
Helsingin Yliopisto 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta 

Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos 

Ympäristö- ja elintarviketoksikologian oppiaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus AMPK:n ja Scd1:n lähetti-RNA:n 

ilmentymiseen rotan maksakudoksessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syventävien opintojen tutkielma 

Anna Wjuga 

Helsinki 2009 



 2 

 
 
TIIVISTELMÄ 
ABSTRACT 
 
1. JOHDANTO........................................................................................................................ 9 
 
2. KIRJALLISUUSKATSAUS............................................................................................ 10 

2.1 Perifeeristen kudosten energiatasapainon säätely rotalla ......................................... 10 
2.1.1 Säätely kudos- ja solutasolla yleisesti ................................................................ 10 

2.2 AMPK.......................................................................................................................... 16 
2.3 Scd1.............................................................................................................................. 20 
2.4 Metaboliset muutokset ruokinnan rajoituksessa (rotalla) ........................................ 22 
2.5 Näivetysoireyhtymä ja siihen liittyvät muutokset perifeerisissä kudoksissa .......... 24 

 
3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS ..................................................................................... 26 
 
4. AINEISTO JA MENETELMÄT...................................................................................... 27 

4.1 Koeasetelma ja aineisto .............................................................................................. 27 
4.2 Menetelmät.................................................................................................................. 27 

4.2.1 RNA:n eristys....................................................................................................... 28 
4.2.2 Pellet Paint -puhdistus ......................................................................................... 29 
4.2.3 cDNA synteesi ..................................................................................................... 30 
4.2.3 Reaaliaikainen PCR............................................................................................. 32 

 
5. TULOKSET....................................................................................................................... 38 
 
7. PÄÄTELMÄT................................................................................................................... 52 
 
8. KIITOKSET ...................................................................................................................... 53 
 
9. KIRJALLISUUS ............................................................................................................... 54 
 
LIITE



 3 

 
HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET 
Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion 
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 

Laitos  Institution 
Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos  

Tekijä Författare 
Anna Wjuga  
Työn nimi  Arbetets titel 
TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus AMPK:n ja Scd1:n lähetti-RNA:n ilmentymiseen 
rotan maksakudoksessa  
Oppiaine  Läroämne 
Ympäristö- ja elintarviketoksikologia  
Työn laji  Arbetets art 
Syventävät opinnot  

Aika  Datum 
Kesä 2006-2009  

Sivumäärä  Sidoantal 
 69 



 4 

Tiivistelmä  Referat 
2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiini (TCDD) on dioksiiniryhmän voimakkain myrkky, jota syntyy 

sivutuotteena tai epäpuhtautena monissa kemiallisissa prosesseissa. TCDD rikastuu ravintoketjussa ja ihmiset 

altistuvat hyvin pienille annoksille kroonisesti ravinnon välityksellä. TCDD:llä on useita solunsisäisen 

aryylihiilivety-reseptorin välittämiä akuutteja ja kroonisia toksisia vaikutuksia ihmisiin ja eläimiin, mutta 

vuosikymmenien tutkimuksesta huolimatta sen toksisuusmekanismit tunnetaan edelleen huonosti. Tutkimalla 

TCDD:n toksisuutta suurilla annoksilla koe-eläimillä saadaan sen vaikutusmekanismeista lisää tietoa ihmisiin 

kohdistuvien riskien arviointia varten. 

TCDD:n akuutin toksisuuden merkittävä ilmenemismuoto on näivetysoireyhtymä, jossa rotat vähentävät 

syömistä, laihtuvat ja lopulta kuolevat tai subleetaalin annoksen jälkeen pysyvät jatkuvasti lajitovereitaan 

hoikempina. Vaikutusmekanismi, jolla TCDD aiheuttaa näivetysoireyhtymää, on epäselvä. Kaksi keskeistä 

elimistön energiatasapainon säätelyyn osallistuvaa entsyymiä ovat adenosiinimonofosfaatin aktivoima 

proteiinikinaasi (AMPK) sekä stearyyli-CoA-desaturaasi 1 (Scd1). Muutokset näiden entsyymien 

ilmentymisessä tai niiden toiminnan säätelyssä voisivat hyvinkin liittyä näivetysoireyhtymään.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla maksassa ekspressoituvien AMPK:n ja Scd1:en sekä yleisesti 

kvantitatiivisessa PCR:ssä kontrolligeeneinä käytettyjen entsyymien lähetti-RNA:n ilmentymisen eroja 

dioksiiniherkällä Long-Evans- (L-E) ja resistentillä Han/Wistar-rottakannalla (H/W) suuren (herkälle kannalle 

letaalin) TCDD-annoksen jälkeen myrkytystilan alkuvaiheissa (päivinä 1, 4 ja 10). Kokeessa oli mukana L-E-

rottaryhmä, jonka ruokintaa rajoitettiin TCDD:n aiheuttaman näivettymisen tapaan. Ruokinnan rajoituksella 

pyrittiin erottamaan TCDD:n mahdollinen primaarinen vaikutus sekundaarisesta, energian saannin 

vähenemisestä seuraavasta vaikutuksesta.  

Maksanäytteistä eristetty RNA muutettiin käänteiskopioijaentsyymin avulla komplementaariseksi cDNA:ksi 

käyttäen oligo dT- sekä sattumanvaraisalukkeita (random hexamers). Näytteiden sisältämä Scd1 –entsyymin ja 

kontrolligeenien lähetti-RNA:n määrä mitattiin reaaliaikaisella kvantitatiivisellä PCR-menetelmällä käyttäen 

spesifisiä alukkeita.  

Päivänä 10 ruokinnan rajoitus alensi merkitsevästi AMPK –entsyymin lähetti-RNA:n ilmentymistä maksassa 

dioksiiniherkillä L-E-rotilla. Neljän ja kymmenen päivän ruokinnan rajoitus alensi myös merkitsevästi Scd1 –

entsyymin ilmentymistä; päivänä 10 kontrollirottien lähetti-RNA:n taso oli noin 10000-kertainen. Päivänä 1 

TCDD nosti Scd1 –entsyymin ekspressiota. TCDD ei ruokinnan rajoituksesta poiketen aiheuttanut merkitsevää 

laskua Scd1 –entsyymin ekspressiossa päivänä 4 ja päivänä 10 lasku oli  huomattavavasti vähäisempi, noin 1/10 

kontrollirottien tasosta. Nämä löydökset viittaavat siihen, että TCDD joko inhiboi energiavajeen aiheuttamaa 

voimakasta AMPK:n ja Scd1:n alentumista tai saa aikaan AMPK:n ja Scd1:en induktion, jonka puolestaan 

näivetysoireyhtymän aiheuttama painon aleneminen kumoaa. Kokonaisuutena vaikuttaisi siltä, että TCDD:lle 

altistettujen rottien elimistö ei tunnista energiavajetta, eivätkä niiden maksasolut siirry energiaa säästävään 

metaboliaan.  

Ruokinnan rajoitus ja TCDD vaikuttivat myös selvästi stabiileiksi uskottujen solun energiatasapainoon liittyvien 

kontrolligeenien, GAPDH:n, Pgk1:n sekä Bact:n ekspressioon. Solun energiatasapainon säätelyyn liittyvien 

kontrolligeenien käyttö on arveluttavaa pitkäaikaisissa ruokinnanrajoituskokeissa. 
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Tiivistelmä  Referat 
2,3,7,8-Tetrachlorodibentso-p-dioksin (TCDD) is the most potent congener of the group of dioxins. It forms as a 

byproduct or impurity in many chemical processes. TCDD is enriched in the food chain and people are exposed 

to it in small portions chronically mainly by nutrition. TCDD has many toxic impacts on humans and animals 

which are mediated by the cellular aryl hydrocarbon -receptor. In spite of decades of research the toxic 

mechanisms of TCDD are poorly known. By investigating the toxicity of TCDD with large doses in 

experimental animals we will gain more insight into its toxic mechanisms and into its risks to humans.  

 

An important form of acute toxicity of TCDD is the wasting syndrome in which rats eat less, lose weight and 

finally die or after a sublethal dose stay thinner than littermates. The mechanism by which TCDD causes the 

wasting syndrome is unclear. Two central enzymes that take part in the regulation of the body’s energy balance 

are the adenosine monophosphate activated protein kinase (AMPK) and stearoyl-CoA-desaturase 1 (Scd1). 

Changes in the expression or the regulation of their action could well be related to the wasting syndrome. 

 

The goal of this experiment was to compare in liver the mRNA expression of AMPK, Scd1 and control genes 

which are widely used in quantitative PCR in dioxin-sensitive Long-Evans (L-E) and resistant Han/Wistar (H/W) 

rat strains after a large (lethal to the sensitive strain) TCDD dose at early phases of intoxication (days 1, 4 and 

10). There was also a L-E rat group whose feed was restricted to mimic the wasting caused by TCDD. The goal 

of the feed restriction was to separate the possible primary effect of TCDD from a secondary effect, depletion of 

energy. 

 

RNA was isolated from liver samples and the cDNA was made from isolated RNA with M-MLV-derived reverse 

transcriptase enzyme using oligo dT and random hexamer primers. The mRNAs of Scd1-enzyme and the control 

genes in the liver samples were measured using real-time quantitative PCR and specific primers.  

 

At 10 days feed restriction lowered significantly the expression of AMPK mRNA in L-E-rats. At 4 and 10 days 

feed restriction lowered significantly also the expression of Scd1 mRNA; on day 10 the mRNA level of control 

rats was about 10,000-fold higher. At day 1 TCDD elevated the expression of Scd1-enzyme. TCDD did not 

cause a significant decrease in the expression of Scd1-enzyme on day 4 and on day 10 the decrease was 

significantly less, about 1/10 of the level in control rats. These findings suggest that either TCDD inhibits the 

strong decrease of AMPK and Scd1 caused by energy deficiency or it causes an induction of AMPK and Scd1 

which in turn is countered by the weight loss caused by the wasting syndrome. Overall it seems that rats exposed 

to TCDD do not recognize the energy depletion and their hepatocytes do not turn on the energy sparing mode of 

metabolism. 

 
Feed restriction and TCDD affected clearly also the expression of the control genes GAPDH, Pgk1 and Bact 

which were believed to be stable. The use of control genes which are linked to the regulation of cellular energy 

balance is risky in long-term feed restriction experiments. 
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1. JOHDANTO 

 

2,3,7,8-Tetraklooridibentso-p-dioksiini (TCDD) on halogenoitujen aromaattisten 

hiilivetyjen voimakkain myrkky. TCDD on ympäristömyrkky, joka lisääntyy 

ravintoketjussa. Ihmiset altistuvat sille kroonisesti ravinnon, Suomessa lähinnä Itämeren 

kalan välityksellä. TCDD:llä on useita akuutteja ja kroonisia toksisia vaikutuksia sekä 

ihmisiin että eläimiin. TCDD:n toksisuusmekanismit ovat edelleen hämärän peitossa 

intensiivisestä tutkimuksesta huolimatta. Tutkimalla koe-eläimillä ilmenevien akuuttien 

vaikutusten patomekanismeja toivotaan saatavan lisää tietoa myös ihmisiin kohdistuvien 

riskien arviointia varten. 

 

Yksi TCDD:n aiheuttama akuutti toksinen vaikutus koe-eläimiin on näivetysoireyhtymä. 

Näivetysoireyhtymässä rotat vähentävät syömistä, laihtuvat ja lopulta kuolevat. 

Vaikutusmekanismi, jolla TCDD aiheuttaa vähentynyttä syömistä on epäselvä. 

Alustavien mikrosirukokeiden perusteella on kuitenkin todettu, että TCDD vaikuttaa 

(monien muiden tekijöiden ohella) adenosiinimonofosfaatin aktivoiman proteiinikinaasin 

(AMPK) lähetti-RNA:n ilmenemiseen. AMPK on evolutionäärisesti vanha solun 

energiatason mittaaja ja säätäjä, ja sen vaikutus energiametaboliaan on keskeinen. Toinen 

tärkeä energia-, ja erityisesti rasva-aineenvaihdunnan säätelijä on stearyyli-CoA-

desaturaasi (Scd1). Muutokset AMPK:n ja/tai Scd1:n ilmentymisessä tai niiden 

toiminnan säätelyssä voisivat hyvinkin liittyä näivetysoireyhtymään. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

2.1 Perifeeristen kudosten energiatasapainon säätely rotalla 

2.1.1 Säätely kudos- ja solutasolla yleisesti 
 

Eläimet saavat ravinnosta energiaa sisältäviä hiilihydraatteja, proteiinia ja rasvaa. Nämä 

makroravintoaineet läpäisevät ruoansulatuskanavan ja kulkeutuvat joko verenkiertoon 

monosakkarideina ja aminohappoina tai lymfakiertoon triglyserideinä. Verenkiertoon 

imeytyneet yhdisteet kuljetetaan ensin maksaan muokattavaksi ennen kuin ne kuljetetaan 

eteenpäin muualle elimistöön. Triglyseridit, jotka imeytyvät lymfakiertoon, ovat 

pakattuina kylomikroneiksi ja ne voidaan suoraan kuljettaa rasvakudokseen 

varastoitavaksi. Tätä ravintoaineiden kulkeutumista elimistöön kutsutaan absorptiiviseksi 

vaiheeksi (Baynes ja Dominiczak 1999). 

