksen 

alkaminen oli hidas ja se oli suurimmillaan havaintojakson loppupuolella. Liikehäiriö parani 
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ainoastaan keskisuurella CDNF:n annoksella (3 μg/24 t). Liikehäiriön paranemista ei havaittu 

MANF- tai GDNF-infuusioita saaneilla rotilla. Kaikki kolme testattua CDNF-annosta suojasi 

TH-positiivisten dopamiinihermosolujen päätteitä sekä kaksi suurinta CDNF-annosta (3 ja 

4,5 μg/24 t) suojasivat myös dopamiinihermosoluja mustatumakkeessa. 

 

Airavaaran (2012) ja työryhmän tutkimuksessa kerta-annos CDNF:ää annosteltiin hiiren 

aivojuovioon molemmille aivopuoliskoille MPTP-toksiinimallissa. Kun CDNF annosteltiin 

20 tuntia ennen MPTP:tä, havaittiin parantunutta motoriikkaa 24 tuntia kestäneessä 

käyttäytymiskokeessa, jossa mittaamisen apuna käytettiin infrapuna-aktiivisuusmonitoria. 

Hiirten liikeaktiivisuus parani sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Lisäksi CDNF 

suojasi TH-positiivisia dopamiinihermosoluja mustatumakkeessa ja hermopäätteitä 

aivojuoviossa. CDNF:ää saaneilla hiirillä mustatumakkeen TH-positiivisista 

dopamiinihermosoluista säilyi 85 % ja aivojuovion hermopäätteistä 62 %, kun taas 

fosfaattipuskuroitua suolaliuosta (PBS) saaneilla hiirillä luvut olivat vastaavasti 44 % ja 27 

%. Kun CDNF annosteltiin yksi viikko MPTP:n jälkeen, havaittiin myös lisääntynyttä 

horisontaalista ja vertikaalista liikeaktiivisuutta sekä TH-positiivisten hermosolujen 

restoraatiota mustatumakkeessa ja hermopäätteiden restoraatiota aivojuoviossa. Tutkimus 

siten osoittaa CDNF:llä olevan neuroprotektiivisia ja neurorestoratiivia vaikutuksia. 

 

Hermokasvutekijöitä tai niiden kaltaisia proteiineja voidaan annostella aivoihin joko 

sellaisenaan tai geeniterapian avulla (Voutilainen ym. 2015). Virusvektorivälitteisessä 

CDNF:n ilmentämisessä mustatumakkeessa tai aivojuoviossa on otettava huomioon mitä 

promoottoria, virusvektoria ja viruksen serotyyppiä käytetään. AAV2-CDNF-injektio rottien 

aivojuovioon korjasi liikehäiriöitä 6-OHDA-toksiinimallissa (Bäck ym. 2013). 

Tutkimuksessa 6-OHDA injektoitiin rottien aivojuovioon kaksi viikkoa AAV2-CDNF-

injektion jälkeen. AAV-vektorin promoottorina käytettiin sytomegalovirusta (CMV). 

AAV2-CDNF-injektio korjasi liikehäiriöitä, mutta suojasi vain osittain mustatumakkeen TH-

positiivisia dopamiinihermosoluja ja aivojuovion hermopäätteitä. Tutkijat arvelivat, että 
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vaatimaton neuroprotektion taso saattaisi johtua liian pienistä vektorin tiitterimääristä tai 

CDNF:n ilmentymisen rajoittumisesta pääasiassa solujen sisälle. Renin (2013) ja 

työtovereiden tutkimuksessa käytettiin myös AAV2-välitteistä CDNF:n ilmentämistä 6-

OHDA-toksiinimallissa. AAV2-CDNF injektoitiin rottien aivojuovioon kuusi viikkoa 6-

OHDA-leesion jälkeen. Rottien motoriikka parani merkittävästi 2-8 viikon jälkeen 

virusvektori-injektiosta. Lisäksi TH-immunoreaktiivisten dopamiinihermosolujen määrä 

mustatumakkeessa ja hermopäätteiden määrä aivojuoviossa lisääntyi merkittävästi kuuden ja 

kahdeksan viikon kohdalla vektori-injektiosta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että 

AAV2-välitteisellä CDNF:n ilmentämisellä saavutettiin neurorestoratiivisia vaikutuksia. 

TH-positiivisten dopamiinihermosolujen selviytymisen eroja näissä kahdessa AAV2-CDNF-

tutkimuksessa saattaa selittää erisuuruiset virusvektoriannokset. Bäckin (2013) ja 

työtovereiden tutkimuksessa käytettiin kolmea eri tiitterivahvuutta, 4 x 107, 2 x 108 ja 1 x 109 

genomikopiota/aivojuovio, kun taas Renin (2013) ja työryhmän tutkimuksessa käytettiin 

suurempaa virusvektoriannosta, noin 4-5 x 1011 genomikopiota/ml, mikä vastaa 1,2-1,5 x 

1015 genomikopiota/aivojuovio kolmen mikrolitran annoksella. Bäckin (2013) ja työryhmän 

tutkimuksessa CDNF:n ekspressio AAV2-CDNF-injektion jälkeen (menetelmänä 

entsyymivälitteinen immunosorbenttimääritys, ELISA) kvantitoitiin tarkemmin kuin Renin 

(2013) ja työryhmän tutkimuksessa, jossa käytettiin kvalitatiivista ja siten vähemmän 

tarkempaa Western blot -analyysia. 

 

CDNF:n ja MANF:n vaikutusta neuroprotektioon on tutkittu myös lentivirusvälitteisessä 

ilmentämisessä 6-OHDA-rottamallissa (Cordero-Llana ym. 2015). Virusvektorit injektoitiin 

joko rottien mustatumakkeeseen tai aivojuovioon samana päivänä, kun annettiin 6-OHDA-

injektio. CDNF ja MANF yksinään eivät suojanneet hermosoluja aivojuovioon kohdistetussa 

annostelussa. Lentivirus-CDNF:n annostelu mustatumakkeeseen johti liikehäiriön 

korjaantumiseen ja TH-positiivisten dopamiinihermopäätteiden suojaukseen aivojuoviossa, 

mutta se ei estänyt TH-positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista 

mustatumakkeessa. Ainoastaan CDNF:n ja MANF:n yhteisanto lentiviruksella 

mustatumakeannostelussa sai aikaiseksi merkittävää amfetamiini-indusoidun 
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pyörimisliikkeen vähenemistä sekä TH-positiivisten dopamiinihermosolujen ja niiden 

hermopäätteiden määrän säilymistä mustatumakkeessa ja aivojuoviossa kahdeksan viikon 

jälkeen leesiosta ja virusvektori-injektiosta. Tutkijat arvelivat, että heikot tulokset pelkän 

CDNF:n ilmentämisessä saattaa johtua siitä, että heidän tutkimuksessaan aiheutettiin paljon 

suurempi leesio kuin monissa muissa tutkimuksissa, joten on mahdollista, että CDNF:n 

vaikutus olisi ollut parempi kohtalaisessa leesiossa. On myös mahdollista, että taustalla on 

lentivirusvälitteisen ilmentäminen heikko teho (Voutilainen ym. 2015). 

 

CDNF:n vaikutuksia neurorestoraatiossa on tutkittu myös kädellisillä. Reesusapinoilla 

(Macaca mulatta) tehdyssä tutkimuksessa havaittiin merkittävää motoriikan paranemista 

MPTP-toksiinimallissa (julkaisematon tulos, Saarma, Cameron, ym.). CDNF annosteltiin 

apinoille kuukausittain aivokuorukan sisäisellä infuusiolla. Kolmen kuukauden kohdalla 

havaittiin, että CDNF suojasi dopamiinihermosoluja ja lisäsi dopamiinitasoja kontrolliliuosta 

saaneisiin apinoihin verrattuna. Lisäksi CDNF osoitti parannusta myös ei-motorisissa 

oireissa. Valkotupsusilkkiapinoilla (Callithrix jacchus) on tutkittu CDNF:n terapeuttista 

vaikutusta lievässä 6-OHDA-toksiinimallissa (Garea-Rodríguez ym. 2016). Leesio vähensi 

dopamiinitransportterin (DAT) aktiivisuutta, mutta sillä ei saatu aikaiseksi liikehäiriöitä tai 

dopamiinihermosolujen tuhoa. CDNF paransi merkittävästi DAT:n sitomisaktiivisuutta. 

Garea-Rodríguezin (2016) ja työtovereiden tutkimuksessa selvitettiin myös korkea-

annoksisen ja pitkäaikaisen CDNF-infuusion vaikutusta siedettävyyteen naiiveilla eläimillä. 

Histologisissa tutkimuksissa ei havaittu poikkeavuuksia apinoilla, jotka saivat 10 μg 

CDNF:ää päivässä eli yhteensä 280 μg neljän viikon aikana. Osalla apinoista, jotka saivat 15 

μg päivässä havaittiin tulehduksellisia muutoksia, mikä voi viitata CDNF:n mahdolliseen 

immunogeenisuuteen. 
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5.3 CDNF Parkinsonin taudin kliinisessä tutkimuksessa 

 

Ensimmäinen CDNF:n kliininen tutkimus aloitettiin vuonna 2017 (Herantis Pharma 2020a). 

Tässä 12 kuukautta kestäneessä satunnaistetussa, lumelääkekontrolloidussa ja 

kaksoissokkoutetussa faasi I/II kliinisessä tutkimuksessa ensisijaisena tarkastelunkohteena 

oli CDNF:n ja kirurgisen annostelulaitteen siedettävyys ja turvallisuus. Tutkimukseen 

osallistui 17 Parkinsonin taudin potilasta, joilla tauti oli edennyt myöhäiseen vaiheeseen. 

Koska CDNF ei läpäise veriaivoestettä, se annosteltiin potilaille kuukausittain 

aivokirurgisesti asennetun laitteen avulla. Tulosten perusteella CDNF ja kirurginen 

annostelulaite todettiin turvalliseksi ja hyvin siedetyksi. Haittavaikutukset olivat pääasiassa 

lieviä tai kohtalaisia ja annostelulaitteeseen liittyviä reaktioita. Turvallisuusprofiilissa ei 

havaittu selkeää eroa eri CDNF-annosten ja lumelääkkeen välillä. Toissijaisena 

tarkastelunkohteena selvitettiin myös CDNF:n vaikutusta Parkinsonin taudin oireisiin. 