 

Aterioinnin yhteydessä saadusta glukoosista muodostetaan elimistön soluissa pyruvaattia. 

Tätä tapahtumaa kutsutaan glykolyysiksi. Pyruvaatista solut pystyvät muodostamaan 

tarvitsemaansa energiaa. Osa glukoosista muutetaan maksassa glykogeneesin kautta 

glykogeeniksi, joka toimii glukoosin varastomuotona.Glykogeenia varastoidaan maksan 

ohella myös lihaksissa.  Aterioiden välissä maksan glykogeeniä hajotetaan vähitellen 

glykogenolyysin kautta, jolloin glukoosia vapautuu vereen. Maksan glykogeenivarastot 

riittävät veren glukoositasapainon ylläpitoon vain muutamiksi tunneiksi, joten aterioiden 

välissä elimistö siirtyy hiljalleen glykogenolyysistä glukoosin de novo-synteesiin, 

glukoneogeneesiin, joka on maksassa ja munuaisissa toimiva reitti. Glukoneogeneesi on 

glykolyysille vastakkainen reaktio (Baynes ja Dominiczak 1999). 

 

Triglyseridit ovat rasvojen varastointi- ja kuljetusmuoto, kun taas rasvahapot ovat suora 

energianlähde. Rasvahapot ovat rasvakudoksessa sitoutuneena triglyserideihin, joten ne 

pilkotaan irti triglyserideistä ja vapautetaan rasvakudoksesta tarvittaessa. Rasvahapot 

kuljetetaan verenkierrossa plasman albumiiniin sidottuna ja siirretään soluihin 

metaboloitavaksi. Rasvahappojen katabolia on täysin oksidatiivista. Oksidaatiota 
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tapahtuu sekä mitokondrioissa että peroksisomeissa lähinnä -oksidaation avulla. -

oksidaatiossa rasvahapon hiilipäädystä vapautetaan kaksi hiiliatomia kerrallaan ja 

päälopputuotteet ovat asetyyli koentsyymi-A (CoA) sekä nukleotidien pelkistyneet 

muodot flaviiniadeniinidinukleotidi (FADH2) sekä nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi 

(NADH). Lihaksessa asetyyli-CoA metaboloidaan sitruunahappokierron ja oksidatiivisen 

fosforylaation kautta ja siitä tuotetaan ATP:ta. Maksassa asetyyli-CoA:sta -oksidaation 

ohella muodostuu ketogeneesissä ketoaineita, jotka kuljetetaan muihin kudoksiin 

käytettäväksi energianlähteinä (Baynes ja Dominiczak 1999). 

 

Elimistölle välttämättömät rasvahapot saadaan lähinnä ravinnosta, mutta useissa 

kudoksissa (mm. maksassa, aivoissa, munuaisissa ja rasvakudoksessa) on kuitenkin 

olemassa reittejä rasvahappojen de novo synteesiä varten. De novo-synteesiä käytetään 

lähinnä tiloissa, joissa saadaan liikaa hiilihydraatteja, jolloin hiilihydraatit muutetaan 

rasvahapoiksi maksassa ja varastoidaan rasvakudokseen triglyserideinä (Baynes ja 

Dominiczak 1999). 

  

Aminohappoja käytetään peptidien ja proteiinien rakennusaineina sekä 

neurotransmittereiden ja hormonien esiasteina. Lisäksi niiden hiilirunkoja voidaan 

käyttää energian tuottamiseen oksidatiivisessa metaboliassa. Glukogeenisten 

aminohappojen hiilirunkoja voidaan käyttää glukoosin tuottamiseen maksassa tapahtuvan 

glukoneogeneesin kautta. Ketogeenisten aminohappojen hiilirungoista voidaan tuottaa 

asetyyli koentsyymi-A:n vastinetta tai asetoasetaattia. Joitain aminohappoja pystytään 

myös syntetisoimaan, sillä aminohappojen hiilirunkoja muodostuu metaboliittien 

keskeisiltä reiteiltä. Aminohapot, joita ei voida biosynteesin kautta tuottaa, ovat 

välttämättömiä aminohappoja, joita pitää saada ravinnosta (Baynes ja Dominiczak 1999). 

 

 Elimistön energiatasapainoa säädellään tarkasti keskushermoston ja useiden hormonien 

toimesta. Hormonaalisista säätelijöistä tärkeimmät ovat insuliini, glukagoni, adrenaliini ja 

glukokortikoidit. Ne säätelevät hiilihydraattien, lipidien ja proteiinien metaboliaa koko 

kehossa. Absorptiivisen vaiheen tapahtumia säätelevä päähormoni on insuliini, joka on 

hypoglykeeminen ja antilipolyyttinen hormoni. Insuliinia tuotetaan haiman Langerhansin 
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saarekkeiden -soluissa. Insuliini pyrkii laskemaan kohonnutta veren glukoositasoa 

stimuloimalla glukoosin ottoa useiden eri elinten soluihin aktivoimalla glukoosin 

transporttereita kuten GLUT4:ää, stimuloimalla glykogeenin tuotantoa ja inhiboimalla 

sen hajotusta, lisäämällä glukoosin käyttöä ATP:n tuotantoon sekä inhiboimalla 

glukoosin tuotantoa.  Insuliinin erityksen tärkein stimulantti on veren glukoositason 

nousu, joka tyypillisesti ilmenee syönnin jälkeen. Insuliinin eritys lakkaa, kun veren 

glukoositaso on palannut normaali tasolle (Baynes ja Dominiczak 1999).  

 

Glukagonia eritetään haiman Langerhansin saarekkeiden -soluista ja se toimii insuliinin 

vastavaikuttajana kohottaen veren glukoositasoa. Glukagoni stimuloi glukoosia tuottavia 

reittejä kuten glukoneogeneesiä, glykogeenin hajotusta sekä lipolyysiä (Ohkura ym. 

2000). 

 

Adrenaliini on katekolamiini, jota eritetään lisämunuaisen ytimestä. Se lisää lihas- ja 

maksasolujen glykogeenin hajottamista glukoosiksi (Ohkura ym. 2000). Adrenaliini 

myös aktivoi hormoni-sensitiivisen lipaasin, entsyymin, joka hydrolysoi rasvasoluihin 

varastoituneita triglyserideja. Siten se nostaa plasman rasvahappokonsentraation tasoa 

(Sjaastad ym. 2003). 

 

Glukokortikoidit ovat steroideja, jotka niin ikään säätelevät glukoosimetaboliaa. 

Nisäkkäiden pääglukokortikoidit ovat kortisoli ja kortikosteroni, joita eritetään 

lisämunuaisen kuorikerroksesta. Rottien keskeisin glukokortikoidi, kortikosteroni, on 

yksi päähormoneista energiametaboliassa paaston aikana, sillä se nostaa veren 

glukoositasoa inhiboimalla perifeeristen kudosten glukoosin käyttöä sekä lisäämällä 

glukoneogeneesiä ja lipolyysiä (Ohkura ym. 2000). 

 

Keskushermosto osallistuu energiatasapainon säätelyyn vaikuttamalla 

ruokintakäyttäytymiseen, fyysiseen aktiviivisuuteen sekä autonomisen hermoston 

aktiivisuuteen, joka puolestaan säätelee energian kulutusta ja metaboliaa. Lisäksi 

keskushermosto vaikuttaa neuroendokriiniseen systeemiin, joka säätelee hormonien 

eritystä (Spiegelman ja Flier 2001). 
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Kudokset osallistuvat energiatasapainon säätelyyn vastaamalla keskushermoston ja 

hormonien välittämiin viesteihin. Energian säätely voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: 

absorptiiviseen vaiheeseen, jolloin proteiineja syntetisoidaan ja energiaa varastoidaan 

lipidien ja glykogeenin muodossa, sekä postabsorptiiviseen vaiheeseen, jolloin proteiineja 

hajotetaan, elimistön energiavarastoja mobilisoidaan ja glukoosin oksidaatiota 

vähennetään.  

 

Absorptiivisen vaiheen aikana insuliinitaso on korkealla, kun taas glukagonitaso on 

matalalla. Tällöin maksa syntetisoi glykogeeniä ja triglyseridejä. Ylimääräiset 

aminohapot muutetaan rasvahapoiksi tai glukoosiksi ja varastoidaan triglyserideinä. 

Lihaskudos varastoi glukoosia glykogeenin muodossa, rakentaa lihasproteiinia 

aminohapoista sekä varastoi ylimääräisen glukoosin rasvana. Rasvakudos käyttää 

rasvahappoja, jotka ovat joko ravintoperäisiä tai maksan pakkaamia, varastorasvan 

tuotantoon (Sjaastad ym. 2003). 

 

Postabsorptiivisen vaiheen aikana insuliinitaso on matala ja glukagonitaso korkealla. 

Tällöin maksa hajottaa glykogeeniä, jolloin veren glukoositaso nousee. Maksa tuottaa 

glukoosia myös glukoneogeneesin avulla käyttäen substraatteina aminohappoja, 

glyserolia tai laktaattia. Lisäksi maksa muuttaa ylimääräisiä rasvahappoja ketoaineiksi tai 

hajottaa rasvahappoja oksidaatiolla. Lihakset hajottavat glykogeeniä vapauttaakseen 

laktaattia verenkiertoon. Rasvakudos vapauttaa rasvahappoja ja glyserolia verenkiertoon. 

Osa kudoksista käyttää rasvahappoja glukoosin sijaan energianlähteenään (Sjaastad ym. 

2003). 

 

Maksasolut ovat tärkeässä roolissa ravintoaineiden metaboliassa sekä niiden 

muuntamisessa muodosta toiseen. Pääosa ravinnon mukana suolistosta porttilaskimoon 

tulevasta glukoosista kuljetetaan maksasoluihin. Osa glukoosista varastoidaan 

glykogeeniksi ja osa muunnetaan lipideiksi. Maksasolujen sisäänsä ottama glukoosimäärä 

nousee suhteessa porttilaskimon glukoosikonsentraatioon. Täten hiilihydraattipitoisen 

aterian jälkeen glukoosin soluihin otto lisääntyy huomattavasti. Glukoosin muuntaminen 
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glykogeeniksi jatkuu, kunnes glykogeeni muodostaa noin 5 % maksan kokonaismassasta. 

Mikäli glukoosin tarjonta on edelleen koholla, maksasolut tuottavat glukoosista 

triglyserideja, joista suurin osa kuljetetaan rasvasoluihin varastoitavaksi. 

 

Glukoosikonsentraation laskiessa porttilaskimossa maksasolujen glukoosin sisäänotto 

loppuu. Muut kudokset jatkavat glukoosin ottoa, jolloin plasman glukoosikonsentraatio 

laskee entisestään. Tällöin maksasolujen anabolinen aktiivisuus loppuu. Glukoositason 

laskiessa tietyn rajan alle maksasolut alkavat mobilisoida glykogeenivarastojaan, jolloin 

glukoosia vapautuu verenkiertoon. Glykogeenivarastojen vähentyessä maksasolut 

ryhtyvät tuottamaan glukoosia glukoneogeneesin avulla. Maksa käyttää 

glukoneogeneesissä glukoosin pääkursorina luurankolihasten aminohappoja ja laktaattia 

sekä glyserolia rasvojen kataboliasta. Glukoneogeneesi on glykolyysille vastakkainen 

reaktio ja siinä toimivat useat samat säätelyentsyymit kuin glykolyysissäkin. Glukoosin ja 

pyruvaatin konsentraatio sekä tiettyjen pääentsyymien (muun muassa 

fosfoenolipyruvaatti karboksikinaasi (PEPCK) ja glukoosi-6-fosfataasi (G6Pase)) 

aktiivisuuden säätely määräävät hajotetaanko glukoosia pyruvaatiksi vai muutetaanko 

pyruvaattia glukoosiksi. (Sjaastad ym. 2003) Glukoneogeneesiä inhiboi muun muassa 

AMP:n aktivoima proteiinikinaasi (AMPK), joka osallistuu koko elimistön 

energiatasapainon säätelyyn. AMPK:n aktivaatio maksassa johtaa rasvahappojen 

oksidaation stimulaatioon ja lipogeneesin, glukoneogeneesin ja proteiinisynteesin 

inhibitioon (Lochhead ym. 2000).  

 

Glukoosia käytetään myös maksasolun energiatarpeisiin tuottamalla siitä ATP:ta 

glykolyysin avulla. Sytosolissa tapahtuva glykolyysi on ketju kemiallisia reaktioita, jotka 

hajottavat glukoosin pyruvaatiksi. Jokaisesta glukoosimolekyylistä muodostuu kaksi 

pyruvaattimolekyyliä, jotka kulkeutuvat sitruunahappokiertoon. Sitruunahappokierrossa 

on yhdeksän peräkkäistä toistuvaa kemiallista reaktiota, jossa hiilihydraattien, proteiinien 

ja rasvojen aineenvaihduntatuotteet hapettuvat tuottaen hiilidioksidia, vettä ja 

runsasenergisiä fosfaattisidoksia (ATP-molekyyleja) (Sjaastad ym. 2003). 
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Postabsorptiivisen vaiheen aikana osa rasvakudoksen mobilisoimista rasvahapoista 

kuljetetaan maksasoluihin. Vain pienestä osasta muodostetaan energiaa oksidaation 

avulla. Suurin osa kuljetetaan maksasolujen mitokondrioihin, jossa niistä muodostetaan 

-oksidaation kautta enemmän asetyyli-koentsyymi A:ta, kuin mitä sitruunahappokierto 

pystyy prosessoimaan. Tämän takia maksasolut muodostavat ylimääräisestä asetyyli-

koentsyymi A:sta ketoaineita. Ketoaineet kuljetetaan kudoksille, jotka pystyvät 

käyttämään niitä energianlähteenään (Sjaastad ym. 2003). 

 

Suurin osa ravinnon mukana tulleista aminohapoista otetaan maksasoluihin, jotka 

käyttävät osan aminohapoista proteiinisynteesiin tuottamalla esimerkiksi albumiinia, 

fibrinogeeniä ja entsyymejä. Suurimman osan aminohapoista maksasolut muuntavat 

ketohapoiksi poistamalla aminoryhmän aminohaposta. Ketohapoista maksasolut pystyvät 

muodostamaan joko energiaa omaan käyttöön tai muuntamaan ne glukoosiksi ja 

glykogeeniksi tai rasvahapoiksi, joita käytetään lipidien synteesissä.  

  

Lihassolut käyttävät perustilassa suurimman osan elimistön energiasta. Lihas koostuu 

pääasiassa kahdesta filamenttiproteiinista, aktiinista ja myosiinista, jotka kuluttavat 

ATP:ta kalsiumin läsnä ollessa supistaen lihaksen. Lihasten supistamisen lisäksi lihassolu 

käyttää ATP:ta ionigradienttien ylläpitoon. ATP:ta muodostetaan glykolyysin tai 

oksidatiivisen fosforylaation kautta. Lisäksi ATP:ta voidaan tuottaa siirtämällä 

fosfaattiryhmä kreatiinifosfaatilta ADP:lle, jolloin muodostuu ATP:ta ja kreatiinia. 

ATP:n tuotannon energianlähteinä käytetään verenkierron mukana tulevia rasvahappoja 

tai glukoosia, sekä glukoosia lihaksen omista glykogeenivarastoista (Baynes ja 

Dominiczak 1999). 

 

Absorptiivisen vaiheen aikana lihassolut muodostavat aminohapoista proteiinia sekä 

verenkierron mukana tulevasta glukoosista glykogeenia. Glukoosin saamiseksi 

lihassoluun insuliini aktivoi lihassolun glykogeenisyntaasia sekä lisää GLUT4-

transportterin muodostusta (Baynes ja Dominiczak 1999). Glukoosin sisäänottoa stimuloi 

insuliinin lisäksi myös säätelyentsyymi AMPK. AMPK stimuloi lihassoluissa myös 

rasvahappojen sisäänottoa ja oksidaatiota, sekä mitokondriaalista biogeneesiä.  
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Glykogeenin hajotus toimii lihassolujen glukoosin lähteenä lyhytkestoisten, nopeiden 

lihassupistusten aikana. Lihaksen energiankulutuksen kasvaessa lisääntyy rasvahappojen 

otto verenkierrosta lihassoluihin sekä niiden hapettuminen ( -oksidaatio). Rasvahappojen 

oksidatiivinen fosforylaatio tapahtuu lihassolujen mitokondrioissa -oksidaation ja 

sitruunahappokierron avulla, jolloin lopputuotteena vapautuu ATP:ta (Baynes ja 

Dominiczak 1999). 

 

Rasvasolut ottavat ravinnon mukana tullutta glukoosia ja muuntavat sen triglyserideiksi. 

Rasvasolut muodostavat triglyseridejä myös maksan syntetisoimista rasvahapoista. 

Postabsorptiivisen vaiheen aikana suurin osa elimistön soluista siirtyy käyttämään vapaita 

rasvahappoja energianlähteenään. Rasvakudoksen triglyseridivarastot ovat jatkuvasti 

dynaamisessa tilassa, sillä triglyseridejä syntetisoidaan ja hydrolysoidaan jatkuvasti. 

Hormoni-sensitiivinen lipaasi (hormone-sensitive lipase, HSL) hajottaa triglyseridejä 

vapauttaen rasvahappoja ja glyserolia. HSL-entsyymin toimintaa rajoittaa muun muassa 

AMPK, joka täten inhiboi lipolyysiä (Daval ym. 2006). Lipolyysissä muodostunut 

glyseroli käytetään maksan glukoneogeneesin substraattina ja rasvahapot kuljetetaan 

muihin kudoksiin, joissa niistä muodostetaan oksidaation kautta energiaa (Sjaastad ym. 

2003). Rasvahappojen jakautumista eri metabolisille reiteille elimistössä säätelee 

stearyyli-CoA-desaturaasi 1 (Scd1). Scd1 ohjaa rasvahappoja joko esteröitäväksi 

sytosolissa tai hajotettavaksi -oksidaatiolla mitokondrioissa (Ntambi 1995). 

 

2.2 AMPK 
 

Adenosiinimonofosfaatin aktivoima proteiinikinaasi eli AMPK on evolutionäärisesti 

vanha, solun sisäinen energiatasapainon säätelijä. Lisäksi AMPK osallistuu koko 

elimistön energian säätelyyn keskushermostossa ja perifeerisissä kudoksissa vastaamalla 

hormonaalisiin ja ravintoperäisiin signaaleihin, jotka säätelevät ravinnonottoa ja energian 

kulutusta.  
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AMPK on rakenteeltaan heterotrimeeri, joka koostuu katalyyttisestä -alayksiköstä sekä 

säätelevistä - ja -alayksiköistä. -alayksikkö sisältää seriini/treoniini-kinaasidomeenin 

sekä hiili-terminaalidomeenin, joka sitoutuu - ja  -alayksiköihin. -alayksikön 

kinaasidomeenissa on treoniinitähde Thr 172, jonka fosforylaatio on tärkeää AMPK:n 

aktivaation kannalta. -alayksikössä on C-terminaalidomeeneja, jotka ovat tarpeellisia 

muodostaessaan komplekseja - ja -alayksiköiden kanssa. -alayksikkö sisältää neljä 

kystationi- -syntaasi-domeenia, joiden arvellaan toimivan adenosiinimonofosfaatin 

(AMP) sitojina (Cheung ym. 2000). 

 

AMP:n nousu viestii solun sisäisen energiatason alenemisesta. AMP:n sitoutuminen 

AMPK:iin saattaa AMPK:n aktivoituneeseen tilaan, jolloin ylävirran kinaasi LKB1 

fosforyloi -katalyyttisen alayksikön Thr 172:n aktivaatiosilmukan. Lisäksi AMP:n 

sitoutuminen inhiboi proteiinifosfataasia defosforyloimasta Thr-172:a, kun taas ATP:n 

korkea konsentraatio inhiboi AMPK:n aktivaatiota (Carling 2004, Hardie 2004, Kahn 

ym. 2005). Viime aikoina on löydetty lisäksi toinen AMPK:n ylävirran kinaasi 

Ca2+/kalmoduliini-riippuvainen proteiinikinaasikinaasi (CaMKK). CaMKK eroaa 

LKB1:stä siten, että se aktivoi AMPK:n solunsisäisen kalsiumtason noustessa, vaikka 

AMP/ATP –suhteessa ei tapahdu muutoksia (Hawley ym. 2005). 

 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että AMPK:n tärkein tehtävä on säädellä 

energiatasapainoa solun sisällä. Solun sisäisen AMP:ATP suhteen nousu aktivoi AMPK:n 

(Corton ym. 1994), joka vastaa säätämällä adenosiinitrifosfaattia (ATP) kuluttavia ja 

tuottavia reittejä. Fysiologiset ja patologiset stressitilat, jotka kuluttavat ATP:ta tai 

vähentevät sen tuotantoa, kuten metaboliset myrkyt, hypoksia, iskemia, oksidatiivinen 

stressi ja glukoosin puute sekä  liikunta ja lihasten supistus aktivoivat AMPK:n. AMPK:n 

aktivoituminen sulkee ATP:ta kuluttavia reittejä (esim. rasvahappojen ja kolesterolin 

synteesi) ja aktivoi ATP:ta tuottavia reittejä (esim. rasvahappojen oksidaatio ja 

glykolyysi) (Hardie ja Carling 1997, Hardie ym. 1998, Kemp ym. 1999, Hardie ym. 

2003). AMPK:n vaikutukset välittyvät sekä metabolisten entsyymien nopealla ja suoralla 

fosforylaatiolla että pidemmän aikavälin vaikutuksilla proteiini- ja geeniekspression 

säätelyyn.  
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AMPK:n aktivaatio eri kudoksissa saa aikaan useita vaikutuksia. Luurankolihaksissa 

AMPK stimuloi rasvahappojen sisäänottoa ja oksidaatiota, glukoosin sisäänottoa sekä 

mitokondriaalista biogeneesiä. AMPK:n aktivaatio maksassa johtaa rasvahappojen 

oksidaation stimulaatioon ja lipogeneesin, glukoneogeneesin ja proteiinisynteesin 

inhibitioon. AMPK stimuloi rasvahappojen sisäänottoa ja oksidaatiota sekä glukoosin 

sisäänottoa useissa kudoksissa ja glykolyysiä sydämessä sekä inhiboi insuliinin eritystä 

haiman -soluista. Rasvasoluissa AMPK inhiboi rasvahappojen synteesiä ja lipolyysiä 

(Kahn ym. 2005, Long ja Zierath 2006). 

 

Rasvakudos on endokriininen elin, joka erittää useita eri hormoneita, sytokiineja sekä 

lipidejä, joilla on systeeminen vaikutus glukoosi- ja lipidihomeostaasiin, ruumiinpainon 

säätelyyn, verenpaineen säätelyyn ja immuunitoimintaan (Kershaw ja Flier 2004). Näitä 

molekyylejä kutsutaan adipokiineiksi ja AMPK:n on todettu säätelevän useita niiden 

metabolisista toiminnoista.  

 

Leptiini on yksi adipokiineistä ja se säätelee syömistä, energiankulutusta, ruumiin painoa 

ja neuroendokriinistä toimintaa (Friedman ja Halaas 1998). Leptiini stimuloi 

rasvahappojen oksidaatiota (Muoio ym. 1997, Minokoshi ym. 2002) ja glukoosin 

sisäänottoa (Kamohara ym. 1997, Haque ym. 1999) sekä estää rasvojen kerääntymistä 

muihin kuin rasvakudoksiin (Unger 2002).  

 

Leptiini stimuloi rasvahappojen oksidaatiota lihaksissa ja maksassa ainakin osittain 

AMPK:n aktivaation kautta (Minokoshi ym. 2002). Hiirikokeissa on todettu, että leptiini 

stimuloi selektiivisesti AMPK:n katalyyttisen 2-  alayksikön fosforylaatiota ja 

aktivaatiota luurankolihaksessa. Leptiinin annostelu aiheuttaa kaksijakoisen vaikutuksen 

2 AMPK:iin luurankolihaksissa: nopean mutta ohimenevän vaikutuksen lihastasolla 

sekä pitkäkestoisemman vaikutuksen. Leptiinin pidempikestoinen vaikutus välittyy 

hypotalamus-sympaattinen hermosto -akselilla ja -adrenergisten reseptoreiden 

välityksellä lihaksessa. Leptiinin aiheuttamaa AMPK:n aktivaatiota lihaksessa seuraa 
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asetyyli-CoA karboksylaasin (ACC) supressio, joka stimuloi rasvahappojen oksidaatiota 

(Minokoshi ym. 2002).  

 

Toinen rasvasolujen erittämä hormoni adiponektiini lisää rasvahappojen oksidaatiota ja 

glukoosin sisäänottoa sekä inhiboi glukoneogeneesiä maksassa ja estää ateroskleroosia 

suorien, verisuoniin kohdistuvien vaikutusten kautta (Goldstein ja Scalia 2004). 

Adiponektiini stimuloi AMPK:n fosforylaatiota ja aktivaatiota lihaksessa ja maksassa in 

vivo ja in vitro (Yamauchi ym. 2002). Lihaksessa AMPK:n aktivaatio on tärkeää 

adiponektiinin vaikutusten kannalta (rasvahappojen oksidaatio ja glukoosin kuljetus) ja se 

liittyy kohonneisiin AMP tasoihin. Maksassa AMPK:n aktivaatio on olennaista 

fosfoenolipyruvaatti karboksikinaasin (PEPCK) inhibition ja glukoosi-6-fosfataasin 

ekspression sekä glukoneogeneesin kannalta (Yamauchi ym. 2002). 
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2.3 Scd1 
 

Stearyyli-CoA-desaturaasi 1 (Scd1) on rasva-aineenvaihdunnan säätelijä. Se on 

endoplasmisen retikkelin entsyymi, joka tuottaa öljy- ja palmityylihappoa  stearaatista ja 

palmitaatista (Tocher ym. 1998, Miyazaki ym. 2001). Öljy- ja palmityylihappo ovat 

fosfolipidien, triglyseridien, kolesteroliesterien sekä vahaesterien monosaturoitumattomia 

rasvahappoja, jotka toimivat signaalitransduktion ja solujen erilaistumisen välittäjinä 

(DeWille  ja  Farmer  1992,  Kim  ym.  1999,  Ntambi  1999).   Lisäksi  Scd1  ohjaa  

rasvahappoja joko esteröitäväksi sytosolissa tai hajotettavaksi -oksidaatiolla 

mitokondrioissa (Ntambi 1995). 