Tutkimusta ei ollut suunniteltu näyttämään CDNF:n tehoa Parkinsonin taudissa, sillä 

potilasmäärä oli hyvin pieni ja tutkimus toteutettiin eettisistä syistä ainoastaan pitkälle 

edenneen taudin potilailla. Useilla potilailla kuitenkin havaittiin edullisia vaikutuksia 

motoriikkaa mittaavan UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) -asteikon 

perusteella. Potilaiden tauti ei myöskään pahentunut 12 kuukautta kestäneen tutkimuksen 

aikana, mikä olisi voinut olla mahdollista Parkinsonin taudille tyypillisen etenevän 

taudinkuvan perusteella. 

 

Herantis Pharma tiedotti myös, että aikoo jatkossa keskittyä vähemmän invasiivisen 

annostelureitin, kuten ihonalaisen tai nenänsisäisen reitin, hyödyntämiseen CDNF:n 

vaikutusten tutkimiseksi (Herantis Pharma 2020b). Non-invasiivinen annostelureitti 

mahdollistaa myös varhaisessa tautivaiheessa olevien potilaiden sisällyttämisen 

tutkimukseen, mikä on tavoitteen mukaista, sillä näin saadaan optimaalisin hyöty CDNF:n 

elvyttävästä vaikutuksesta rappeutuneisiin dopamiinihermosoluihin. 
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6 YHTEENVETO 

 

Parkinsonin taudin tyypillisiä oireita ovat liikehäiriöt, kuten lepovapina, lihasjäykkyys ja 

liikkeiden hitaus (Kalia ja Lang 2015). Näiden oireiden taustalla on mustatumakkeen 

dopamiinihermosolujen tuhoutuminen, mikä johtaa puutteelliseen dopamiinin määrään 

aivojuoviossa. Parkinsonin taudin patofysiologia ei ole vielä täysin selvillä, mutta taudin 

taustalla uskotaan vaikuttavan erilaisia patologisia mekanismeja, kuten proteiinien 

väärinlaskostuminen ja kasautuminen, neuroinflammaatio, oksidatiivinen stressi ja 

proteiinien hajotusreittien heikentyminen (Maiti ym. 2017). Näistä merkittävämpänä 

pidetään alfasynukleiinin kasautumispatologiaa, sillä Lewyn kappaleet ovat tyypillinen 

Parkinsonin taudin tunnusmerkki (Burré ym. 2018). Lewyn kappaleet kuitenkaan tuskin ovat 

suoraan toksisia hermosoluille (Chartier ja Duyckaerts 2018). Niiden sen sijaan uskotaan 

olevan hermosoluja suojaavia keräämällä sisäänsä alfasynukleiinin haitallisia muotoja.  

 

Perinteisesti Parkinsonin taudin mallintamisessa eläimillä on käytetty neurotoksiineja 

(Visanji ym. 2016; Swanberg ja Konnova 2018). Niillä ei kuitenkaan saada aikaiseksi 

Parkinsonin taudille tyypillistä asteittaista alfasynukleiinin kasautumispatologiaa. 

Alfasynukleiiniin perustuvilla eläinmalleilla, kuten muuntogeenisillä hiirimalleilla, 

virusvektorimalleilla ja fibrillimallilla puolestaan saadaan aikaiseksi alfasynukleiinin 

kasautumista ja siitä riippuvaa hermosolujen tuhoutumista. Eri malleja on myös yhdistetty ja 

erityisesti AAV6-alfasynukleiini- ja fibrillimallin yhdistämisellä on saatu hyviä tuloksia 

dopamiinihermosolujen neurodegeneraation aikaansaamisessa (Thakur ym. 2017; Hoban 

ym. 2020). 

 

Parkinsonin tautiin ei ole parantavaa hoitoa ja nykyiset lääkkeet vaikuttavat vain oireisiin 

(Kalia ja Lang 2015). Siten erityisesti hermorappeuman pysäyttämiseen vaikuttaville 

lääkkeille on suuri tarve. Rappeutuneita dopamiinihermosoluja suojaava CDNF on 

potentiaalinen uusi vaihtoehto Parkinsonin taudin hoidossa, sillä hiirillä, rotilla ja apinoilla 
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tehdyt tutkimukset osoittavat CDNF:llä olevan neuroprotektiivisia ja neurorestoratiiviisia 

vaikutuksia (Lindholm ym. 2007; Airavaara ym. 2012; Ren ym. 2013; julkaisematon tulos, 

Saarma, Cameron, ym.). Lisäksi ensimmäisessä CDNF:n kliinisessä tutkimuksessa CDNF:n 

osoitettiin olevan turvallinen ja hyvin siedetty (Herantis Pharma 2020a). CDNF:n 

vaikutuksia alfasynukleiiniin on kuitenkin edelleen tärkeää tutkia prekliinisissä 

eläinmalleissa. 
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7 TYÖN TAVOITTEET 

 

Parkinsonin taudissa alfasynukleiini laskostuu väärin ja muodostaa fibrillejä, millä uskotaan 

olevan suuri merkitys dopamiinihermosolujen neurodegeneraatiossa (Burré ym. 2018). Siten 

alfasynukleiinin kasautumiseen perustuvat eläinmallit ovat tärkeitä Parkinsonin taudin 

prekliinisessä tutkimuksessa. Nykyiset Parkinsonin taudin lääkkeet eivät vaikuta 

hermorappeuman pysäyttämiseen, joten tarve uusille hoidoille on suuri (Kalia ja Lang 2015). 

CDNF on hermosolujen kasvua ja selviytymistä edistävä proteiini ja voisi siten olla 

potentiaalinen tulevaisuuden hoitomuoto Parkinsonin taudissa (Huttunen ja Saarma 2019). 

CDNF:n terapeuttista vaikutusta on aiemmin tutkittu pääosin ainoastaan 

neurotoksiinimalleissa. Koska alfasynukleiinin kasautumisella on suuri merkitys Parkinsonin 

taudin patologiassa, CDNF:n vaikutusten tutkiminen alfasynukleiinin kasautumispatologiaan 

perustuvissa malleissa on tärkeää. Tämän tutkimuksen osana tehtiin ensin pilottikoe, jonka 

tarkoituksena oli selvittää, saadaanko AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien 

yhdistelmän rottamallilla aikaan TH-positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista eli 

alfasynukleiinin kasautumispatologiaa ja liikehäiriöitä. Lisäksi selvitettiin, aiheuttaako 

yhdistelmämalli neuroinflammaatiota, jonka esiintymistä selvitettiin Iba1- ja GFAP-vasta-

ainevärjäyksillä. Pilottikokeen jälkeen tehtiin tutkimuksen varsinainen pitkä koe, jolla 

selvitettiin, onko CDNF:llä hermosolujen toimintaa ja yhteyksiä palauttavaa eli 

neurorestoratiivista vaikutusta alfasynukleiinin kasautumispatologian rottamallissa. 

Alfasynukleiinin kasautumispatologian tasoa ja CDNF:n neurorestoratiivista vaikutusta 

selvitettiin käyttäytymiskokeiden (sylinterikoe ja askeltesti) ja TH-vasta-ainevärjäyksen 

avulla. 
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8 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

8.1 Eläimet 

 

Tutkimuksen pilottikokeessa käytettiin 11 Sprague Dawley -naarasrottaa ja varsinaisessa 

pitkässä kokeessa käytettiin 44 Sprague Dawley -naarasrottaa. Rotat hankittiin Envigo-

yhtiöltä Alankomaista ja ne saapuivat Viikkiin noin viikkoa ennen tutkimuksen aloitusta, 

jotta ne ehtisivät sopeutua uusiin tiloihin ja hoitajiin. Rottia pidettiin Viikin koe-

eläinkeskuksen tiloissa, jossa ne seurasivat 12 tunnin valo-pimeäsykliä. Eläimiä pidettiin 3-

4 rotan häkeissä, jossa niillä oli jatkuvasti saatavilla vettä ja kuivaruokaa. Rottien paino 

tutkimuksen alkaessa oli keskimäärin 200-225 grammaa. Niiden painoa seurattiin 

säännöllisesti tutkimuksen aikana. 

 

8.2 Käytetyt lääkeaineet ja kemikaalit 

 

ABC-pakkaus Vectastain Elite PK-6100, Vector 

Laboratories, Burlingame, CA, Yhdysvallat 

AAV-vektorit AAV6-synapsiini-1-aSyn, tiitteri 4,7 x 1014 

genomikopiota/ml, Lundin yliopisto, Ruotsi 

AAV1-CMV-IE-hCDNF, tiitteri 1,71 x 1012 

genomikopiota/ml, Baltimore, MD, 

Yhdysvallat 

AAV1-EF1a-DIO-mCherry, tiitteri 2,0 x 

1012 genomikopiota/ml, Baltimore, MD, 

Yhdysvallat 

AAV1-CMV-IE-EGFP-THPKTEL-WPRE, 

tiitteri 1,93 x 1012 genomikopiota/ml, 

Baltimore, MD, Yhdysvallat 

Alfasynukleiinifibrillit Professori Kelvin Lukin laboratorio, 

Philadelphia, PA, Yhdysvallat 

Biotinyloitu hevosen anti-hiiri, sekundaari 

vasta-aine 

BA2001, Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, Yhdysvallat 

Biotinyloitu hiiren anti-TH, primaari vasta-

aine 

MAB318, Millipore Bioscience Research 

Reagents, Temecula, CA, Yhdysvallat 
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Biotinyloitu vuohen anti-kani (BA-1000-

1.5), sekundaari vasta-aine 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, 

Yhdysvallat 

Depex-peittausaine 10.00579.0500, Merck KGaA, Darmstadt, 

Saksa 

Diaminobentsidiini SK 4100, Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, Yhdysvallat 

Etanoli Altia Oyj, Rajamäki, Suomi 

Isofluraani Baxter Oy, Suomi 

Kanin anti-GFAP, primaari vasta-aine Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, Yhdysvallat 

Kanin anti-Iba1, primääri vasta-aine FUJIFILM Wako Pure Chemical 

Corporation, Osaka, Japan 

Karprofeeni Rimadyl vet 50 mg/ml, Zoetis, Belgia 

Ksyleeni VWR International 

Lidokaiini Lidocaine accord 20 mg/ml, Accord 

Healthcare B.V, Utrecht, Alankomaat 

Natriumkloridiliuos 9 mg/ml Natriumklorid Braun, B. Braun Melsungen 

AG, Saksa 

Naudan seerumin albumiini A9647, Sigma-Aldrich 

Paraformaldehydi P6148, Sigma-Aldrich 

Fosfaattipuskuroitu suolaliuos Biotekniikan instituutti, Elatus, Helsingin 

yliopisto, Suomi 

Pentobarbitaali Mebunat vet 60 mg/ml, Orion Pharma, 

Espoo, Suomi 

Triton-X-100 T9284, Sigma-Aldrich 

 

8.3 Stereotaktiset leikkaukset 

 

Ihmisen alfasynukleiinigeenin viemisessä rotan mustatumakkeeseen käytettiin AAV6-

vektoreita, jotka valmistettiin Lundin yliopistossa. Promoottorina käytettiin synapsiini-1:tä, 

koska sen avulla haluttu proteiini saadaan ilmentymään kohdistetusti hermosoluissa. 