 

Scd:stä on tunnistettu neljä eri isomuotoa hiirellä, joista Scd1 on parhaiten tunnettu. 

Hiirellä Scd1:stä ekspressoidaan pääasiassa valkoisessa ja ruskeassa rasvakudoksessa, 

Meibomin, Harderian ja esinahan rauhasissa. Runsaasti hiilihydraatteja sisältävä ruoka 

myös indusoi Scd1:n ekspressiota maksassa (Ntambi ja Miyazaki 2004). 

 

Useat kehitykselliset, ravitsemukselliset, hormonaaliset ja ympäristötekijät säätelevät 

Scd:n ekspressiota. Hiilihydraattipitoinen, rasvaton ruokavalio indusoi maksan Scd1:n 

lähetti-RNA:n ekspressiota (Ntambi ym. 1988, Ntambi 1992, Waters ja Ntambi 1994). 

Insuliini (Legrand ym. 1994, Waters ja Ntambi 1994, Ntambi ym. 1996), glukoosi ja 

fruktoosi (Waters ja Ntambi 1994, Jones ym. 1998), kolesteroli (Landau ym. 1997, Repa 

ym. 2000), kylmä lämpötila (Wodtke ja Cossins 1991, Tiku ym. 1996, Trueman ym. 

2000, Yu ym. 2002), valo (Kis ym. 1998) sekä jotkin lääkeaineet (fibraatit, peroksisomi-

proliferaattorit) (Kawashima ja Kozuka 1982, Diczfalusy ym. 1995, Miller ja Ntambi 

1996) indusoivat Scd:n geeniekspressiota eri elimissä. Toisaalta monisaturoitumattomat 

rasvahapot (Waters ja Ntambi 1996), konjugoidut linoleenihapot (Lee ym. 1998, Choi 

ym. 2000), etanoli (Rao ym. 1984, McCoy ym. 1985), tuumorinekroosifaktori-alpha 

(Weiner ym. 1991), interleukiini 11 (Boney ym. 1996), kilpirauhashormoni (Waters ym. 

1997) ja cAMP (Ntambi ym. 1988, Storlazzi ym. 1999) inhiboivat Scd1:n lähetti-RNA:n 

transkriptiota ja Scd-aktiivisuutta maksassa.  
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Scd1-entsyymin tutkiminen on saanut uusia ulottuvuuksia hiirikantojen kautta, joilla on 

mutaatio Scd1-geenissä. Hiirillä, joilta puuttuu Scd1-geeni, on kohonnut energian 

kulutus, vähentynyt elimistön rasvaisuus (Ntambi ym. 2002), kohonnut insuliini herkkyys 

(Rahman ym. 2003, Rahman ym. 2005), ja ne ovat resistenttejä ruokavalion indusoimalle 

lihavuudelle (Ntambi ym. 2002). Näillä hiirillä useiden rasvahappojen oksidaation 

entsyymejä koodaavien geenien ekspressio on voimistunut, kun taas lipidisynteesin 

geenien ekspressio on vaimentunut (Ntambi ym. 2002).  

 

Maksassa Scd1:n puute aktivoi AMPK:n, joka puolestaan inhiboi lipogeneesiä ja aktivoi 

-oksidaatiota (Dobrzyn ym. 2004). Lihaksessa Scd1:n puute aktivoi niin ikään AMPK:n, 

joka aktivoi -oksidaation (Dobrzyn ym. 2005). Ruskeassa rasvakudoksessa Scd1:n puute 

aktivoi 2-adrenergisiä reseptoreita, jotka aktivoivat lämmöntuotantoa ja -oksidaatiota 

(Lee ym. 2004). Lipogeneesin inhibitio ja -oksidaation ja lämmöntuoton aktivaatio 

vähentävät rasvan kertymistä maksaan ja nostavat metabolista aktiivisuutta. Tällä hetkellä 

ei tiedetä, miten Scd1-geenin puute aktivoi AMPK:n.  

 

Rasvoja voi kertyä kudoksiin joko lipidien de novo -synteesissä tai oksidaatiossa 

tapahtuvien poikkeamien seurauksena. Lipidisynteesin yksi tärkeimmistä 

transkriptiofaktoreista on SREBP-1c (sterol regulatory element binding protein) (Horton 

ym. 2002, Lin ym. 2005), kun taas lipidien oksidaatioon osallistuu transkriptiofaktori 

PPAR-  (peroxisome proliferator-activated receptor alpha) (Horton ym. 2002). Scd1 

toimii rasvojen erottelijana varastoinnin ja oksidaation suhteen (Cohen ym. 2003). 

Scd1:llä on tärkeä rooli myös  maksassa rasvojen jakamisen säätelyssä. Paastotus 

vähentää maksan Scd1 proteiinin ekspressiota ja aktiivisuutta ja hiilihydraatti- tai 

sakkaroosipitoisen ruokavalion syöttäminen  nostaa molempia (Miyazaki ym. 2001).  

 

 

SREBP:it ovat transkriptiofaktoreita, jotka säätelevät solujen lipidien biosynteesiä ja 

homeostaasia. SREBP:it aktivoivat myös de novo -lipogeneesia maksassa (Horton ym. 

2002, Lin ym. 2005).  SREBP:eista on tähän mennessä löydetty kolme eri isomuotoa: 

SREBP-1a ja -1c säätelevät lipidisynteesin geenejä, kun taas SREBP-2:n on osoitettu 
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olevan tärkeä tekijä kolesterolin homeostaasissa (Horton ym. 2002). SREBP-1c:n voivat 

aktivoida useat eri tekijät kuten insuliini, glukoosi (Miyazaki ym. 2001, Horton ym. 

2002) ja fruktoosi (Lu ym. 2001, Miyazaki ym. 2004). SREBP-1c on lipogeenisten 

geenien, kuten asetyyli-CoA-karboksylaasin (ACC), FAS:n (fatty acid synthase), 

GPAT:n (glycerol phosphate acyl transferase) ja SCD1:n tärkein transkriptionaalinen 

aktivaattori (Miyazaki ym. 2001, Horton ym. 2003, Miyazaki ym. 2004). Insuliini ja 

hiilihydraattipitoinen ruokavalio indusoivat Scd1:n geeniekspressiota SREBP-1c:stä 

riippuvan mekanismin kautta(Kersten 2001, Shimano 2001).   

 

Peroksisomiproliferaattoriaktivoituvat reseptorit (PPA-reseptorit) ovat ligandista 

riippuvaisia transkriptiofaktoreita, jotka säätelevät elimistön lipidi- ja glukoosimetaboliaa 

sekä solujen erilaistumista. PPA-reseptoreita on kolmea eri tyyppiä: PPAR , PPAR  ja 

PPAR  (Berger ja Moller 2002). PPAR  säätelee rasvahappojen kataboliaa ja 

ekspressoituu metabolisesti aktiivisissa kudoksissa, kuten maksassa, munuaisissa, 

sydämessä, luurankolihaksissa ja ruskeassa rasvassa (Gonzalez ym. 1995, Kliewer ym. 

2001, Berger ja Moller 2002). Reseptoria tarvitaan rasvahappojen aktivaatioon ja soluun 

oton säätelyyn sekä rasvahappojen -oksidaatioon.  Scd1-geenin puute indusoi signaalin 

(suoraan tai epäsuorasti), joka aktivoi PPAR  -reitin, joka puolestaan aktivoi rasvojen 

oksidaation (Sampath ja Ntambi 2006). Lisäksi se vähentää SREBP 1:n ekspressiota, joka 

puolestaan vähentää lipidien synteesiä ja varastointia (Sampath ja Ntambi 2006). 

 

2.4 Metaboliset muutokset ruokinnan rajoituksessa (rotalla) 
 

Ruokinnan rajoituksen alkuvaiheessa energianlähteinä käytetään verenkierrossa olevia 

glukoosia ja rasvahappoja sekä lihasten ja maksan glykogeeniä. Jotkin kudokset 

hyödyntävät lähinnä glukoosia tai substraatteja, jotka voidaan muuntaa glukoosiksi 

energianlähteenään. Aminohapot, joita saadaan lähinnä luurankolihaksista, ovat tärkein 

endogeeninen substraatti tähän glukoosin tuotantoon. Maksasta vapautettavan glukoosin 

määrä on suhteellisen pieni. Glukokortikoidit stimuloivat lihaksessa olevien 

aminohappojen vapautumista, jotka kuljetetaan maksaan ja muutetaan glukoosiksi. Jotta 

tarvittava määrä glukoosia saataisiin riittämään näille glykolyyttisille kudoksille ja 
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proteiinin hajoitus minimoitaisiin, siirtyvät tietyt kudokset, kuten esimerkiksi sydän, 

munuaiset ja luurankolihakset käyttämään rasvahappoja ja ketoaineita 

pääenergianlähteenään glukoosin sijaan (Haruki 2000). 

Pidempikestoisen ruokinnan rajoituksen aikana maksan glykogeenivarastot vähenevät, 

joten elimistö ryhtyy mobilisoimaan rasvakudoksen triglyseridejä. Rasvakudoksen 

triglyseridien katabolian seurauksena syntyy vapaita rasvahappoja ja glyserolia. 

Glyserolia käytetään substraattina maksan glukoneogeneesissä, kun taas vapaita 

rasvahappoja käytetään vaihtoehtoisena energianlähteenä glukoosille. Siten ne 

edesauttavat glukoosin kierrätystä laktaatin tuotannon ja glukoneogeneesin kautta  

(Haruki 2000). 

Maksan glykogeenivarastojen vähetessä myös ketoaineista tulee tärkeä energian lähde, 

jolloin lihaksen proteiinia säästyy. Ruokinnan rajoituksen alussa vapaiden rasvahappojen 

taso nousee plasmassa ja niistä tulee pää energialähde. Samaan aikaan oksaloasetaatin 

matalat tasot (johtuen sen käytöstä glukoneogeneesin substraattina) mitokondrioissa 

rajoittavat sitruunahappokierron aktiivisuutta. Tämän seurauksena suuria määriä asetyyli 

CoA:ta (tuotettu rasvahapoista -oksidaatiolla maksassa) ohjataan ketogeneesiin 

sitruunahappokierron sijaan (Haruki 2000). 
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2.5 Näivetysoireyhtymä ja siihen liittyvät muutokset perifeerisissä kudoksissa  
 

TCDD:n vaikutukset vaihtelevat sekä lajien välillä että lajien sisällä. Suurin tunnettu ero 

herkkyydessä on rottakantojen Han/Wistar (H/W) ja Long-Evans (L/E) välillä 

(Pohjanvirta ja Tuomisto 1987, Pohjanvirta ym. 1987). TCDD:lle herkän Long-Evans  

(Turku AB) –rottakannan ja TCDD:tä sietävän Han/Wistar (Kuopio) –kannan välinen ero 

herkkyydessä TCDD:n aiheuttamalle äkilliselle kuolleisuudelle on yli tuhatkertainen 

(Pohjanvirta ja Tuomisto 1987, Pohjanvirta ym. 1987). Myös TCDD:n aiheuttama 

näivetysoireyhtymä ilmenee Long-Evans-kannan rotilla paljon pienemmillä annoksilla 

kuin Han-Wistar-kannan rotilla. 

 

Näivetysoireyhtymä (wasting syndrome) on akuutin TCDD-annoksen aiheuttama etenevä 

syönnin väheneminen ja ruuminpainon menetys, joka johtaa muutamien viikkojen 

kuluessa kuolemaan (Pohjanvirta ja Tuomisto 1994). Kuolema ei kuitenkaan johdu 

yksinomaan ruuminpainon menettämisestä, sillä parenteraalinen ruokinta estää 

ruumiinpainon menetyksen, mutta ei eläimen kuolemaa (Gasiewicz ym. 1980). 

Vaikutusmekanismia, joka kuoleman aiheuttaa, ei intensiivisestä tutkimuksesta 

huolimatta edelleenkään tunneta.  Subakuuteilla TCDD-annoksilla eläinten ruoankulutus 

palautuu 1-2 viikon kuluessa ennalleen, ja eläimen ruumiinpaino alkaa lisääntyä. 

Tällaisten eläinten ruuminpainon tavoitetaso, jota eläin fysiologisin vastein puolustaa, jää 

kuitenkin pysyvästi normaalitasoa alhaisemmaksi (Tuomisto ym. 1999). 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että näivetysoireyhtymä aiheuttaa muutoksia 

energiametaboliaan. Sillä on vaikutuksia mm. glukoneogeneesiin, de novo -

rasvahappojen synteesiin, seerumin vapaisiin rasvahappoihin ja triglyserideihin kuten 

myös maksan ja rasvakudoksen glykogeeni- ja rasvavarastoihin (Gorski ym. 1988, Muzi 

ym. 1989, Gorski ym. 1990, Weber ym. 1991, Tuomisto ym. 1999). TCDD:lle 

altistetuilla rotilla on havaittu lisääntynyt rasvojen mobilisaatio (Pohjanvirta ym. 1990), 

rasvojen poltto (Muzi ym. 1989) ja ketogeneesi (Lakshman ym. 1991) sekä rasvojen 

alentunut de novo -synteesi (Lakshman ym. 1988). Myös näille vastakkaisia havaintoja 

on raportoitu. Lisäksi TCDD aiheuttaa rasvan kertymistä maksaan (Christian ym. 1986, 
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Pohjanvirta ja Tuomisto 1994) ja alentaa kolesterolisynteesiä, sillä se kykenee 

alentamaan useiden lipogeenisten entsyymien aktiivisuutta (Lakshman ym. 1988). 