Virustiitterinä käytettiin 4,7 x 1014 genomikopiota/ml, josta tehtiin 10-20 % työlaimennoksia. 

Alfasynukleiinifibrillit saatiin lahjoituksena professori Kelvin Lukin laboratoriosta (PMID: 

25122523). AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmäannolla saadaan 

aikaan unilateraali leesio aivojen toiselle puolelle. 
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AAV-alfasynukleiini ja fibrillit injisoitiin samanaikaisesti aivojen oikealle puoliskolle 

mustatumakkeeseen kahteen kohtaan (viikko 0), kuten Hobanin (2020) ja työryhmän 

tutkimuksessa tehtiin. Ensimmäisen injektiokohdan koordinaatit olivat AP -5.3, ML -1.6, DV 

-7.2 ja toisen injektiokohdan koordinaatit olivat AP -5.3, ML -2.6, DV -6.7. Pilottikokeessa 

viisi rottaa sai kontrolliaineena AAV-GFP:tä. Tutkimuksen pitkässä kokeessa seitsemän 

rottaa sai keinotekoista aivo-selkäydinnestettä (aCSF), jota käytettiin AAV-alfasynukleiinin 

ja alfasynukleiinifibrillien kontrollina. Toimenpide tehtiin rotille stereotaktisessa laitteessa 

(Stoelting Co, IL, Yhdysvallat) isofluraani-anestesiassa. Anestesia aloitettiin 4,5 % 

isofluraania sisältävässä induktiokammiossa ja ylläpidettiin 2,0-3,0 % isofluraanilla 

kaasumaskin avulla. Rottien päälaen karvat ajeltiin pois ja alue desinfioitiin 

klooriheksidiinidiglukonaatilla. Ennen leikkauksen aloitusta varmistettiin, että rotta oli 

syvässä anestesiassa. Päänahkaan tehtiin viilto ja haava täytettiin lidokaiinilla (Lidocaine 

accord 20 mg/ml, Accord Healthcare) paikallisen anestesian aikaansaamiseksi ja mahdollisen 

verenvuodon pysäyttämiseksi. Haava avattiin ja luukalvo poistettiin kallon päältä bregman 

esille saamiseksi. Kalloon porattiin reiät koordinaattien mukaisiin kohtiin. Injektiot olivat 

tilavuudeltaan 4 µl ja ne annettiin nopeudella 0,2 µl/min, minkä jälkeen neulaa pidettiin 

paikallaan 4-5 minuuttia ja vedettiin hitaasti pois. Päälaen haava tikattiin umpeen viidellä 

tikillä. Leikkauksen jälkeen rotille annettiin karprofeenia (1 mg/kg, s.c. Rimadyl vet 50 

mg/ml, Zoetis) postoperatiivisen kivun hoitoon ja ne asetettiin häkkiin heräämän rauhassa 

anestesiasta. Häkin alla pidettiin lämpötyynyä rottien kylmentymisen estämiseksi. 

 

Tutkimuksen pitkässä kokeessa viikolla kolme rotille injisoitiin AAV-CDNF (n = 13), 

negatiivinen kontrolli AAV-DIO-mCherry (n = 12) tai PBS (n = 12) aivojuovioon kahteen 

kohtaan. Aikaisemmin aCSF:ää saaneille rotille injisoitiin PBS:ää (n = 7). Aivojuovion 

koordinaatteina käytettiin AP +1.2, ML +2.8 ja DV -5.5 sekä AP -0.4, ML +3.5 ja DV -5.5. 

Injektiot annettiin nopeudella 0,3 µl/min, minkä jälkeen neulaa pidettiin maikallaan viiden 

minuutin ajan. AAV-GFP:tä ei käytetty kontrollina, koska pilottikokeessa sen huomattiin 

aiheuttavan leesion joillakin rotilla. Lisäksi AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien 

yhdistelmä on mallina jo osoitettu toimivaksi aiemmissa tutkimuksissa (Thakur ym. 2017; 
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Hoban ym. 2020). Esimerkiksi Hoban (2020) työtovereineen osoitti, että mallilla saadaan 

aikaan asteittain etenevää dopamiinihermosolujen tuhoa 16 viikon seurantatutkimuksessa. 

 

8.4 Käyttäytymiskokeet 

 

Pilottikokeen rotille tehtiin sylinterikoe viikolla neljä, minkä jälkeen rotat lopetettiin ja niiden 

aivot kerättiin immunohistologisia värjäyksiä varten. Tutkimuksen pitkässä kokeessa kaksi 

viikkoa AAV-alfasynukleiini- ja fibrilli-injektion jälkeen rotille tehtiin askeltesti, minkä 

perusteella rotat jaettiin AAV-CDNF- ja kontrolliryhmiin. Käyttäytymiskokeita (sylinterikoe 

ja askeltesti) jatkettiin viikoilla 6, 12 ja 16 patologian etenemisen ja CDNF:n mahdollisen 

neurorestoratiivisen vaikutuksen tutkimiseksi. Kuvassa 6 on havainnollistettu pilottikokeen 

ja pitkän kokeen vaiheet.  

 

 

Kuva 6. Pilottikokeen (A) ja pitkän kokeen (B) koesarjan vaiheet. AAV = adenoassosioitu 

virus. aSyn = alfasynukleiini. CDNF = aivojen dopamiinihermokasvutekijä. DIO = double‐

floxed inverse open reading frame. PBS = fosfaattipuskuroitu suolaliuos. PFF = 

alfasynukleiinifibrillit. TH = tyrosiinihydroksylaasi. 
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8.4.1 Askeltesti 

 

Askeltesti (engl. stepping test) suoritettiin rotille Olssonin (1995) ja työryhmän kuvaaman 

menetelmän mukaan. Askeltesti kehitettiin alun perin etutassun liikkumattomuuden 

seuraamiseksi Parkinsonin taudin 6-OHDA-rottamallissa. Testi sopii hyvin unilateraalin 

leesion aiheuttamien liikehäiriöiden mittaamiseksi. Askeltestissä oikean ja vasemman puolen 

etutassujen korjaavien askelten määrää seurattiin samalla kun rottaa liikutettiin passiivisesti 

noin viiden sekunnin ajan 90 cm pitkällä radalla kämmenen ja kämmenselän suuntaan. 

Kuvassa 7 esitetään asento, jossa rottaa pidettiin. Rotat totutettiin testin suorittamiseen yksi 

päivä ennen varsinaisen testin aloitusta. Askeltesti toistettiin kolmena peräkkäisenä päivänä 

ja tuloksista laskettiin suorituskertojen mediaani, jotta vältyttäisiin rotan taipumukselta 

käyttää toista tassua enemmän. Testisuoritukset videokuvattiin. Eri ryhmien vasemman 

eturaajan korjaavien askelten määrää verrattiin suhteessa aCSF:ää ja PBS:ää saaneiden 

rottien vasemman eturaajan korjaavien askelten keskiarvoon, jota käytettiin kontrolliarvona.  

 

 

Kuva 7. Rotan asento askeltestissä. Rotan takaraajoista ja toisesta eturaajasta pidetään kiinni 

niin, että toinen etutassu on tasaista pintaa vasten.  (Tillerson ym. 2001) 
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8.4.2 Sylinterikoe 

 

Sylinterikokeella testataan rotan taipumusta käyttää heikentymätöntä tassuaan 

painonsiirtoliikkeissä (engl. weight-shifting movements) tutkiessaan sylinteriä pystyyn 

nousussa (Schallert ym. 2000). Sylinterin on tärkeää olla riittävän korkea, jotta eläin ei pääse 

pois pystyyn noustessaan, mutta myös riittävän pieni, jotta sylinterin muoto edistää rotan 

pystyyn nousemista ja seinän tutkimista. Kokeessa rotta asetettiin läpinäkyvään lieriön 

muotoiseen astiaan (20 x 30 cm) ja seurattiin etutassujen kosketuksia sylinterin seinää vasten 

sekä tassujen käyttöä laskeutumisissa rotan takajaloille nousemisen jälkeen. Kuvassa 8 on 

esitetty sylinterikokeen asetelma. Rottia pidettiin sylinterissä kymmenen minuutin ajan ja 

niiden suoritukset videokuvattiin. Kokeet suoritettiin hämärässä valaistuksessa. Rotan 

vasemmanpuoleisen (leesiolle vastakkaisen) tassun prosentuaalinen osuus laskettiin 

suhteessa kaikkeen tassun käyttöön (vasen, oikea ja molempien tassujen samanaikainen 

käyttö). 

 

 

Kuva 8. Sylinterikokeen asetelma. Rotilla, joilla on unilateraali leesio, ilmenee vastakkaisen 

puolen tassun käytön vähenemistä pystyyn noustessaan ja tutkiessaan sylinterin seinämää. 

Tutkimuksessa leesio aiheutettiin rotan aivoihin oikealle puolelle, joten vasemmanpuoleinen 

tassu toimii leesiolle vastakkaisena. (mukaillen Magno ym. 2019) 
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8.5 Perfusointi ja aivoleikkeiden valmistelu 

 

Rotat nukutettiin yksitellen pentobarbitaalilla (90 mg/kg, i.p., Mebunat vet 60 mg/ml, Orion 

Pharma), minkä jälkeen suoritettiin rottien transkardiaalinen perfuusio vetokaapissa. Kun 

rotta oli syvässä anestesiassa, sen rintakehä avattiin ja vasempaan kammioon työnnettiin 

peristalttiseen pumppuun kytketty injektioneula. Oikeaan eteiseen tehtiin viilto, josta neste 

pääsi valumaan ulos. Ensin PBS-liuoksen annettiin virrata (virtausnopeus 120 rpm) noin 

viiden minuutin ajan veren poistamiseksi elimistöstä, minkä jälkeen 4 % 

paraformaldehydiliuoksen (PFA) annettiin virrata noin 10 minuutin ajan aivojen 

fiksoimiseksi eli kiinnittämiseksi. Aivojen fiksointi tehdään, jotta proteiinit stabiloituvat 

aivokudokseen ja aivoleikkeiden värjäys onnistuu vaivattomasti. Rottien perfuusion jälkeen 

niiden kallo leikattiin auki luusaksien avulla ja aivot otettiin talteen ja säilytettiin yön yli 

PFA-liuoksessa jääkaapissa (+4 °C). Lopuksi aivot siirrettiin 20 % sukroosiliuokseen +4 

°C:een aivoleikkeiden kryoprotektiota varten. Aivot jäädytettiin kuivajään avulla, minkä 

jälkeen ne leikattiin sytostomilla (Leica, CM3050S) 40 µm (mustatumake) tai 35 µm 

(aivojuovio) paksuisiksi leikkeiksi.  

 

8.6 Iba1- ja GFAP vasta-ainevärjäykset 

 

Iba1 on tehokas markkeri mikrogliasoluille (Ahmed ym. 2007). Proteiinia esiintyy 

spesifisesti mikrogliasoluissa, joissa se osallistuu muun muassa kalvojen rypistykseen (engl. 

membrane ruffling) ja fagosytoosiin (Ohsawa ym. 2000). Mikrogliasolut aktivoituvat 

erilaisista keskushermoston vaurioista ja aktivoituminen johtaa mikrogliasolujen 

lisääntymiseen ja suurentuneihin solujen runko-osiin (Nakajima ja Kohsaka 2001). 

Aktivoituneet mikrogliasolut ovat olennainen osa vaurioiden korjausprosesseja. Iba1:n 

säätely on lisääntynyt aktivoituneissa mikrogliasoluissa (Ito ym. 1998). Siten Iba1-vasta-

ainevärjäyksellä voidaan värjätä aktivoituneita mikrogliasoluja. GFAP on puolestaan 

astrosyyteissä esiintyvä välikokoinen filamenttiproteiini, joka säätelee astrosyyttien 

liikkuvuutta ja muotoa pitämällä yllä niiden rakenteellista vakautta (Eng ym. 2000). 
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Keskushermoston vauriosta aiheutuvasta astrosyyttien aktivoitumisesta käytetään termiä 

astroglioosi. Astroglioosille on ominaista GFAP:n nopea synteesi, joten GFAP toimii siten 

erinomaisena markkerina astrosyyteille ja niiden aktivoitumiselle. Pilottikokeessa 

selvitettiin, saadaanko AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmäannolla 

aikaan mikrogliasolujen ja astrosyyttien lisääntymistä eli neuroinflammatorista vastetta. 

Kontrollina käytettiin AAV-GFP:tä. Virustransfektion tiedetään itsessään aiheuttavan 

inflammatorista vastetta, joten AAV-GFP:n avulla kontrolloidaan virusvälitteistä proteiinin 

yli-ilmentymistä. 

 

Aivoleikkeistä valittiin erikseen mustatumakkeen ja aivojuovion sisältävät leikkeet, jotka 

käsiteltiin omissa kuoppalevyissään. Leikkeitä huuhdeltiin ensin PBS:ssä kolme kertaa 10 

minuutin ajan, minkä jälkeen leikkeitä pidettiin 0,3 % vetyperoksidissa 30 minuutin ajan 

endogeenisten proteiinien inaktivoimiseksi. Leikkeet pestiin uudelleen PBS:ssä (3x10 min) 

ja blokattiin 1 % naudan seerumin albumiini- (BSA) ja 2 % Triton-X-100-liuoksella yhden 

tunnin ajan. Tämän jälkeen leikkeitä inkuboitiin primaarilla vasta-aineella yön yli + 4 °C:ssa, 

jolloin vasta-aine sitoutui haluttuun proteiiniin (Iba1 tai GFAP). Iba1:n primaarisena vasta-

aineena käytettiin kanin anti-Iba1:tä (1:1000, FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation) 

ja GFAP:n primaarisena vasta-aineena käytettiin kanin anti-GFAP:tä (1:1000, Vector 

Laboratories). Seuraavana päivänä leikkeiden PBS-pesut toistettiin ja leikkeitä inkuboitiin 

sekundaarilla vasta-aineella (biotinyloitu vuohen anti-kani, 1:400, Vector Laboratories) 

tunnin ajan, mikä sai aikaan sekundaarin vasta-aineen sitoutumisen primaariin vasta-

aineeseen. Leikkeet huuhdeltiin PBS:ssä (3x10 min), minkä jälkeen niitä inkuboitiin avidiini-

biotiini-peroksidaasikompleksilla (ABC, Vectastain Elite PK-6100 -reagenssipakkaus, 

Vector Laboratories) tunnin ajan, mikä sai aikaan ABC:n sitoutumisen sekundaarin vasta-

aineen biotiiniin. Tämän jälkeen leikkeitä huuhdeltiin uudelleen PBS:ssä (3x10 min). 

Lopuksi valmisteltiin peroksidaasireaktio diaminobentsidiini (DAB) -värjäyksen avulla 

inkuboimalla leikkeitä noin yhden minuutin ajan vetyperoksidia ja DAB:a sisältävässä 

liuoksessa. Tämä johti ruskean sakan muodostumiseen. Aivoleikkeet huuhdeltiin PBS:ssä ja 

siirrettiin mikroskooppilevyille, minkä jälkeen niiden annettiin kuivua yön yli 
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huoneenlämmössä. Seuraavana päivänä leikkeet kuivatettiin vedessä, nousevissa 

etanolipitoisuuksissa ja ksyleenissä. Mikroskooppilevyihin kiinnitettiin lopuksi peitinlasit 

Depex-peittausaineella. 

 

Mikroskooppilevyillä olevista leikkeistä otettiin kuvat Panoramic P250 (3DHistech, 

Budapest, Unkari) -kuvaskannerilla 20-kertaisella suurennoksella. Kuvista valittiin ehjät 

mustatumakkeen tai aivojuovion sisältävät leikkeet analyyseihin. Leikkeistä otettiin 

Panoramic viewer (3DHistech) -ohjelman avulla neljä samansuuruista kuvaa 

mustatumakkeesta ja aivojuoviosta kummaltakin aivopuoliskolta 40-kertaisella 

suurennoksella. Kuvat analysoitiin ImageJ-ohjelmalla määrittämällä värjäytyneiden 

mikrogliasolujen tai astrosyyttien kokonaispinta-ala. 

 

8.7 TH-vasta-ainevärjäykset sekä solujen laskenta ja optinen tiheys 

 

Tyrosiinihydroksylaasi eli TH on dopamiinihermosoluissa esiintyvä entsyymi, joka katalysoi 

L-tyrosiinin muuttumista L-3,4-dihydroksifenyylialaniiniksi (L-DOPA) (Nagatsu ym. 2019). 

Se on siten tärkeä osa katekoliamiinien, kuten dopamiinin, synteesiä. Koska TH:ta esiintyy 

runsaasti dopamiinihermosoluissa, se on erinomainen markkeri mustatumakkeen 

dopamiinihermosoluille ja niiden hermopäätteille aivojuoviossa. Tämän tutkimuksen TH-

vasta-ainevärjäyksillä selvitettiin AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien 

yhdistelmämallin vaikutus TH-positiivisten dopamiinihermosolujen määrään 

mustatumakkeessa ja hermopäätteiden optiseen tiheyteen aivojuoviossa, minkä perusteella 

voitiin selvittää mallista aiheutuvan kasautumispatologian tasoa sekä CDNF:n korjaavaa 

vaikutusta tässä mallissa. 

 

Mustatumakkeen ja aivojuovion sisältävät leikkeet huuhdeltiin kolme kertaa PBS:ssä, minkä 

jälkeen endogeeninen peroksidaasiaktiivisuus sammutettiin pitämällä leikkeitä viiden 
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minuutin ajan 3 % vetyperoksidissa ja 10 % metanolissa. Leikkeet huuhdeltiin uudelleen 

PBS:ssä (3x10 min) ja blokattiin normaalilla hevosen seerumilla ja 0,3 % Triton-X-100-

liuoksella. Tämän jälkeen leikkeiden annettiin inkuboitua yön yli huoneenlämmössä 

biotinyloidulla hiiren anti-TH primaari vasta-aineella (1:2000, MAB318, Millipore 

Bioscience Research Reagents). Seuraavana päivänä leikkeitä inkuboitiin biotinyloidulla 

hevosen anti-hiiri sekundaarisella vasta-aineella (1:200, BA2001, Vector Laboratories). 

Seuraavaksi leikkeitä inkuboitiin avidiini-biotiini-peroksidaasikompleksilla (ABC, 

Vectastain Elite -reagenssipakkaus, Vector Laboratories), minkä jälkeen valmisteltiin 

peroksidaasireaktio DAB-värjäyksen avulla TH-positiivisten solujen visualisoimiseksi. 