TCDD:n seurauksena hiilihydraattien oksidaatio ja muuttuminen rasvoiksi tai 

proteiineiksi näyttää mahdollisesti hidastuvan (Tuomisto ym. 1999). 

 

TCDD:n on lisäksi todettu inhiboivan glukoneogeneesiä sääteleviä entsyymeitä 

fosfoenolipyruvaatti karboksikinaasia (PEPCK) ja glukoosi-6-fosfataasia (G6Pase) 

(Weber ym. 1995, Viluksela ym. 1999). Inhibitio johtaa vähentyneeseen 

glukoneogeneesiin ja sitä kautta alentuneeseen veren glukoosi, plasman insuliini ja IGF-1 

(insulin-like growth factor 1) tasoihin. Tätä kautta TCDD:n annostelu saattaa 

mahdollisesti johtaa myös AMPK:n aktivaatioon (Croutch ym. 2005). 

 
 

 



 26

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 
 
TCDD:llä on useita solunsisäisen aryylihiilivety-reseptorin välittämiä akuutteja ja 

kroonisia toksisia vaikutuksia ihmisiin ja eläimiin, mutta vuosikymmenien tutkimuksesta 

huolimatta sen toksisuusmekanismit tunnetaan edelleen huonosti. Tutkimalla TCDD:n 

toksisuutta suurilla annoksilla koe-eläimillä saadaan sen vaikutusmekanismeista lisää 

tietoa ihmisiin kohdistuvien riskien arviointia varten. 

 

TCDD:n akuutin toksisuuden merkittävä ilmenemismuoto on näivetysoireyhtymä, jossa 

rotat vähentävät syömistä, laihtuvat ja lopulta kuolevat tai subleetaalin annoksen jälkeen 

pysyvät jatkuvasti lajitovereitaan hoikempina. Vaikutusmekanismi, jolla TCDD aiheuttaa 

näivetysoireyhtymää, on epäselvä. Kaksi keskeistä elimistön energiatasapainon säätelyyn 

osallistuvaa entsyymiä ovat adenosiinimonofosfaatin aktivoima proteiinikinaasi (AMPK) 

sekä stearyyli-CoA-desaturaasi 1 (Scd1). Muutokset näiden entsyymien ilmentymisessä 

tai niiden toiminnan säätelyssä voisivat hyvinkin liittyä näivetysoireyhtymään.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla maksassa ekspressoituvien AMPK:n ja 

Scd1:en sekä yleisesti kvantitatiivisessa PCR:ssä kontrolligeeneinä käytettyjen 

entsyymien lähetti-RNA:n ilmentymisen eroja dioksiiniherkällä Long-Evans- (L-E) ja 

resistentillä Han/Wistar-rottakannalla (H/W) suuren (herkälle kannalle letaalin) TCDD-

annoksen jälkeen myrkytystilan alkuvaiheissa (päivinä 1, 4 ja 10). Kokeessa oli mukana 

L-E-rottaryhmä, jonka ruokintaa rajoitettiin TCDD:n aiheuttaman näivettymisen tapaan. 

Ruokinnan rajoituksella pyrittiin erottamaan TCDD:n mahdollinen primaarinen vaikutus 

sekundaarisesta, energian saannin vähenemisestä seuraavasta vaikutuksesta.  

 
 



 27

4. AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

4.1 Koeasetelma ja aineisto 
 

Kokeeseen on valittu sekä Long-Evans että Han/Wistar –rottia. Näytteinä oli 

maksakudosta yhteensä 68:lta rotalta, jotka oli lopetettu 1, 4 tai 10 päivää TCDD- tai 

maissiöljyannostelun jälkeen. TCDD annettiin liotettuna maissiöljyyn, siten että koe- ja 

kontrollieläimet saivat kiloa kohti yhtä suuren tilavuuden (4 ml/kg) maissiöljyä. 

Taulukosta 1 selviää kunkin ryhmän rottamäärät. 

 

Taulukko 1. Koeasetelma 

Käsittely/Lopetusryhmä TCDD 
100 ug/kg 

Kontrolli 
0 ug/kg 

10 päivää 5 L-Ea 

5 H/Wb 

5 L-E 
5 H/W 

5 LE FRCc 

4 päivää 5 L-E 
5 H/W 

5 L-E 
5 H/W 

5 LE FRC 
1 päivä 5 L-E 

4 H/W 
5 L-E 
4 H/W 

aL-E = Long-Evans, bH/W = Han/Wistar, cL-E FRC = Long-Evans, ruokintaa rajoitettu 

 

Kokeessa käytetty TCDD-annos, 100 ug/kg, on selvästi suurempi kuin Long-Evans 

rottien LD-50 -arvo ja aiheuttaa niille voimakkaan painon ja ruokahalun laskun. 

Han/Wistar –rottien painossa tapahtuu tuskin lainkaan muutoksia (kuva 1). Joidenkin 

Long-Evans -rottien ruokintaa on rajoitettu antamalla ruokaa yhtä paljon kuin tämän 

annoksen TCDD:tä saaneet Long-Evans -rotat ovat yleensä syöneet. Ruokinnan rajoitus -

ohjelma aloitettiin samanaikaisesti altistuksen kanssa.  

 

4.2 Menetelmät 
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4.2.1 RNA:n eristys 
 

Tutkittavista maksanäytteistä eristettiin totaali-RNA käyttäen RNeasy Lipid Tissue mini 

–sarjaa (Qiagen, VWR International Oy, Espoo, Finland). Tutkittavasta maksakudoksesta 

leikattiin noin 30-50 milligramman kokoinen pala hiilihappojään päällä, joka laitettiin 1 

millilitraan 4 °C:sta  QIAzol Lysis Reagent –reagenssia. Tämä sarjaan kuuluva 

lyysispuskuri sisältää fenolia ja guanidiinitiosyanaattia, jotka helpottavat rasvaisten 

kudosten hajoitusta sekä inhiboivat RNaaseja. Lyysipuskuriin laiton jälkeen näyte 

homogenisoitiin välittömästi vetokaapissa. Näytteen homogenisoinnissa käytettiin 

roottori-staattori homogenisaattoria (Ultra-Turrax T8, IKA-Analysentechnik GmbH, 

Saksa). Ennen homogenisoinnin aloittamista laitteen terä puhdistettiin 70 % etanolilla ja 

huuhdeltiin DEPC-käsitellyllä vedellä. Maksanäytteiden välissä terä huuhdeltiin 

huolellisesti DEPC -vedellä. Homogenisoinnin aikana sekä homogenisoinnin jälkeen 

putkia säilytettiin jäähauteella. Homogenisoinnin jälkeen näytteitä inkuboitiin noin tunti 

jäähauteella, jotta mahdollisesti muodostunut vaahto laskeutuisi.  

 

Inkuboinnin jälkeen näytteeseen lisättiin kloroformia ja näyte sentrifugoitiin. Kloroformi 

ja sentrifugointi erottavat näytteen kolmeen faasiin. RNA erottuu ylimpään vesifaasiin, 

kun taas DNA erottuu välifaasiin ja proteiinit orgaaniseen alimpaan faasiin. Ylin faasi 

otettiin erilleen ja siihen lisättiin etanolia, joka luo RNA:lle sopivan 

membraaniinsitoutumistilan. RNA-seos pipetoitiin sarjaan kuuluvaan RNeasy Mini Spin 

–kolonniin, jossa totaali RNA sitoutuu membraaniin. Kolonnissa oleva 

silikageelimembraani on positiivisesti varautunut, jolloin negatiivisesti varautunut RNA 

sitoutuu membraaniin korkean suolapitoisuuden ja matalan pH:n vallitessa.  

 

Kolonnilla RNA:lle tehtiin sarjaan kuuluva DNA:n pilkkomiskäsittely. RNA pestään 

Buffer RW1 -puskurilla, DNaasi-liuos pipetoidaan kolonnille ja annetaan inkuboitua 3 

min +37 °C:ssa, jonka jälkeen DNaasi-liuos huuhdellaan pois Buffer RW1 –puskurilla. 

RNA:ta huuhdeltiin vielä Buffer RPE –puskurilla, jotta fenoli sekä muut kontaminantit 

huuhtoutuivat pois. Lopuksi RNA eluoitiin ultrapuhtaalla vedellä eppendorf-putkiin. 
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Eluointi irrottaa puhdistetun RNA:n membraanilta, sillä ionivoimat ovat heikentyneet 

pH:n noustessa. Eristettyä RNA:ta säilytettiin -70 °C:een pakastettuna.  

 

Eristetyn RNA:n pitoisuuden ja puhtauden määrittämiseksi näytteiden absorbanssit 

mitattiin spektrofotometrillä (Eppendorf BioPhotometer, Eppendorf Scientific Inc., New 

York, USA) Mittausta varten näytteet laimennettiin lisäämällä 4 l:aa RNA-näytettä 156 

l:aan 1:100 laimennettua 100-kertaista Tris-EDTA -puskuria (1,0 M Tris pH 8 ja 0,1 M 

EDTA, Sigma Chemical Co., St. Louis, USA). Spektrofotometrin nollatason säätämiseen 

käytettiin 1:100 laimennettua 100-kertaista Tris-EDTA -puskuria. Näytteistä mitattiin 

absorbanssi kahteen kertaan. RNA:n puhtauden arvioimiseksi mitattiin absorbanssi 260 ja 

280 nm aallonpituuksilla (A260/280).  Puhtaan RNA:n absorbanssisuhde A260/280 on välillä 

1,85-2,1 10 mM Tris-liuoksessa, jonka pH on 7,5. Pitoisuus laskettiin A260 -arvosta. 

Näytteiden RNA-konsentraatiot vaihtelivat välillä 453,05-3455,65 ng/ l. Laimennokset 

heitettiin pois absorbanssimittauksen jälkeen.  
 

RNA:n laadukkuus määritettiin käyttämällä Agilent 2100 Bioanalysaattoria (Agilent 

Technologies) ja RNA 6000 Nano LabChip –pakettia (Caliper Technologies Corp.). 

Laitteen toiminta perustuu kertakäyttöisille siruille miniatyrisoituun 

kapillaarielektroforeesiin. Näytteisiin lisätään RNA:han sitoutuvaa fluoresoivaa 

väriainetta, jolloin näytteen liikkuessa sirun erottelukanaalien läpi RNA detektoidaan 

laser-indusoituvan fluoresenssin avulla (Mueller ym. 2000). RNA:n integriteetti 

määritettiin tarkastelemalla ribosomaalisten 28S ja 18S huippujen suhdetta, joka on 

puhtaalla, hajoamattomalla näytteellä noin 2. Määritystä varten RNA:sta tehtiin 1:4 

laimennos ultrapuhtaaseen veteen lisäämällä 6 l:aan ultrapuhdasta vettä 2 l:aa RNA-

liuosta. 

 

4.2.2 Pellet Paint -puhdistus 
 

Eristetylle RNA:lle tehtiin Pellet Paint Co-Precipitant –puhdistuskäsittely (Novagen), 

sillä eristyksestä oli ilmeisesti siirtynyt PCR:ää inhiboivia tekijöitä cDNA-synteesiin. 

Pellet Paint on fluoresoivalla värillä leimattu kantaja, joka on suunniteltu varta vasten 



 30

nukleiinihappojen presipitaatioon. Presipitaatiossa RNA saostetaan pelletiksi, jota 

huuhdellaan etanolilla ja liuotetaan sen jälkeen ultrapuhtaaseen veteen. Pellet Paint –

puhdistuskäsittely tehtiin laminaarikaapissa.  

 

Pakastetut RNA:t sulatettiin ja jokaiseen putkeen pipetoitiin 2 l:aa Pellet Paint –liuosta 

sekä 0,1 tilavuutta 3 M natriumasetaattia. Näytteitä sekoitettiin hieman. Näytteisiin 

lisättiin 3 tilavuutta 96 %:sta etanolia ja näytteet vorteksoitiin, jonka jälkeen niitä 

inkuboitiin 21 °C:ssa kaksi minuuttia. RNA saatiin saostettua putken pohjalle 

vaaleanpunaiseksi pelletiksi sentrifugoimalla näytteitä 15 000 x g voimakkuudella viisi 

minuuttia. Supernatantti poistettiin pipetillä ja näytteisiin pipetoitiin 4 tilavuutta 70 %:sta 

etanolia, vorteksoitiin ja toistettiin viiden minuutin sentrifugointi. Supernatantin poisto, 

pelletin huuhtelu (3 tilavuutta 96 %:sta etanolia) ja sentrifugointi toistettiin vielä kerran. 