 

TH-positiivisten dopamiinihermosolujen laskentaa varten mustatumakkeen sisältävät 

aivoleikkeet (mustatumakkeen etu-, keski- ja takaosa) kuvattiin Panoramic P250 II Flash 

levyskannerilla (3DHistech, Budapest, Unkari), jonka tarkkuutena käytettiin 0,22 mm/pikseli 

resoluutiota. Tämän jälkeen kuvat ladattiin kuvien prosessointi- ja hallinta-alustalle 

Aiforiaan (Aiforia Oy, Helsinki, Suomi), jolla solujen laskenta suoritettiin. Kuvat 

analysoitiin käyttämällä syvää CNN-algoritmia ja ohjattua oppimista. TH-positiivisten 

hermopäätteiden optisen tiheyden määrittämisessä käytettiin aivojuovion etu-, keski- ja 

takaosan sisältäviä aivoleikkeitä, jotka kuvattiin Panoramic P250 Flash II levyskannerilla 

(3DHistech, Budapest, Unkari). Optinen tiheys mitattiin käyttämällä Image-Pro Plus -

ohjelmistoa (versio 3.0.1, Media Cybernetics) ja suoritettiin sokkoutettuna kooditetuilla 

aivoleikelevyillä. Pilottikokeen TH-vasta-ainevärjäyksen tulokset on esitetty aivojen 

kontrollipuoleen suhteutettuna siten, että kontrollipuoli saa arvon 100 % ja varsinaisen pitkän 

kokeen tulokset on esitetty kontrolliryhmän (aCSF-PBS) leesiopuoleen suhteutettuna, siten 

että kontrolliryhmä saa arvon 100 %. 
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8.8 Tilastollinen analyysi 

 

Aineiston hallinnan apuna käytettiin Microsoft Excel 2019 -ohjelmaa ja tilastollisten 

analyysien suorittamiseen ja kuvaajien tekemiseen käytettiin GraphPad Prism 8 ja 9 -

ohjelmia. Analyyseissä käytettiin paritonta t-testiä sekä yksisuuntaista ja kaksisuuntaista 

varianssianalyysia. Varianssianalyysien jatkotestinä käytettiin Tukeyn testiä. Tulokset on 

ilmoitettu keskiarvona ± keskihajonta (SD). Tuloksia pidettiin tilastollisesti merkitsevinä, 

kun p < 0,05. 

 

 

9 TULOKSET 

 

9.1 AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallin indusoima 

liikehäiriö 

 

Tutkimuksessa AAV-alfasynukleiinilla ja alfasynukleiinifibrilleillä indusoitu leesio 

aiheutettiin rottien oikealle aivopuoliskolle, mikä yleensä johtaa leesiolle vastakkaisen eli 

vasemmanpuoleisen tassun heikentyneeseen käyttöön. Pilottikokeen käyttäytymiskokeen 

(sylinterikoe) tarkoituksena oli selvittää, saadaanko alfasynukleiinin kasautumispatologian 

rottamallilla aikaan unilateraalille leesiolle tyypillinen liikehäiriö eli tässä tapauksessa 

vasemman tassun heikentynyttä käyttöä. Sylinterikokeessa tutkittiin, miten rotta käyttää 

etutassujaan tutkiessaan sylinterin seinää ja laskeutuessaan. Kokeen tulokset on esitetty 

vasemman etutassun suhteellisena osuutena kaikista seinäkosketuksista, kaikista 

ensimmäisistä seinäkosketuksista ja kaikista laskeutumiskosketuksista (Kuva 9). AAV-

alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän ja AAV-GFP-ryhmän välillä ei 

havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Leesioidulla alfasynukleiiniryhmällä on kuitenkin 

havaittavissa oikeansuuntainen vaikutus vasemman tassun heikentyneeseen käyttöön 
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tarkasteltaessa vasemman tassun osuutta kaikista seinäkosketuksista ja kaikista 

ensimmäisistä seinäkosketuksista.  

 

 

Kuva 9. AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallin vaikutus 

liikehäiriön esiintymiseen. Vasemman tassun osuudessa kaikkiin seinäkosketuksiin (A), 

kaikkiin ensimmäisiin seinäkosketuksiin (B) ja kaikkiin laskeutumiskosketuksiin (C) ei 

havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Tulosten analysoinnissa käytettiin paritonta t-testiä. 

Vasemman tassun suhteellinen osuus on ilmoitettu keskiarvona ± SD. n = 5-6. GFP = vihreä 

fluoresoiva proteiini. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 

 

9.2 AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallin vaikutus TH-

positiivisten dopamiinihermosolujen määrään mustatumakkeessa ja hermopäätteiden 

optiseen tiheyteen aivojuoviossa 

 

TH-vasta-ainevärjäys värjää dopamiinihermosoluissa esiintyvää TH-proteiinia. Siten TH-

vasta-ainevärjäyksellä voidaan selvittää, saadaanko AAV-alfasynukleiinin ja 

alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallilla aikaan mustatumakkeen dopamiinihermosolujen 

ja aivojuovion hermopäätteiden tuhoutumista eli alfasynukleiinin kasautumispatologiaa. 

Pilottikokeen rotille tehdyt TH-vasta-ainevärjäykset osoittavat, että mallilla saadaan aikaan 

TH-positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja 
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hermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa neljän viikon kohdalla injektiosta. 

Mustatumakkeen TH-positiivisten dopamiinihermosolujen lukumäärän mittauksessa AAV-

alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän leesiopuolen ja AAV-GFP-

ryhmän leesiopuolen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa, mutta vaikutus on 

oikeansuuntainen. AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän 

leesiopuolen ja kontrollipuolen välillä sen sijaan havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot TH-

positiivisten dopamiinihermosolujen määrässä mustatumakkeen etuosassa ja koko 

mustatumakkeen alueella (taka-, keski- ja etuosa yhteensä) (Kuva 10). Aivojuovion optisen 

tiheyden mittaamisessa havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) AAV-

alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän leesiopuolen ja AAV-GFP:tä 

saaneen ryhmän leesiopuolen välillä sekä kaikilla aivojuovion alueilla erikseen (taka-, keski- 

ja etuosa) että koko aivojuovion alueella (taka-, keski- ja etuosa yhteensä) (Kuva 11). 

Aivojuovion optisen tiheyden mittauksessa havaittiin myös tilastollisesti merkitsevät erot 

AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän leesiopuolen ja 

kontrollipuolen välillä, mikä osoittaa myös, että mallilla saadaan aikaan hermopäätteiden 

tuhoutumista aivojuoviossa. 

  

 

Kuva 10. TH-positiivisten dopamiinihermosolujen määrä mustatumakkeessa (A) sekä 

jaoteltuna mustatumakkeen takaosaan, keskiosaan ja etuosaan (B). AAV-alfasynukleiinia ja 

alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän leesiopuolen ja AAV-GFP-ryhmän leesiopuolen 

välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. AAV-alfasynukleiinia ja 

alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän leesiopuolen ja kontrollipuolen välillä havaittiin 
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tilastollisesti merkittävät erot, mikä viittaa mallin kykyyn saada aikaan TH-positiivisten 

dopamiinihermosolujen tuhoutumista. Tulosten analysointiin käytettiin kaksisuuntaista 

varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. TH-positiivisten solujen määrä on ilmoitettu 

keskiarvona ± SD. n = 5-6. * = p < 0,05. GFP = vihreä fluoresoiva proteiini. PFF = 

alfasynukleiinifibrillit. 

 

 

Kuva 11. TH-positiivisten dopamiinihermopäätteiden optinen tiheys aivojuoviossa (A) sekä 

jaoteltuna aivojuovion takaosaan, keskiosaan ja etuosaan (B). AAV-alfasynukleiinin ja 

alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallilla saatiin aikaan dopamiinihermopäätteiden 

tuhoutumista aivojuoviossa kontrolliryhmään (AAV-GFP) verrattuna. Tilastollisesti 

merkitsevät erot havaittiin myös AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneen 

ryhmän leesiopuolen ja kontrollipuolen välillä. Tulosten analysointiin käytettiin 

kaksisuuntaista varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. Optinen tiheys on esitetty 

keskiarvona ± SD. n = 5-6. *** = p < 0,001. **** = p < 0,0001. GFP = vihreä fluoresoiva 

proteiini. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 

 

9.3 AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallin indusoima 

neuroinflammaatio 

 

GFAP-vasta-ainevärjäys värjää astrosyyteissä esiintyvää GFAP-filamenttiproteiinia ja Iba1-

vasta-ainevärjäys värjää mikrogliasoluissa esiintyvää Iba1-proteiinia. Siten GFAP- ja Iba1-

värjäyksillä voidaan selvittää, esiintyykö aivokudoksessa neuroinflammaatiota, sillä 

astrosyyttien ja mikrogliasolujen lisääntyminen viittaa inflammatoriseen vasteeseen. 
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Pilottikokeen rotille tehdyt GFAP-vasta-ainevärjäykset osoittavat, että alfasynukleiinin 

AAV-vektori- ja fibrillimallin yhdistelmällä saadaan aikaan neuroinflammatorinen vaste 

neljän viikon kohdalla injektiosta. AAV-alfasynukleiinia ja fibrillejä saaneilla rotilla 

astrosyyttien esiintyminen mustatumakkeessa ja aivojuoviossa oli merkittävästi suurempaa 

oikealla aivopuoliskolla eli leesiopuolella kuin kontrollipuolella. AAV-GFP aiheutti myös 

tilastollisesti merkitsevän eron (p < 0,05) astrosyyttien määrässä leesiopuolella 

mustatumakkeessa ja aivojuoviossa kontrollipuoleen verrattuna. Eri käsittelyt saivat aikaan 

samanlaisen vasteen, sillä niiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kuvassa 12 

esitetään astrosyyttien kokonaispinta-ala sekä edustavat kuvat GFAP-vasta-ainevärjäyksen 

mustatumakkeen ja aivojuovion leikkeistä. 
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Kuva 12. GFAP-vasta-ainevärjäys mustatumakkeessa ja aivojuoviossa. AAV-

alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla astrosyyttien kokonaispinta-ala 

oli suurempi oikealla aivopuoliskolla eli leesiopuolella kuin vasemmalla aivopuoliskolla eli 
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kontrollipuolella mustatumakkeessa (A) ja aivojuoviossa (B). Myös AAV-GFP lisäsi 

astrosyyttien määrää leesiopuolella kontrollipuoleen verrattuna sekä mustatumakkeessa että 

aivojuoviossa. GFAP-vasta-ainevärjäyksen edustavat kuvat mustatumake- ja 

aivojuovioleikkeistä osoittavat, että AAV-alfasynukeliinia ja alfasynukleiinia saaneilla 

rotilla oikealla aivopuoliskolla (E ja I) erottuu selvästi enemmän astrosyyttejä kuin 

kontrollipuolella (F ja J). Oikealla aivopuoliskolla astrosyytit ovat myös haaroittuneempia 

kontrollipuoleen verrattuna. AAV-GFP:tä saaneilla rotilla erottuu myös enemmän 

astrosyyttejä oikealla aivopuoliskolla kontrollipuoleen verrattuna mustatumakkeessa ja 

aivojuoviossa (C-D ja G-H). Tulosten analysoinnissa käytettiin paritonta t-testiä. 

Astrosyyttien kokonaispinta-alat on ilmoitettu keskiarvona ± SD. n = 5-6. * = p < 0,05; ** = 

p < 0,01 vasempaan aivopuoliskoon verrattuna. GFAP = gliaalinen fibrillaarinen hapan 

proteiini. GFP = vihreä fluoresoiva proteiini. 