Tämän jälkeen supernatantti poistettiin tarkasti ja  pellettiä kuivattiin laminaarikaapissa, 

kunnes pelletti irtosi putken pohjasta. Lopuksi pelletti liuotettiin 60 l:aan ultrapuhdasta 

vettä ja RNA-liuos laitettiin jäähauteelle. RNA:n pitoisuuden ja puhtauden 

määrittämiseksi tehtiin näytteille uudestaan UV spektrofotometri (Eppendorf 

Biophotometer Eppendorf Scientific Inc., New York, USA)  mittaus. Mittaus tehtiin 

muuten samalla lailla kuin aikaisemmin, mutta laimennettuun Tris-EDTA -puskuriin 

lisättiin 0,15 l Pellet Paint –liuosta fluoresoinnin kalibroimiseksi. Eristetylle RNA:lle 

tehty Pellet Paint -puhdistuskäsittely paransi UV-spektrofotometrimittausten absorbanssi 

lukemien (A260/280) perusteella RNA:n puhtautta (Liite).  

 

Mittauksen jälkeen näytteet laimennettiin laminaarikaapissa ultrapuhtaaseen veteen niin, 

että pitoisuudeksi tuli 400 ng/ l. Tarvittava RNA:n määrä laskettiin 

spektrofotometrimittauksen tulosten perusteella. 

4.2.3 cDNA synteesi 
 

cDNA-synteesissä epäspesifit alukkeet sitoutuvat RNA:han, joka muutetaan 

käänteiskopioijaentsyymin avulla komplementaariseksi DNA:ksi (cDNA). cDNA- 

synteesissä voidaan käyttää joko lähetti-RNA:n 3'-päähän poly-A-häntään sitoutuvia 

alukkeita (oligo dT-alukkeet) tai sattumanvaraisalukkeita (random primers), jotka 
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koostuvat 6-10 sattumanvaraisessa järjestyksessä olevasta nukleotidistä. Käännössä 

käytettiin molempia alukkeita, sillä haluttiin varmistaa mahdollisimman täydellinen 

kääntö; yhdistelmäalukkeet ovat osoittautuneet tässä suhteessa parhaaksi vaihtoehdoksi.  

 

Synteesin aluksi RNA ja alukkeet denaturoidaan, jolloin niiden hiuspinnimuodostumat 

avautuvat. Denaturoinnin jälkeen lämpötilaa lasketaan, jolloin alukkeet sitoutuvat 

RNA:han. Lämpötilaa nostamalla käänteiskopioijaentsyymi alkaa syntetisoida  cDNA:ta 

käyttämällä rakennusaineena oligonukleotideja, joita seokseen on lisätty. 

Käänteiskopioijaentsyymiä esiintyy luonnossa muun muassa retroviruksilla. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin hiiren leukemia viruksesta (Murine Leukemia Virus, MLV) 

johdettua käänteiskopioijaentsyymiä (M-MLV Reverse Transcriptase RNase H Minus, 

Point Mutant, Promega). Tällä käänteiskopioijaentsyymillä ei ole RNaasi- H-

aktiivisuutta, joten se ei pilko cDNA:han sitoutunutta templaatti-RNA:ta 

syntetisoidessaan cDNA:ta. Tämän on todettu parantavan saantoa, sillä RNaasi-H -

aktiivisuus voi sekoittaa cDNA:n synteesiä. Toisaalta hajoamaton RNA-templaatti voi 

sitoutua reaaliaikaisessa PCR-ajossa juuri syntetisoituun cDNA-templaattiin, jolloin se 

rajoittaa alukkeiden kiinnittymistä cDNA:han. 

 

Kääntö cDNA:ksi tehtiin jokaiselle lopetuspäiväryhmälle erikseen ja rinnakkaisena, jotta  

näytteitä voitaisiin vertailla jo kääntövaiheesta lähtien. cDNA:n synteesi tehtiin 

aseptisesti laminaarikaapissa. Työskenneltäessä RNA:ta tai cDNA:ta sisältävien 

näytteiden kanssa käytettiin aina puhtaita kertakäyttöisiä hanskoja ja hanskoja vaihdettiin 

usein. Käytettävät putket ja pipetin kärjet olivat steriilejä sekä RNaasi- ja DNaasi-vapaita. 

Käytetyissä pipetin kärjissä oli näytteitä aerosoleilta suojaava filtteri.  

 

cDNA-synteesi aloitettiin ottamalla aiemmin eristetty 400 ng/ l laimennettu templaatti-

RNA –liuos pakkasesta jäähauteelle. Laimennoksesta otettiin kahteen rinnakkaiseen 0,2 

ml:n minisentrifuugiputkeen 3 l laimennettua RNA:ta. Täten RNA:ta oli yhtä 

reaktioseosta kohden 1200 ng. Jokaista näytettä kohden pipetoitiin 4,2 l ultrapuhdasta 

vettä, 1 l 20 M oligo(dT) –aluketta (Sigma) ja 4 l 50 M Random Hexamers –aluketta 

(Roche, Mannheim, Saksa). Alukeseos sekä jokainen näyte denaturoitiin 68 °C:ssa viiden 
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minuutin ajan ja välittomästi denaturoinnin jälkeen näytteet sekä alukeseos laitettiin 

jäille, jottei sekundaarirakenteita pääsisi syntymään. Kun  näytteet olivat jäähtyneet, 

pipetoitiin alukeseokseen jokaista näytettä kohden 4 l M-MLV RT 5 x Buffer –puskuria 

(Promega, Madison WI, USA), 1 l dNTP-nukleotidiseosta (Finnzymes, Espoo, Finland), 

2 l 10 U/ l Ribonuclease Inhibitor -RNaasi-inhibiittoria (Fermentas, Liettua) ja 0,8 l 

200 U/ l M-MLV Reverse Transcriptase -käänteiskopioijaentsyymiä (Promega, Madison 

WI, USA). Jokaiseen näyteputkeen pipetoitiin 17 l alukeseosta.  

 

Kääntöreaktio tehtiin DNA Engine Peltier Thermal Cycler-200 -PCR-laitteessa (MJ 

Research) ohjelmalla, jossa reaktio tapahtuu 55 °C:ssa ja entsyymi denaturoidaan 

tehottomaksi kuumentamalla seos +70 °C:een. Lopuksi laite jäähdyttää näytteet 4 °C:een. 

cDNA laimennettiin tämän jälkeen pitoisuuteen 5 ng/ l. Lopuksi jokainen putki jaettiin 

vielä 40 l:n eriin ja pakastettiin -20 °C:een.  

 

4.2.3 Reaaliaikainen PCR 
 

Reaaliaikaisella RT-PCR-menetelmällä voidaan tutkia tietyn geenin aktiivisuutta, koska 

mRNA:ta syntyy ainoastaan geenin aktivoiduttua. Perinteisessä PCR:ssä lopputuotetta 

määritetään agaroosigeeliltä. Tämä ei kerro paljoakaan monistettujen tuotteiden 

alkuperäisisistä pitoisuuksista. Reaaliaikaisessa PCR:ssä tuotteen monistumista 

detektoidaan koko reaktion ajan, mikä mahdollistaa huomattavasti pienempien erojen 

havaitsemisen näytteiden välillä. Menetelmässä voidaan käyttää joko SYBR Green -

kemiaa tai spesifiseen, leimattuun tunnistimeen perustuvaa kemiaa. SYBR Green -

kemiassa fluoresoiva leima sitoutuu kaksijuosteiseen tuotteeseen. Näin ollen mitä 

enemmän tuotetta monistuu, sitä enemmän PCR:ssä detektoidaan fluoresoivaa SYBR 

Green -leimaa. SYBR Green -menetelmän haittapuolena on, että se sitoutuu mihin 

tahansa kaksijuosteiseen DNA:han, mikä vaatii reaktion optimointia virhetuotteiden 

eliminoimiseksi.  

 

Pipetointi- ynnä muiden teknisten virheiden eliminoimiseksi reaaliaikaisen PCR:n 

tuloksia verrataan kontrolligeeneihin. Sekä kontrolligeenejä että AMPK:ta ja Scd1:tä 
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varten oli olemassa valmiit alukkeet. AMPK:lle oli SABiosciences-firmasta ostetut 

kaupalliset alukkeet, jotka oli suunnattu rotan AMPK:n alfa2-alayksikköä koodaavasta 

mRNA:sta johdettua cDNA:ta vastaan. Alukkeet olivat spesifiset monistaen vain yhden 

vahvan PCR-tuotteen. Testasimme AMPK:n ja Scd1:n alukkeiden toimivuuden 

testinäytteillä ennen varsinaisten näytteiden ajoa.  

 

Työssä käytetyt oligonukleotidialukeparit sekä tuotteiden pitoisuudet ja alukkeiden 

sekvenssit on listattu taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Työssä käytetyt oligonukleotidialukeparit 

Alukepari lyhenne Tuotteen 
pituus Alukkeiden sekvenssit 

Adenosiinimonofosfaatin 
aktivoima 

proteiinikinaasi 
AMPK 165 Kaupalliset alukkeet 

(sekvenssit kauppasalaisuuksia) 

Sukkinyyli-CoA-
dehydrogenaasi 1 Scd1 132 CAC-GAC-CAC-CAC-TAC-CAT-CA 

AGG-ACG-GAT-GTC-TTC-TTC-CA 

Glyseraldehydi-3-
fosfaatti- dehydrogenaasi GAPDH 170 

ATC-CCG-CTA-ACA-TCA-AAT-GG 
GTG-GTT-CAC-ACC-CAT-CAC-AA 

 
Fosfoglyseraatti- kinaasi 

1 Pgk1 180 GAA-GGG-AAG-GGA-AAA-GAT-GC 
AAA-TCC-ACC-AGC-CTT-CTG-TG 

Sukkinaatti- 
dehydrogenaasi 

kompleksi, alayksikkö A 
Sdha 160 AGA-CGT-TTG-ACA-GGG-GAA-TG 

TCA-TCA-ATC-CGC-ACC-TTG-TA 

Beta-aktiini Actb 298 CAC-GGC-ATT-GTA-ACC-AAC-TG 
GAG-CGC-GTA-ACC-CTC-ATA-GA 

 

 

Ennen tutkittavien cDNA-näytteiden reaaliaikaista PCR-mittausta ajettiin näytteistä 

määritettävälle Scd1:lle oma standardisuora. Kontrolligeeneille oli ajettu jo aikaisemmin 

omat standardisuoransa. Standardisuoran valmistamiseen käytettiin Scd1:stä vastaavaa 

linearisoitua PCR-tuotetta, jonka pitoisuus oli 5,3 ng/ l. Plasmidista tehtiin 

laimennossarja 10-1-10-9 eppendorf-putkiin ja standardisuora saatiin ajamalla tämä 

laimennossarja kvantitatiivisessä PCR-laitteessa samalla tavalla kuin määritettävät 

näytteet. Laimennossarja tehtiin MS2RNA-veteen. MS2RNA (Roche Diagnostics 

GmBH, Mannheim, Saksa) estää plasmidi-DNA:n adsorboitumisen putken seinämiin 

alhaisissa DNA-konsentraatioissa. MS2RNA:n pitoisuus ultrapuhtaassa vedessä (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, USA) oli 0,01 g/ l. Tehtäessä tutkittaville näytteille 

kvantitatiivistä PCR-mittausta otettiin jokaiseen mittausajoon mukaan yksi 

standardilaimennos aikaisemmin laimennetulta standardisuoralta, jonka avulla näytteet 

voitiin yhdistää standardisuoraan. Täten voitiin saada selville näytteistä tutkittavan 

RNA:n pitoisuus. 

 

Tutkittavien näytteiden ja standardilaimennosten kvantitatiivinen PCR tapahtui 

pipetoimalla muovisiin Corbett-putkiin (Corbett Research, Mortlake, NSW, Australia) 16 
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l reaktioseosta ja 4 l näytettä. Käytetty reaktioseos yhtä näytettä kohden sisälsi 1 l 

ultrapuhdasta vettä, 2,5 l 4 M ylävirta-aluketta, 2,5 l 4 M alavirta-aluketta ja 10 l 

2xDynamo Hotstart –seosta (Finnzymes, Espoo, Suomi).  

 

AMPK:n reaktioseos erosi kontrolligeenien reaktioseoksesta siten, että se sisälsi 10 l 

RT2 Mastermixiä, 0,8 l alukkeita (ylä- ja alavirta-alukkeita) sekä 5,2 l ultrapuhdasta 

vettä. 

 

Scd1:n reaktioseos erosi kontrolligeenien reaktioseoksesta siten, että se sisälsi 1,66 l 

ultrapuhdasta vettä, 2,0 l 4 M ylävirta-aluketta, 2,0 l 4 M alavirta-aluketta, 0,34 l 

1xElixir D -reagenssia sekä 10 l 2xDynamo Hotstart  –seosta yhtä näytettä kohden. 