 

Myös Iba1-vasta-ainevärjäys osoittaa, että alfasynukleiinin AAV-vektori- ja fibrillimallin 

yhdistelmällä saadaan aikaan neuroinflammaatiota neljän viikon kohdalla injektiosta. AAV-

alfasynukleiinia ja fibrillejä saaneilla rotilla mikrogliasolujen esiintyminen 

mustatumakkeessa oli merkittävästi suurempaa leesiopuolella kuin kontrollipuolella sekä 

verrattuna AAV-GFP-ryhmän leesiopuoleen. AAV-alfasynukleiinia ja 

alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla ei esiintynyt mikrogliasolujen lisääntymistä 

aivojuoviossa. AAV-GFP:llä ei ollut vaikututusta mikrogliasolujen määrän lisääntymiseen 

mustatumakkeessa tai aivojuoviossa. Kuvassa 13 esitetään mikrogliasolujen kokonaispinta-

ala sekä edustavat kuvat Iba1-vasta-ainevärjäyksen mustatumakkeen ja aivojuovion 

leikkeistä. 
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Kuva 13. Iba1-vasta-ainevärjäys mustatumakkeessa ja aivojuoviossa. AAV-alfasynukleiinia 

ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla mikrogliasolujen kokonaispinta-ala 

mustatumakkeessa oli suurempi oikealla aivopuoliskolla eli leesiopuolella kuin vasemmalla 

puolella eli kontrollipuolella (A, E-F). AAV-GFP:llä ei ollut vaikutusta mikrogliasolujen 

määrän lisääntymiseen mustatumakkeessa (C-D). Tämä näkyy siinä, että AAV-
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alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla mikrogliasolujen kokonaispinta-

ala leesiopuolella oli myös merkittävästi suurempi kuin AAV-GFP:tä saaneiden rottien 

leesiopuolella. AAV-alfasynukleiini ja alfasynukleiinifibrillit sekä AAV-GFP eivät 

vaikuttaneet mikrogliasolujen määrän lisääntymiseen aivojuoviossa (B, G-J). Tulosten 

analysoinnissa käytettiin paritonta t-testiä. Mikrogliasolujen kokonaispinta-alat on ilmoitettu 

keskiarvona ± SD. n = 5-6. ** = p < 0,01 vasempaan aivopuoliskoon verrattuna. # = p < 0,05 

AAV-GFP-ryhmän oikeaan aivopuoliskoon verrattuna. GFP = vihreä fluoresoiva proteiini. 

Iba1 = ionisoitu kalsiumia sitova adapterimolekyyli 1. 

 

9.4 CDNF:n vaikutukset liikehäiriöihin 

 

Tutkimuksessa AAV-alfasynukleiinilla ja alfasynukleiinifibrilleillä indusoitu leesio 

aiheutettiin rottien oikealle aivopuoliskolle, mikä yleensä johtaa leesiolle vastakkaisen eli 

vasemmanpuoleisen tassun heikentyneeseen käyttöön. Sylinteri- ja askelkokeella tutkittiin, 

miten rotta käyttää vasenta ja oikeaa etutassuaan. Siten niiden avulla voitiin selvittää, 

vaikuttaako CDNF liikehäiriöiden esiintymiseen. Sylinterikokeessa tutkittiin, miten rotta 

käyttää etutassujaan tutkiessaan sylinterin seinää ja laskeutuessaan. Kokeen tulokset on 

esitetty vasemman etutassun suhteellisena osuutena kaikista seinäkosketuksista, kaikista 

ensimmäisistä seinäkosketuksista ja kaikista laskeutumiskosketuksista (Kuvat 14, 15 ja 16). 

Vasemman etutassun osuudessa kaikkiin seinäkosketuksiin ja kaikkiin ensimmäisiin 

seinäkosketuksiin havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) aCSF-PBS-ryhmän ja 

AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneiden rottien AAV-CDNF-ryhmän 

välillä viikoilla 12 ja 16, mikä viittaa alfasynukleiinin kasautumispatologiamallin 

indusoimaan liikehäiriöön (Kuvat 14 ja 15). Samansuuntainen vaikutus on nähtävissä myös 

muilla AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla ryhmillä kaikissa 

aikapisteissä, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tämä kuitenkin viittaa siihen, 

että kasautumispatologiamallilla saatiin aikaan jonkinasteinen leesio aivojen 

injektiopuolella. AAV-CDNF ei vaikuttanut liikehäiriöiden esiintymiseen. Verrattaessa 

vasemman etutassun osuutta kaikkiin laskeutumiskosketuksiin AAV-CDNF:n vaikutus on 

oikeansuuntainen kaikissa aikapisteissä, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä (Kuva 

16). 
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Kuva 14. Vasemman etutassun osuus kaikista seinäkosketuksista. AAV-alfasynukleiinia ja 

alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla AAV-CDNF ei lisännyt vasemman etutassun 

käyttöä. Analyyseissä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. 

Tulokset on esitetty keskiarvona ± SD. n = 7-13. * = p < 0,05. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 

 

 

Kuva 15. Vasemman etutassun osuus kaikista ensimmäisistä seinäkosketuksista. AAV-

alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla AAV-CDNF ei lisännyt 

vasemman etutassun käyttöä. Analyyseissä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia ja 

Tukeyn jatkotestiä. Tulokset on esitetty keskiarvona ± SD. n = 7-13. * = p < 0,05. PFF = 

alfasynukleiinifibrillit. 
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Kuva 16. Vasemman etutassun osuus kaikista laskeutumiskosketuksista. AAV-CDNF ei 

lisännyt vasemman etutassun käyttöä. AAV-CDNF:n vaikutus on kuitenkin 

oikeansuuntainen jokaisessa aikapisteessä, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Analyyseissä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. Tulokset on 

esitetty keskiarvona ± SD. n = 7-13. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 

 

Askeltestissä selvitettiin vasemman eturaajan korjaavien askelten määrä liikutettaessa rottaa 

kämmenen ja kämmenselän suuntaan. Testin tulokset on esitetty suhteutettuna eri ryhmien 

vasemman eturaajan korjaavien askelten määrä aCSF-PBS-ryhmän vasemman eturaajan 

korjaavien askelten keskiarvoon. AAV-CDNF:llä ei ollut vaikutusta liikehäiriön 

esiintymiseen verrattaessa vasemman eturaajan korjaavien askelten määrää kämmenen ja 

kämmenselän mittausten yhteensä laskettuun korjaavien askelten määrään eikä pelkkään 

kämmenselän mittauksen korjaavien askelten määrään (Kuvat 17 ja 18). Sen sijaan 

vasemman eturaajan korjaavien askelten määrässä kämmenen suuntaan AAV-CDNF osoitti 

tilastollisesti merkitsevän eron (p < 0,05) viikolla 12 suhteessa AAV-alfasynukleiinia ja 

alfasynukleiinifibrillejä saaneiden rottien PBS-ryhmään ja viikolla 16 suhteessa AAV-DIO-

mCherry-ryhmään, mikä osoittaa AAV-CDNF:n korjaavan liikehäiriötä (Kuva 19). 

Kämmenen suunnan mittauksissa havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot myös aCSF-PBS-

ryhmän ja AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneiden rottien PBS-ryhmän 

välillä viikolla 12 sekä AAV-DIO-mCherry-ryhmän välillä viikolla 16, mikä osoittaa, että 

alfasynukleiinin kasautumispatologia johti liikehäiriön muodostumiseen. 
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Kuva 17. Vasemman eturaajan korjaavien askelten määrä yhteensä kämmenen ja 

kämmenselän suuntaan. Analyyseissä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia ja Tukeyn 

jatkotestiä. Tulokset on esitetty keskiarvona ± SD. n = 7-13. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 
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Kuva 18. Vasemman eturaajan korjaavien askelten määrä kämmenselän suuntaan. 

Analyyseissä käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. Tulokset on 

esitetty keskiarvona ± SD. n = 7-13. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 
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Kuva 19. Vasemman eturaajan korjaavien askelten määrä kämmenen suuntaan. aCSF-PBS-

ryhmän ja AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneiden rottien PBS-ryhmän 

välillä (viikko 12) sekä AAV-DIO-mCherry-ryhmän välillä (viikko 16) havaittiin 

tilastollisesti merkitsevät erot. AAV-CDNF lisäsi vasemman eturaajan käyttöä suhteessa 

AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneiden rottien PBS-ryhmään (viikko 12) 

ja AAV-DIO-mCherry-ryhmään (viikko 16). Analyyseissä käytettiin yksisuuntaista 

varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. Tulokset on esitetty keskiarvona ± SD. n = 7-13. * 

= p < 0,05. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 

 

9.5 CDNF:n vaikutukset TH-positiivisten dopamiinihermosolujen määrään 

mustatumakkeessa ja hermopäätteiden optiseen tiheyteen aivojuoviossa 

 

TH-vasta-ainevärjäys värjää dopamiinihermosoluissa esiintyvää TH-proteiinia. Siten 

CDNF:n vaikutuksia selvittävässä tutkimuksessa TH-vasta-ainevärjäyksellä voitiin selvittää 

vaikuttaako CDNF hermoyhteyksiä palauttavasti eli neurorestoratiivisesti AAV-

alfasynukleiinilla ja alfasynukleiinifibrilleillä indusoidulla yhdistelmämallilla. Tulokset on 

esitetty kontrolliryhmän (aCSF-PBS) leesiopuoleen suhteutettuna, siten että kontrolliryhmä 

saa arvon 100 %. AAV-CDNF ei lisännyt TH-positiivisten dopamiinihermosolujen määrää 

mustatumakkeessa tai hermopäätteiden optista tiheyttä aivojuoviossa (Kuvat 20 ja 21). 

aCSF-PBS-ryhmän leesiopuolen sekä AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä 

saaneiden ryhmien leesiopuolen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) 

koko mustatumakkeen ja aivojuovion alueilla, mikä osoittaa, että alfasynukleiinin 

kasautumispatologiamallilla saadaan aikaan TH-positiivisten dopamiinihermosolujen ja 

hermopäätteiden tuhoutumista mustatumakkeessa ja aivojuoviossa. 
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Kuva 20. TH-positiivisten dopamiinihermosolujen määrä mustatumakkeessa aivojen 

injektio- eli leesiopuolella. AAV-CDNF ei korjannut AAV-alfasynukleiinin ja 

alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallin indusoimaa TH-positiviisten 

dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa. Analyyseissä käytettiin 

kaksisuuntaista varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. Tulokset on esitetty keskiarvona ± 

SD. n = 7-13. ** = p < 0,01. *** = p < 0,001. **** = p < 0,0001. PFF = alfasynukleiinifibrillit. 

 

 

Kuva 21. TH-positiivisten hermopäätteiden optinen tiheys aivojuoviossa aivojen injektio- eli 

leesiopuolella. AAV-CDNF ei korjannut AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien 

yhdistelmämallin indusoimaa TH-positiivisten hermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa. 

Analyyseissä käytettiin kaksisuuntaista varianssianalyysia ja Tukeyn jatkotestiä. Tulokset on 

esitetty keskiarvona ± SD. n = 7-13. *** = p < 0,001. **** = p < 0,0001. PFF = 

alfasynukleiinifibrillit. 
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10 TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA 

 

Pilottikokeen sylinterikokeessa ei saatu selkeitä tuloksia AAV-alfasynukleiinin ja 

alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallin vaikutuksesta liikehäiriön indusoimiseen. 

Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta AAV-alfasynukleiinilla ja 

alfasynukleiinifibrilleillä oli kuitenkin havaittavissa oikeansuuntainen vaikutus vasemman 

tassun heikentyneeseen käyttöön. Osalla AAV-GFP:tä saaneista rotista vasemman tassun 

osuus seinä- ja laskeutumiskosketuksista oli myös melko alhainen, mikä viittaa siihen, että 

AAV-GFP saattoi johtaa jonkinasteisen leesion muodostumiseen osilla rotista.  Aiemmissa 

tutkimuksissa, joissa on selvitetty alfasynukleiinin kasautumispatologiamallin vaikutuksia 

käyttäytymiskokeissa, on osoitettu mallin kyky indusoida liikehäiriöitä (Thakur ym. 2017; 

Hoban ym. 2020). 

 

Pilottikokeen TH-vasta-ainevärjäysten tulokset osoittivat, että AAV-alfasynukleiinin ja 

alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallilla saadaan aikaan TH-positiivisten 

dopamiinihermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa kontrolliryhmään ja aivojen 

kontrollipuoleen verrattuna. TH-positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista ei 

havaittu mustatumakkeessa kontrolliryhmään verrattuna, mutta mallin aikaansaamassa 

vaikutuksessa on kuitenkin havaittavissa trendi vähentyneeseen dopamiinihermosolujen 

määrään. Kuten sylinterikokeen tulosten perusteella myös tässä on nähtävissä se, että AAV-

GFP todennäköisesti johti jonkinasteisen leesion muodostumiseen, sillä AAV-GFP:tä 

saaneilla rotilla on havaittavissa TH-positiivisten hermosolujen pienempi määrä 

mustatumakkeessa aivojen injektiopuolella kontrollipuoleen verrattuna. AAV-

alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneen ryhmän leesiopuolen ja kontrollipuolen 

välillä havaittiin kuitenkin tilastollisesti merkitsevät erot TH-positiivisten 

dopamiinihermosolujen määrässä mustatumakkeessa, mikä viittaa mallin kykyyn saada 

aikaan dopamiinihermosolujen tuhoutumista. Tulokset ovat linjassa Thakurin (2017) ja 

Hobanin (2020) tutkimusten tulosten kanssa, joissa osoitettiin, että alfasynukleiinin 

kasautumispatologian rottamallilla saadaan aikaan merkittävää mustatumakkeen TH-
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positiivisten dopamiinihermosolujen ja niiden aivojuovion hermopäätteiden vähenemistä jo 

3-4 viikon kohdalla injektiosta. Tutkimuksissa ei käytetty varsinaista negatiivista kontrollia, 

vaan aivojen injektio- eli leesiopuolta verrattiin joko aivojen kontrollipuoleen tai 

positiiviseen kontrolliryhmään (pelkästään AAV-alfasynukleiinia tai alfasynukleiinifibrillejä 

saaneet rotat). 

 

Neuroinflammaation tiedetään olevan olennainen osa Parkinsonin taudin patologiaa (Kaur 

ym. 2019). Pilottikokeen GFAP- ja Iba1-vasta-ainevärjäyksillä osoitettiin, että AAV-

alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallilla saadaan aikaan astrosyyttien 

ja mikrogliasolujen määrän lisääntymistä, mikä osoittaa mallin aiheuttavan 

neuroinflammaatiota. Astrosyyttien määrän lisääntymistä havaittiin sekä mustatumakkeen 

että aivojuovion leesiopuolella kontrollipuoleen verrattuna. Mikrogliasolujen määrän 

lisääntymistä puolestaan havaittiin vain mustatumakkeen leesiopuolella kontrollipuoleen 

verrattuna ja vain AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla. Garcia 

(2020) työryhmineen osoittivat, että alfasynukleiinifibrillien injisointi hiirten aivojuovioon 

johtaa moninkertaiseen mikrogliasolujen lisääntymiseen mustatumakkeessa 

kontrolliryhmään verrattuna 90 päivän kohdalla injektiosta. Tämä saattaa osittain selittää 

tässä tutkimuksessa havaittua mikrogliasolujen määrän lisääntymistä mustatumakkeessa 

spesifisesti vain AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla rotilla viitaten 

siten alfasynukleiinin kasautumispatologiamallin kykyyn saada aikaan voimakas 

mikrogliasolujen aktivoitumisreaktio. 

 

Thakurin (2017) ja työryhmän tutkimuksessa, jossa AAV-alfasynukleiini ja 

alfasynukleiinifibrillit annettiin neljä viikkoa erillään, osoitettiin, että yhdistelmämalli johti 

moninkertaiseen Iba1-positiivisten mikrogliasolujen aktivoitumiseen mustatumakkeessa 

verrattuna pelkkää AAV-alfasynukleiinia tai alfasynukleiinifibrillejä saaneisiin rottiin 

kymmenen päivän kohdalla fibrilli-injektion jälkeen. Hoban (2020) työryhmineen osoitti 

vastaavasti, että yhdistelmämallilla saadaan aikaan Iba1-positiivisten mikrogliasolujen 
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aktivoitumista sekä mustatumakkeessa että aivojuoviossa neljän viikon kohdalla AAV-

afasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhteisannosta. Siten voidaan todeta, että tässä 

tutkimuksessa suoritetut Iba1- ja GFAP-vasta-ainevärjäyskokeet vahvistavat aikaisempien 

tutkimusten tuloksia yhdistelmämallin vaikutuksesta neuroinflammatoriseen vasteeseen. 

Poikkeuksena aikaisempiin tutkimuksiin on se että, tässä tutkimuksessa osoitettiin, että 

yhdistelmämallilla saadaan aikaan myös astrosyyttien aktivoitumista mikrogliasolujen 

lisäksi. Koska malli aiheuttaa neuroinflammaatiota, sen avulla voidaan jatkossa selvittää 

mahdollisten potentiaalisten uusien lääkkeiden vaikutusta neuroinflammaatioon, joka on 

olennainen osa Parkinsonin taudin patofysiologiaa. 

 

Tutkimuksen varsinaisessa pitkän kokeen sylinterikokeessa havaittiin trendi vähentyneeseen 

vasemman etutassun käyttöön AAV-alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneilla 

saaneilla rotilla, vaikkakin datan hajonta oli suurta. Viikoilla 12 ja 16 havaittiin tilastollisesti 

merkitsevät erot aCSF-PBS-ryhmän ja AAV-CDNF-ryhmän välillä vasemman etutassun 

osuudessa kaikista seinäkosketuksista ja kaikista ensimmäisistä seinäkosketuksista, mikä 

viittaa kasautumispatologiamallin kykyyn indusoida liikehäiriötä. AAV-CDNF:llä ei ollut 

vaikutusta liikehäiriön esiintymiseen tässä mallissa. Askeltestissä todettiin tilastollisesti 

merkitsevät erot (p < 0,05) kämmenen suunnan mittauksessa aCSF-PBS-ryhmän ja AAV-

alfasynukleiinia ja alfasynukleiinifibrillejä saaneiden rottien PBS-ryhmän välillä viikolla 12 

sekä AAV-DIO-mCherry-ryhmän välillä viikolla 16, mikä tukee sitä, että alfasynukleiinin 

kasautumispatologiamallilla saadaan indusoitua vasemman tassun heikentynyttä käyttöä eli 

unilateraaliin leesioon liittyvä liikehäiriö. Askeltestin kämmenen suunnan mittauksessa 

havaittiin tilastollisesti merkitsevät erot AAV-CDNF-ryhmän ja AAV-alfasynukleiinia ja 

alfasynukleiinifibrillejä saaneiden rottien PBS-ryhmän välillä viikolla 12 sekä AAV-DIO-

mCherry-ryhmän välillä viikolla 16. Tämä viittaa siihen, että CDNF:llä saattaisi olla 

neurorestoratiivista vaikutusta alfasynukleiinin kasautumispatologian rottamallissa. 