Elixir D –reagenssin on ystävällisesti lahjoittanut Lawrence J. Wangh. Reagenssin 

tehtävä on ehkäistä primer-dimereiden muodostumista PCR-reaktioissa ja parantaa näin 

reaktion kvantitatiivisuutta. 2xDynamo Hotstart seos sisälsi modifioitua Tbr DNA 

polymeraasia, SYBR Green I-fluoresoivaa leimaa, optimisoitua PCR puskuria, 5 mM 

MgClz:a sekä dNTP-nukleotidiseosta. 2xDynamo Hotstart -seosta säilytettiin aina valolta 

suojattuna ja jäähauteessa. Kaikki muut liuokset sekä tutkittavat näytteet säilytettiin 

jäähauteessa. Standardiliuokset pipetoitiin eri huoneessa ja eri pipetillä kuin näytteet 

kontaminaation estämiseksi. Putkia pidettiin 4 °C:een esijäähdytetyllä alustalla. 

 

PCR-ajot tehtiin käyttäen Rotor-Gene 3000 Real-Time Amplification System–laitetta 

(Corbett Research, Mortlake, NSW, Australia). Kontrolligeenien PCR-ajo-ohjelma alkoi 

entsyymin aktivoivalla esikuumennuksella 95 °C:ssa 14 minuutin ja 40 sekunnin ajan. 

Tämän jälkeen ohjelmassa toistui 45 kertaa sykli, johon kuului denaturaatio 95 °C 20 

sekuntia, alukkeiden kiinnittyminen (alkuvaiheessa) 65 °C 20 sekuntia ja pidennys 72 °C 

30 sekuntia. Scd1:n ajo-ohjelma oli muuten samanlainen, mutta alukkeiden ensimmäinen 

kiinnittymislämpötila oli 63 °C.  Alukkeiden kiinnittymislämpötilan laskuun käytettiin 

ns. Touchdown –ohjelmaa, jossa laite laskee ensimmäisten seitsemän syklin aikana 

lämpötilaa yhden asteen verran jokaisen syklin jälkeen. Täten alukkeiden 

kiinnittymislämpötila oli kuuden ensimmäisen syklin jälkeen kontrolligeeneillä 57 °C ja 

Scd1:llä 59 °C. Alukkeiden kiinnittymislämpötila ajo-ohjelman alussa oli korkeampi kuin 
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alukkeiden sulamispisteet (Tm) eli lämpötila, jossa 50 % DNA-juosteesta on sitoutuneena 

kaksoissäikeeksi ja 50 % on yksisäikeisenä DNA:na. Alukkeet siis kiinnittyvät 

spesifisimmin, kun alukkeiden kiinnittymislämpötila on mahdollisimman lähellä 

alukkeen sulamispistettä. Alukkeiden sulamispistettä korkeammalla lämpötilan 

aloituksella pyrittiin siihen, että vaikka alukkeiden hybridisaatiotehokkuus pienenee, niin 

niiden kiinnittymisspesifisyys on suurempi ensimmäisten syklien aikana, jolloin 

seoksessa on vain vähän alukkeiden koodaamaa sekvenssiä. Täten alukkeiden 

spesifisyyttä saadaan parannettua. 

 

AMPK:n ajo-ohjelma toteutettiin kaksivaiheisella RT2 assaylla, jossa esikuumennus on 

95 °C:ssa 10 minuutin ajan. Tämän jälkeen ohjelmassa toistui 40 kertaa sykli, johon 

kuului denaturaatio 95 °C 15 sekuntia ja yhdistetty alukkeiden kiinnittyminen sekä ketjun 

pidennys 60 °C 60 sekuntia.  

 

Syklien jälkeen laite teki muodostuneelle tuotteelle sulamiskäyrän. Sulamiskäyrä 

muodostui, kun laite nostaa lämpötilan 72 °C:sta 95 °C:een siten, että ensin lämpötilaa 

nostettiin 1 °C 45 sekunnissa ja sen jälkeen aina 1 °C 5 sekunnissa. Fluoresenssia 

mitattiin 5 sekunnin välein. Sulamiskäyrän avulla pystytään tarkistamaan, onko syntynyt 

tuote puhdasta. Jos reaktiossa on monistunut vain yhtä tuotetta, sulamiskäyrän 

derivaatassa on vain yksi piikki. Sulamiskäyrältä saadaan myös selville syntyneen 

tuotteen sulamislämpötila, minkä perusteella voidaan varmistaa, että tuote on juuri 

odotettua spesifistä DNA:ta.  

 

Kvantitatiivisella PCR:llä saadut tulokset normalisoitiin käyttäen Sdha-kontrolligeeniä, 

jonka jälkeen aineistolle tehtiin tilastollinen käsittely  (SPSS 16.0 for Windows). Yhden 

päivän kuluttua käsittelystä otetuille Long-Evans- sekä Han/Wistar –kannan AMPK 

näytteille ja Han/Wistar -kannan Scd1 näytteille tehtiin tilastollinen analyysi käyttäen t-

testiä. Ennen t-testiä näytteiden varianssien homogeenisuus testattiin Levenen testillä. 

Myös neljän ja kymmenen päivän kuluttua käsittelystä otetuille Han/Wistar -kannan Scd1 

ja AMPK näytteille sekä neljän päivän kuluttua käsittelystä otetuille Long-Evans -kannan 

AMPK:n näytteille tehtiin samat tilastolliset analyysit. Yhden ja neljän päivän kuluttua 
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käsittelystä otetuille Long-Evans -kannan Scd1 näytteille sekä kymmenen päivän 

kuluttua käsittelystä otetuille Long-Evans -kannan Scd1 ja AMPK näytteille tehtiin 

tilastollinen analyysi yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Sen jälkeen käytettiin 

Duncanin testiä selvittämään eroavat ryhmät. Näytteille tehtiin lisäksi 10-kantainen 

logaritmimuunnos, jotta varianssit saatiin homogenisoitua. Logaritmimuunnoksen jälkeen 

datalle tehtiin uudelleen Levenen testi varianssien homogeenisuuden varmistamiseksi.  
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5. TULOKSET 
 
Tutkimuksessa rottien painon kehitystä seurattiin päivästä 0  päivään 10. Han/Wistar -

kannan rotilla kontrolli- ja TCDD-ryhmän paino pysyi tasaisena. Long-Evans -kannan 

rotilla TCDD- ja ruokinnanrajoitusryhmien painonkehitys on samankaltaista, mutta 

niiden paino laski selvästi 10 päivän aikana verrattuna kontrolliryhmään. (kuva 1). 

 

TCDD:llä ei ollut vaikutusta kummankaan rottakannan AMPK –entsyymin 2-

alayksikön ekspressiossa syntyvän lähetti-RNA:n määrään maksassa päivänä 1 (Long-

Evans p=0,418, Han/Wistar p= 0,170) (kuva 2). Päivänä 4 eivät TCDD eikä ruokinnan 

rajoitus aiheuttaneet muutoksia entsyymin tasoissa kummallakaan rottakannalla (Long-

Evans p=0,110, Han/Wistar p=0,142) (kuva 3). Päivänä 10 ruokinnan rajoitus alensi 

entsyymin alayksikön ilmentymistä Long-Evans –kannan rotilla noin tuhannesosaan 

verrattuna kontrolliryhmään (p=0,001) (kuva 4). Ruokinnan rajoitus alensi entsyymin 

ekspressiota myös verrattaessa TCDD:tä saaneeseen ryhmään (p=0,001) (kuva 4). 

Han/Wistar –kannan rotilla TCDD:llä ei ollut vaikutusta entsyymin ekspressioon 

(p=0,053) (kuva 4). 

 

Päivänä 1 TCDD nosti Scd1 –entsyymin ilmentymistä Long-Evans –kannan rotilla noin 

kaksinkertaiseksi verrattuna kontrolliryhmään (p=0,013) (kuva 5). Han/Wistar –kannan 

rotilla TCDD:llä ei ollut vaikutusta entsyymin ekspressioon (p=0,161). Päivänä 4 

ruokinnan rajoitus alensi Scd1 –entsyymin ilmentymistä Long-Evans –kannan rotilla 

verrattuna kontrollieläimiin ja TCDD:tä saaneisiin eläimiin (p=0,002) (kuva 6). TCDD ei 

vaikuttanut entsyymin ekspressioon Han/Wistar –kannan rotilla (0,605) (kuva 6). Päivänä 

10 ruokinnan rajoitus alensi entsyymin ilmentymistä Long-Evans –kannan rotilla noin 

kymmenestuhannesosaan verrattuna kontrolliryhmään (p=0,001) (kuva 7). Ruokinnan 

rajoitus alensi entsyymin ekspressiota myös verrattaessa TCDD:tä saaneeseen ryhmään 

(p=0,002) (kuva 7). TCDD alensi ekspressiota noin sadasosaan verrattuna 

kontrolliryhmään (p=0,001) (kuva 7). Han/Wistar –kannan rotilla TCDD:llä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta (p=0,052) (kuva 7). 
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TCDD:llä ei ollut vaikutusta kummankaan rottakannan -aktiini –entsyymin 

ilmentymiseen päivänä 1 (Long-Evans p=0,718, Han/Wistar p=0,976) (kuva 8). Päivänä 

4 TCDD ei vaikuttanut entsyymin ekspressioon Han/Wistar –kannan rotilla (p=0,141) 

eikä Long/Evans –kannan rottaryhmien välillä havaittu merkittävää eroa entsyymin 

ilmentymisen tasoissa (p=0,350) (kuva 9). Päivänä 10 Long-Evans –kannan rotilla TCDD 

ei aiheuttanut muutoksia entsyymin ekspressioon (p=0,359) (kuva 10). Han/Wistar –

kannan rotilla TCDD aiheutti noin kaksinkertaisen laskun entsyymin ekspression tasossa 

verrattuna kontrolliryhmään (p=0,027) (kuva 10).  

 

TCDD:llä ei ollut vaikutusta kummankaan rottakannan GAPDH –entsyymin 

ilmentymiseen päivänä 1 (Long-Evans p=0,235, Han/Wistar p=0,216) (kuva 11). Päivänä 

4 TCDD:llä ei ollut vaikutusta entsyymin ilmentymiseen kummallakaan rottakannalla 

(Long-Evans p=0,314, Han/Wistar p=0,607), mutta ruokinnan rajoitus alensi entsyymin 

ekspressiota noin puoleen verrattuna kontrolliryhmään (p=0,010) ja TCDD:tä saaneeseen 

ryhmään (p=0,028) (kuva 12). Päivänä 10 GAPDH –entsyymin ekspression tasoissa ei 

havaittu muutoksia TCDD:n tai ruokinnan rajoituksen vaikutuksesta kummallakaan 

rottakannalla (Long-Evans p=0,427, Han/Wistar p=0,445) (kuva 13). 

 

TCDD:llä ei ollut vaikutusta kummankaan rottakannan Pgk1 –entsyymin ilmentymiseen 

päivänä 1 (Long-Evans p=0,236, Han/Wistar p=0,530) (kuva 14). Päivänä 4 TCDD alensi 

entsyymin ekspressiota noin puoleen verrattuna kontrolliryhmään sekä Long-Evans- 

(p=0,016) että Han/Wistar –kannan rotilla (p=0,018) (kuva 15). Ruokinnan rajoitus ei 

vaikuttanut entsyymin ekspressioon verrattuna kontrolliryhmään (p=0,221) (kuva 15). 

Päivänä 10 TCDD:llä eikä ruokinnan rajoituksella ollut vaikutusta kummankaan 

rottakannan entsyymin ilmentymisen tasoihin verrattuna kontrolliryhmiin (Long-Evans 

p=0,079, Han/Wistar p=0,052) (kuva 16).  

 

TCDD:llä ei ollut vaikutusta kummankaan rottakannan Sdha –entsyymin ilmentymiseen 

päivänä 1 (Long-Evans p=0,915, Han/Wistar p=0,321) (kuva 17). Päivänä 4 Sdha –

entsyymin ekspression tasoissa ei havaittu muutoksia TCDD:n tai ruokinnan rajoituksen 

vaikutuksesta kummallakaan rottakannalla (Long-Evans p=0,399, Han/Wistar p=0,268) 
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(kuva 18). Päivänä 10 TCDD eikä ruokinnan rajoitus aiheuttaneet muutoksia entsyymin 

ekspression tasoon kummallakaan rottakannalla (Long-Evans p=0,576, Han/Wistar 

p=0,496) (kuva 19). 

 

Tässä tutkimuksessa ruokinnan rajoitus ja TCDD aiheuttivat Pgk1:n, GAPDH:n ja Bact -

kontrolligeenien ekspressiossa muutoksia, joten niitä ei voitu käyttää kontrolligeeneinä. 

Sen sijaan Sdha -kontrolligeenin ekspressio pysyi tasaisena, joten tulosten käsittelyssä 

käytettiin Sdha -kontrolligeeniä AMPK- ja Scd1-geenin ekspressoiman lähetti-RNA:n 

määrän suhteuttamiseen. 