Toisaalta tämä on kuitenkin ristiriidassa muiden tulosten kanssa, sillä sylinterikokeessa ja 

muissa askeltestin mittauksissa AAV-CDNF:llä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 

muiden leesioitujen ryhmien kanssa.  
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Aikaisempien CDNF:n neurorestoraatiotutkimusten tulokset ovat linjassa tämän tutkimuksen 

tulosten kanssa siinä, että CDNF parantaisi Parkinsonin taudin eläinmalleihin liittyviä 

liikehäiriöitä. Renin (2013) ja työryhmän tutkimuksessa, jossa käytettiin myös AAV-

välitteistä CDNF:n ilmentämistä neurorestoraation tutkimiseksi, amfetamiini-indusoitu 

pyöriminen väheni merkittävästi viikoilla 2-8 AAV-CDNF-ryhmällä kontrolliryhmiin 

verrattuna 6-OHDA-rottamallissa. Lisäksi viikolla kahdeksan suoritettu lokomotoriikkaa 

mittaava koe osoitti AAV-CDNF:ää saaneiden rottien lokomotorisen aktiivisuuden 

parantumista kontrolliryhmiin verrattuna. Lindholmin (2007) ja työryhmän tutkimuksessa, 

jossa CDNF annosteltiin aivojuovioon kerta-annoksena neljä viikkoa 6-OHDA-injektion 

jälkeen, havaittiin merkittävää amfetamiini-indusoidun pyörimisen vähenemistä viikolla 12 

CDNF:ää saaneilla rotilla kontrolliryhmiin verrattuna. Myös Airavaaran (2012) ja työryhmän 

MPTP-hiirimallilla tehdyssä tutkimuksissa, jossa CDNF annosteltiin aivojuovioon yksi 

viikko MPTP-injektion jälkeen, CDNF paransi hiirten lokomotorista aktiivisuutta 

kontrolliryhmään verrattuna. Voutilaisen (2011) ja työryhmän tutkimuksessa, jossa CDNF 

annosteltiin 14 päivän jatkuvana infuusiona aivojuovioon, havaittiin amfetamiini-indusoidun 

pyörimisen asteittaista vähenemistä 14 viikon seurantajaksolla keskisuurella (3 μg/24 t) 

annoksella. Sen sijaan muilla CDNF:n annoksilla (1,5 ja 4,5 μg/24 t) ei ollut vaikutusta 

amfetamiini-indusoituun pyörimiseen. Tutkimuksessa CDNF-infuusio aloitettiin kaksi 

viikkoa 6-OHDA-injektion jälkeen.  

 

Bäckin (2013) ja työryhmän tutkimuksessa AAV-välitteisellä CDNF:n ilmentämisellä 

havaittiin merkittävää amfetamiini-indusoidun pyörimisen vähenemistä. Tutkimuksessa 

kuitenkin havaittiin vain osittainen TH-positiivisten dopamiinihermosolujen suojaus 

mustatumakkeessa ja aivojuovion hermopäätteissä. Tulos ei ole kuitenkaan suoraan 

verrattavissa tämän tutkimuksen tuloksiin, sillä Bäckin (2013) tutkimuksessa CDNF 

annosteltiin kaksi viikkoa ennen 6-OHDA-injektiota. Kyseessä on siis CDNF:n 

neuroprotektiotutkimus, ei neurorestoratiivista vaikutusta selvittävä tutkimus. Myös muiden 

CDNF:llä tehtyjen tutkimusten osalta tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 

Esimerkiksi Voutilaisen (2011) ja työryhmän tutkimuksessa käytetty 14 päivän jatkuva 
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CDNF-infuusio, kuten myös Lindholmin (2007) ja Airavaaran (2012) tutkimuksissa käytetty 

CDNF:n kerta-annos, vaikeuttavat tulosten vertaamista keskenään, sillä tässä tutkimuksessa 

käytetty AAV-CDNF johtaa CDNF:n pysyvään tuotantoon aivoissa. 

 

Useissa aikaisemmissa CDNF:n vaikutusta selvittävissä tutkimuksissa käyttäytymiskokeena 

on käytetty koetta, joissa eläimen käyttäytymistä on indusoitu lääkeaineella, kuten 

amfetamiini-indusoitua pyörimiskoetta. Tässä tutkimuksessa käytetyt askeltesti ja 

sylinterikoe ovat tämänkaltaisiin käyttäytymiskokeisiin verrattuna parempia siinä mielessä, 

että niissä käyttäytymistä ei indusoida piristävillä lääkkeillä. Siten kokeet, joissa 

käyttäytymistä ei ole indusoitu lääkkeillä, kuten askeltesti ja sylinterikoe, ovat herkempiä 

osoittamaan rottien käyttäytymisessä tapahtuneita todellisia muutoksia. 

 

CDNF:n neurorestoratiivista vaikutusta on tutkittu myös alfasynukleiinifibrilleillä 

indusoidussa hiiri- ja rottamallissa (Albert ym. 2021). Hiirillä tehdyssä kokeessa CDNF 

injisoitiin kerta-annoksena aivojuovioon yksi kuukausi fibrilli-injektion jälkeen. Rotilla 

tehdyssä kokeessa CDNF puolestaan annosteltiin 30 päivän infuusiona aivojuovioon. 

Infuusio aloitettiin yksi kuukausi fibrilli-injektion jälkeen. Molemmissa kokeissa CDNF:n 

osoitettiin lisäävän vasemman tassun heikentynyttä käyttöä sylinterikokeessa 3-4 kuukauden 

kohdalla fibrilli-injektiosta. Tutkimuksen tulos siten tukee CDNF:n kykyä korjata 

liikehäiriöitä alfasynukleiinin kasautumispatologiamallissa. 

 

Tämän tutkimuksen varsinaisessa pitkässä kokeessa TH-vasta-ainevärjäysten tulokset 

osoittivat, että AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämallilla saadaan 

aikaan TH-positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja 

hermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa, mikä tukee pilottikokeessa saatuja tuloksia. 

AAV-CDNF ei kuitenkaan lisännyt dopamiinihermosolujen ja hermopäätteiden määrää 

mustatumakkeessa ja aivojuoviossa. Tämä tulos viittaa siihen, että CDNF ei vaikuttanut 

hermosolujen yhteyksiä palauttavasti eli neurorestoratiivisesti. CDNF ei siten onnistunut 
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korjaamaan mallista aiheutuvaa alfasynukleiinin kasautumispatologiaa. Vastaavia heikkoja 

tuloksia on raportoitu myös alfasynukleiinifibrilleillä indusoidulla hiirimallilla, jossa CDNF 

ei suojannut TH-positiivisia hermopäätteitä aivojuoviossa (Albert ym. 2021). Tutkimuksessa 

saavutettu TH-positiivisten hermopäätteiden tuhoutumisen taso ei tosin ollut kovin suuri, 

mikä saattaa osittain selittää sitä, että CDNF- ja kontrolliryhmien välillä ei havaittu 

tilastollisesti merkitseviä eroja. Renin (2013), Lindholmin (2007), Airavaaran (2012) ja 

Voutilaisen (2011) tutkimuksissa CDNF:n on kuitenkin osoitettu suojaavan TH-positiivisia 

dopamiinihermosoluja mustatumakkeessa ja hermopäätteitä aivojuoviossa Parkinsonin 

taudin 6-OHDA- ja MPTP-eläinmalleissa. Siten nämä aiemmat tutkimukset, kuten myös 

tässä tutkimuksessa saatu positiivinen tulos liikehäiriön korjaantumisesta askeltestissä, 

tukevat CDNF:n mahdollista neurorestoratiivista vaikutusta. Tässä tutkimuksessa määritetty 

dopamiinihermosolujen ja hermopäätteiden tuhoutumisen taso olisi täten hyvä varmentaa 

muilla menetelmillä, kuten DAT-vasta-ainevärjäyksellä. Toisaalta AAV-CDNF:n soluja 

suojaavan huonon vasteen taustalla voi olla se, että käytetty virustiitteri ei ollut tarpeeksi 

riittävä. Siten suuremmalla tiitterivahvuudella olisi voinut saada parempia tuloksia tai jopa 

sillä, että AAV-CDNF olisi injisoitu sekä aivojuovioon että mustatumakkeeseen. 

 

Tähän tutkimukseen liittyviä tarpeellisia jatkotutkimuksia ovat muun muassa CDNF:n 

vaikutuksen tutkiminen kasautumispatologiamallista aiheutuvaan neuroinflammaatioon. 

Aikaisemmin CDNF:n on osoitettu vähentävän 6-OHDA-mallista aiheutuvaa 

neuroinflammaatiota rotilla (Nadella ym. 2014). Muita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita 

ovat CDNF:n fragmentin, kuten C-CDNF:n, terapeuttista vaikutusta selvittävät tutkimukset. 

C-CDNF:llä tehtyjä julkaistuja tutkimuksia Parkinsonin taudin eläinmalleilla ei ole. CDNF:n 

fragmenttien etuna kokonaiseen CDNF-proteiiniin verrattuna on se, että ne läpäisevät 

pienempinä molekyyleinä veri-aivoesteen, jolloin ne voitaisiin annostella systeemisesti 

invasiivisen aivokirurgisen annostelun sijaan. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Pilottikokeen sylinterikokeessa AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien 

yhdistelmämalli ei indusoinut liikehäiriötä. Sen sijaan pilottikokeen TH-vasta-

ainevärjäyksillä osoitettiin, että malli johtaa mustatumakkeen TH-positiivisten 

dopamiinihermosolujen ja aivojuovion hermopäätteiden tuhoutumiseen. Tämä vahvistaa 

aiempien tutkimusten tuloksia siinä, että AAV-alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien 

yhdistelmämalli soveltuu hyvin muun muassa potentiaalisten hermokasvutekijöiden 

neurorestoratiivisen vaikutuksen tutkimiseksi. Pilottikokeessa osoitettiin myös, että AAV-

alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämalli johtaa neuroinflammatoriseen 

vasteeseen. Tämä osoittaa sen, että mallin avulla voidaan jatkossa selvittää, miten uudet 

potentiaaliset lääkkeet vaikuttavat Parkinsonin tautiin olennaisesti liittyvään 

neuroinflammaatioon. 

 

Poikkeuksena pilottikokeeseen pitkän kokeen sylinterikokeessa ja askeltestissä osoitettiin, 

että alfasynukleiinin kasautumispatologiamallilla saatiin aikaan unilateraalille leesiolle 

tyypillinen liikehäiriö, mikä tukee kasautumispatologiamallin soveltumista uusien 

lääkkeiden testaamiseen prekliinisessä tutkimuksessa. Tätä tukee myös TH-vasta-

ainevärjäyksillä saavutettu merkittävä mustatumakkeen TH-positiivisten hermosolujen ja 

aivojuovion hermopäätteiden tuhoutumisen taso. Askeltestin kämmenen suunnan 

mittauksessa AAV-CDNF:n osoitettiin lisäävän leesiolle vastakkaisen heikentyneen 

eturaajan käyttöä, mikä viittaa CDNF:n kykyyn korjata kasautumispatologiamallista 

aiheutuvia liikehäiriöitä. AAV-CDNF ei kuitenkaan suojannut TH-positiivisia 

dopamiinihermosoluja mustatumakkeessa ja hermopäätteitä aivojuoviossa. Johtopäätöstä 

CDNF:n neurorestoratiivisesta vaikutuksesta ei siten voida tehdä. Tutkimus ei kuitenkaan 

poissulje sitä, etteikö CDNF voisi olla potentiaalinen vaihtoehto Parkinsonin taudin hoidossa. 
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