 

 
Kuva 1. Long-Evans- ja Han/Wistar –kannan rottien painonkehitys maissiöljy- tai TCDD 

–annostelun jälkeen. 
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Kuva 2. TCDD:n vaikutus AMPK:n lähetti-RNA:n ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja 
Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 1. Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten 
näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
 
 

Päivä 4

0,E+00

2,E-07

4,E-07

6,E-07

8,E-07

1,E-06

1,E-06

1,E-06

2,E-06

2,E-06

2,E-06

LE CONTR LE TCDD LEFRC HW CONTR HW TCDD

Kanta ja käsittely

A
M

P
K

:n
 lä

he
tti

-R
N

A
:n

 m
ää

rä

 
Kuva 3. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus AMPK:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 4. Tulokset on ilmoitettu 
rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. 
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Kuva 4. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus AMPK:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 10. Tulokset on 
ilmoitettu rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. Tähti: ryhmän 
tulos eroaa tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) saman rottakannan kontrolliryhmän 
tuloksesta.  
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Kuva 5. TCDD:n vaikutus Scd1:n lähetti-RNA:n ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja 
Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 1. Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten 
näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. Tähti: ryhmän tulos eroaa tilastollisesti 
merkitsevästi (p<0,05) saman rottakannan kontrolliryhmän tuloksesta.  
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Kuva 6. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus Scd1:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 4. Tulokset on ilmoitettu 
rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. Tähti: ryhmän tulos eroaa 
tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) molemmista muista L-E -rottakannan ryhmistä. 
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Kuva 7. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus Scd1:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 10. Tulokset on 
ilmoitettu rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. Yksi tähti: 
ryhmän tulos eroaa tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) L-E -kontrolliryhmän tuloksesta. 
Kaksi tähteä: ryhmän tulos eroaa tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) molemmista muista 
L-E -rottakannan ryhmistä. 
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Kuva 8. TCDD:n vaikutus -aktiinin lähetti-RNA:n ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja 
Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 1. Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten 
näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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Kuva 9. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus  -aktiinin lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 4. Tulokset on ilmoitettu 
rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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Kuva 10. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus  -aktiinin lähetti-RNA:n 
ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 10. 
Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. 
Tähti: ryhmän tulos eroaa tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) saman rottakannan 
kontrolliryhmän tuloksesta. 
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Kuva 11. TCDD:n vaikutus GAPDH:n lähetti-RNA:n ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja 
Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 1. Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten 
näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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Kuva 12. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus GAPDH:n lähetti-RNA:n 
ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 4. 
Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. 
Tähti: ryhmän tulos eroaa tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) molemmista muista L-E -
rottakannan ryhmistä. 
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Kuva 13. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus GAPDH:n lähetti-RNA:n 
ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 10. 
Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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Kuva 14. TCDD:n vaikutus Pgk1:n lähetti-RNA:n ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja 
Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 1. Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten 
näytteiden  keskiarvoina keskihajonnoin. 
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Kuva 15. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus Pgk1:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 4. Tulokset on ilmoitettu 
rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin. Tähti: ryhmän tulos eroaa 
tilastollisesti merkitsevästi (p<0,05) saman rottakannan kontrolliryhmän tuloksesta. 
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Kuva 16. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus Pgk1:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 10. Tulokset on 
ilmoitettu rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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Kuva 17. TCDD:n vaikutus Sdha:n lähetti-RNA:n ekspressioon Long-Evans- (L-E) ja 
Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 1. Tulokset on ilmoitettu rottien rinnakkaisten 
näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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Kuva 18. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus Sdha:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 4. Tulokset on ilmoitettu 
rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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Kuva 19. TCDD:n ja rajoitetun ruokinnan vaikutus Sdha:n lähetti-RNA:n ekspressioon 
Long-Evans- (L-E) ja Han/Wistar -kannan (H/W) rotilla päivänä 10. Tulokset on 
ilmoitettu rottien rinnakkaisten näytteiden keskiarvoina keskihajonnoin.  
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6. POHDINTA 
 

Ruokinnan rajoituksen havaittiin aiheuttavan Long-Evans –kannan rotilla selvän laskun 

AMPK –entsyymin lähetti-RNA:n ekspressiossa kymmenen päivän kuluttua ruokinnan 

rajoituksen aloittamisesta. TCDD ei vaikuttanut AMPK –entsyymin 2-alayksikön 

mRNA:n ilmentymiseen. 

 

Ruokinnanrajoituksen havaittiin aiheuttavan Long-Evans -kannan rotilla selvän laskun 

Scd1 -entsyymin lähetti-RNA:n ekspressiossa sekä neljän että kymmenen päivän kuluttua 

ruokinnan rajoituksen aloittamisen jälkeen. Aikaisempien DNA-mikrosirukokeiden 

perusteella on todettu, että  ruokinnan rajoitus laskee Scd1 –entsyymin ekspressiota lähes 

täysin verrattuna kontrollieläimiin sekä päivänä 4 että 10, kun taas TCDD -käsittelyn 

saaneilla rotilla Scd1 –entsyymin ekspressio on alentunut päivänä 10 vain noin puoleen 

kontrollieläinten ekspressiotasosta ja päivänä 4 laskua ei ole havaittavissa (I. Moffat, P. 

Boutros, henkilökohtainen tiedonanto). Myös tässä tutkimuksessa todettiin, että TCDD ei 

aiheuta laskua Scd1 -entsyymin ekspressiossa päivänä 4 ja päivänä 10 lasku on 

vähäisempi kuin rotilla, joiden ruokintaa on rajoitettu. Tosin päivänä 1 TCDD aiheutti 

nousun Scd1 –entsyymin mRNA:n ekspressiossa verrattuna kontrolliin. Han/Wistar –

kannan rotilla TCDD:n ei havaittu aiheuttavan muutoksia Scd1 –entsyymin ekspression 

tasoissa. 

 

Syy ruokinnan rajoituksen aiheuttamaan voimakkaaseen AMPK ja Scd1 –entsyymin 

ilmentymisen vähenemiseen verrattuna TCDD:n aiheuttamaan entsyymin tason 

alenemiseen voidaan selittää kahdella tavalla. Joko TCDD inhiboi energiavajeen 

aiheuttamaa AMPK ja Scd1 –entsyymin ilmentymisen alenemista tai toisaalta TCDD 

mahdollisesti nostaa AMPK ja Scd1 –entsyymin ekspressiota, joka peittyy energiavajeen 

seurauksena ilmenevän entsyymin ekspression voimakkaan vähenemisen alle. Tämän ja 

toisen tuoreen tutkimuksen mukaan TCDD indusoi Scd1:n ekspressiota (Angrish ym. 

2009). Täten voidaan ajatella, että TCDD:lle altistettujen rottien elimistö ei tunnista, että 

solujen  pitäisi  siirtyä  energiaa  säästäviin  toimenpiteisiin,  koska  ne  jatkavat  Scd1  –

entsyymin ekspressiota, joka kiihdyttää rasvahappojen tuotantoa (Dobrzyn ym. 2004). 



 51

Toisaalta AMPK:n vähenemisen pitäisi johtaa rasvahappojen synteesin voimistumiseen 

-oksidaation kustannuksella (Kahn ym. 2005, Long ja Zierath 2006).  

 

Ruokinnan rajoituksen ja TCDD:n havaittiin vaikuttavan kolmen kontrolligeenin 

ekspressioon merkittävästi. Ruokinnan rajoituksen ja TCDD:n aiheuttamat muutokset 

näiden kontrolligeenien ekspression tasoissa olivat pääosin odotetun kaltaiset 

aikaisemman samankaltaisen tutkimuksessa (Pohjanvirta ym. 2006). Siinä raportoitiin -

aktiinin ja GAPDH:n ilmentymisen muuttuvan, mutta Sdha:n ja Pgk1:n pysyvän 

ennallaan ruokinnan rajoituksen ja/tai TCDD –altistuksen vaikutuksesta. Tässä työssä 

tulos oli muutoin sama, mutta Pgk1 oli lievästi repressoitunut TCDD:n vaikutuksesta 

päivänä 4.  

 

Tässä tutkimuksessa kontrolligeenien, lukuun ottamatta Sdha –entsyymiä, ei havaittu 

olevan sopivia pidemmän aikavälin kokeessa, jossa ruokintaa rajoitetaan. Syy tähän voi 

olla siinä, että osa kontrolligeeneistä toimii solun sisäisten metaboliareittien katalyyttisinä 

entsyymeinä. Pgk1 ja GAPDH toimivat glykolyysissä ja glukoneogeneesissä 

katalyyttisenä entsyyminä. (Baynes ja Dominiczak 1999).  

 

Scd1 -entsyymin osalta tulokset tukevat muita tutkimuksia, mutta AMPK:n osalta tulos 

on tulkinnallisesti ongelmallisempi. Tässä tutkimuksessa mitattiin lähetti-RNA:n 

ekspression tasoissa tapahtuvia muutoksia. Samanaikainen proteiinitasojen tarkastelu 

voisi tuoda selvyyttä asiaan.  
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7. PÄÄTELMÄT 
 

Päivänä 10 ruokinnan rajoitus alentaa Long-Evans -kannan rotilla AMPK -entsyymin 

katalyyttisen alayksikön lähetti-RNA:n tasoa noin tuhannesosaan verrattuna 

kontrolliryhmiin. Scd1 -entsyymin lähetti-RNA:n tasoa ruokinnan rajoitus alentaa 

päivänä 4 noin tuhannesosaan ja päivänä 10 noin kymmenestuhannesosaan verrattuna 

kontrolliryhmiin, kun taas akuutti TCDD-annos, joka aiheuttaa samansuuruisen 

painonlaskun, vähentää Scd1 -entsyymin ekspressiota vain noin sadasosaan verrattuna 

kontrolliryhmiin. Päivänä 1 TCDD nostaa Scd1 -entsyymin ekspressiota noin 

kaksinkertaiseksi verrattuna kontrolliryhmiin. 

 

Tulosten perusteella TCDD modifioi energianvajeen aiheuttamaa Scd1:n ekspression 

voimakasta laskua sen transkription induktion kautta. 
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LIITE  

 

RNA-näytteiden UV-spektrofotometrimittauksen absorbanssit (A260/280) ennen ja jälkeen 

Pellet Paint -puhdistuskäsittelyn 

Rotan numero, kanta ja 
käsittely   

aA260/280 e bA260/280 j 

1 cLE TCDD 2,11 2,11 
2 LE TCDD 2,08 2,12 
3 LE TCDD 2,40 2,09 
4 LE TCDD 2,13 2,12 
5 LE TCDD 2,10 2,12 
6 dLE C 2,11 2,11 
7 LE C 2,10 2,11 
8 LE C 2,11 2,12 
9 LE C 2,10 2,10 
10 LE C 2,10 2,10 
11 eHW TCDD 2,10 2,10 
12 HW TCDD 2,30 2,10 
13 HW TCDD 2,06 2,10 
14 HW TCDD 2,07 2,12 
15 HW TCDD 2,08 2,00 
16 fHW C 2,11 2,10 
17 HW C 2,07 2,08 
19 HW C 2,13 2,08 
20 HW C 2,09 2,09 
21 gLE FRC 2,12 2,11 
22 LE FRC 2,02 2,14 
23 LE FRC 2,10 2,10 
24 LE FRC 2,10 2,12 
25 LE FRC 2,10 2,11 
26 LE TCDD 1,95 2,11 
27 LE TCDD 2,25 2,10 
28 LE TCDD 2,15 2,11 
29 LE TCDD 2,16 2,10 
30 LE TCDD 2,07 2,11 
31 LE C 2,30 2,08 
32 LE C 2,19 2,12 
33 LE C 2,23 2,09 
34 LE C 2,24 2,08 
35 LE C 2,25 2,10 
36 HW TCDD 2,21 2,10 
37 HW TCDD 2,16 2,08 
38 HW TCDD 2,18 2,07 
39 HW TCDD 2,14 2,12 
40 HW TCDD 2,15 2,10 
42 HW C 2,15 2,11 
43 HW C 2,10 2,12 
44 HW C 2,13 2,08 
45 HW C 2,17 2,10 
46 LE FRC 2,13 2,08 
47 LE FRC 2,15 2,10 
48 LE FRC 2,13 2,10 
49 LE FRC 2,14 2,11 
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50 LE FRC 2,10 2,09 
51 LE TCDD 2,12 2,10 
52 LE TCDD 2,10 2,11 
53 LE TCDD 2,11 2,09 
54 LE TCDD 2,11 2,11 
55 LE TCDD 2,13 2,10 
56 LE C 2,11 2,12 
57 LE C 2,13 2,11 
58 LE C 2,11 2,08 
59 LE C 2,13 2,11 
60 LE C 2,12 2,11 
61 HW TCDD 2,12 1,97 
62 HW TCDD 2,11 2,04 
63 HW TCDD 2,10 2,09 
64 HW TCDD 2,05 2,04 
65 HW C 2,14 2,10 
66 HW C 2,06 2,10 
67 HW C 2,01 2,11 
68 HW C 2,11 2,12 
aA260/280 e = Spektrofotometrimittauksen tulokset ennen Pellet Paint- puhdistuskäsittelyä 
bA260/280 j = Spektrofotometrimittauksen tulokset Pellet Paint-puhdistuskäsittelyn jälkeen 
cLE TCDD = TCDD-annoksen saaneet Long-Evans -kannan rotat  
dLE C = Long-Evans -kannan kontrollirotat  
eHW TCDD = TCDD-annoksen saaneet Han/Wistar -kannan rotat  
fHW C = Han/Wistar -kannan kontrollirotat  
gLE FRC = Long-Evans -kannan rotat, joiden ruokintaa on rajoitettu 

   

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


