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LIITE 1 

OULUN YLIOPISTO                                                                                                             

Lääketieteellinen tiedekunta                                                                                                  

Lääketieteen koulutusohjelma 

TIIVISTELMÄ 

Jaurakkajärvi, Eveliina Adventitian tulehdussolut ja varhaiset sepelvaltimo-

tautimuutokset lapsilla ja nuorilla 

Syventävien opintojen tutkielma: 21 sivua, 1 liite

 

Tutkimuksessa selvitetään adventitian tulehdussolujen ja varhaisten sepelvaltimotautimuutos-

ten yhteyttä. Tutkimuksen kohteina tulehdussoluista olivat makrofagit adventitiassa. Aineis-

tona käytettiin vuosina 1996-2003 5-25-vuotiailta henkilöiltä oikeuslääketieteellisissä 

obduktioissa valikoimattomasti kerättyjä sepelvaltimonäytteitä. Henkilöiden pituus, paino, 

painoindeksi (BMI), vyötärönympärys, vyötärö-lantiosuhde, vyötärö-pituussuhde, omentumin 

ja mesenteriumin rasvan paino sekä sydämen paino dokumentoitiin muuttujiksi. Näytteistä 

tehtiin Verhoeff-Masson-värjäykset ja identifioitiin suonen seinämän kerrokset ja plakkien 

morfologia. Morfologisesti pisimmälle edennyt leesio kustakin tapauksesta tutkittiin immu-

nohistokemiallisesti tunnistamalla makrofagit CD68-vasta-aineella (DAKO). Makrofagien 

määrä kvantitoitiin sekä intimasta että adventitiasta. Näytteet jaettiin kontrolli- ja leesioryh-

mään intiman makrofagitiheyksien perusteella. Tuloksista analysoitiin tilastollisesti koko ai-

neistossa sekä erikseen sukupuolilla muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja ikävakioidut 

korrelaatiot. Ryhmiä vertailtiin Mann-Whitneyn testillä. Leesioryhmäläiset olivat pidempiä ja 

painavampia ja BMI oli merkitsevästi korkeampi. Vyötärön ympärysmitta oli merkitsevästi 

suurempi leesioryhmässä. Sydän oli merkittävästi kookkaampi leesioryhmässä. Intiman ja 

adventitian makrofagitiheys oli leesioryhmässä merkitsevästi suurempi kuin kontrolliryhmäs-

sä. Tulokset eri sukupuolten välillä olivat samansuuntaisia kuin koko materiaalissa.  Miehillä 

painossa, pituudessa, BMI:ssa ja vyötärömitassa oli tilastollisesti merkittävät erot ryhmien 

välillä. Sydämen paino ja makrofagien tiheys adventitiassa olivat miehillä suurempia lee-

sioryhmässä kuin kontrolliryhmässä. Intiman makrofagien osalta ero oli tilastollisesti merkit-

sevä ryhmien välillä. Naisilla leesioryhmässä BMI oli merkitsevästi korkeampi kuin 

kontrolliryhmässä, mutta muissa lihavuuden indikaattoreissa ei ollut eroja ryhmien välillä. 

Intiman makrofagitiheys oli merkitsevästi pienempi kontrolliryhmässä. Adventitian makrofa-

gitiheydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Intiman ja adventitian makrofagitiheyden 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita leesioryhmässä. Kontrolliryhmässä kor-

relaatiot olivat merkitseviä intiman ja adventitian välillä, samoin koko aineistoa analysoitaes-

sa.  

Tutkimuksessa todettiin leesioryhmässä adventitiassa tilastollisesti merkitsevästi suurempi 

makrofagitiheys kuin kontrolliryhmässä. Adventitiassa oli nähtävissä varhainen tulehdus-

prosessi liittyen ateroskleroottisten leesioiden kehittymiseen. Kontrolliryhmässä oli merkitse-

vät korrelaatiot intiman ja adventitian makrofagitiheyksien välillä, mikä tukee ajatusta adven-

titian ja intiman välisestä tulehdukseen liittyvästä kommunikaatiosta jota tapahtuu jo ennen 

varsinaisten leesioiden kehittymistä. Tähän potentiaalisesti palautuvaan varhaisvaiheeseen 

vaikuttamalla voidaan kenties estää tulevaisuudessa oireisen sepelvaltimotaudin kehittyminen. 

Avainsanat: adventitia, ateroskleroosi, intima, lapset ja nuoret, perivaskulaarinen rasvakudos, 

sepelvaltimotauti 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä syventävien opintojen tutkielmassa on selvitetty suonen uloimman kerroksen eli adven-

titian ja perivaskulaarisen eli suonen välittömässä läheisyydessä olevan rasvakudoksen tuleh-

duksen liittymistä varhaisvaiheen koronaarileesioihin. Tätä on tutkittu kvantitoimalla 

sepelvaltimonäytteistä suonen seinämän tunica adventitia-kerroksen makrofagit. Tutkittavat 

näytteet on jaettu kahteen ryhmään; näytteisiin joissa tunica intimaan on kertynyt makrofageja 

ryhminä ja kontrollinäytteisiin joissa on yksittäisiä makrofageja tai ei lainkaan makrofageja. 

Tällä on pyritty selvittämään liittyykö ateroskleroottisen plakin kehityksen varhaisvaiheeseen 

adventitian ja perivaskulaarisen rasvan tulehdus. Sepelvaltimotaudin kehittymisen eri osa-

alueita on tärkeätä tutkia, koska maailmanlaajuisesti sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat vuo-

sittain enemmän kuolemia kuin mikään muu yksittäinen tekijä (WHO 2009). Maailman terve-

ysjärjestön mukaan vuonna 2004 arviolta 17,1 miljoonaa ihmistä kuoli sydän- ja 

verisuonitauteihin, ja näistä kuolemista 7,2 miljoonaa aiheutui sepelvaltimotaudista. Taudin 

alkuvaiheiden tutkiminen on erityisen tärkeää, jotta tulevaisuudessa osattaisiin entistä tehok-

kaammin puuttua taudinkulkuun. Koska ateroskleroosi on verisuonen intiman sairaus, on sii-

hen kohdistuva tutkimus keskittynyt lähinnä intimaan ja mediaan. Perivaskulaariseen 

rasvakudokseen ja adventitiaan on vasta viime aikoina alettu kiinnittää enemmän huomiota 

ateroskleroosin patogeneesissä. Tulevaisuudessa perivaskulaarisen rasvakudoksen osuuden 

selvittyä voidaan tietoa mahdollisesti käyttää hyödyksi taudin entistä varhaisemmassa havait-

semisessa ja suunnitella ateroskleroosin hoitomuotoja, jotka kohdentuvat suoraan perivasku-

laariseen rasvakudokseen ja adventitiaan. 

 

 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1. Ateroskleroosi 
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Ateroskleroosi on tulehduksellinen sairaus,joka vaikuttaa suuriin valtimoihin (Randolph 2008, 

Tiwari ym. 2008). Ateroskleroosille on tyypillistä ateroomaleesioiden muodostuminen valti-

moiden sisäkerrokseen eli tunica intimaan sekä intiman fibroosi ja toisinaan kalkkiutuminen. 

Ateroskleroottisen taudin kehittyessä tapahtuu valtimoiden seinämien paksuuntumista ja jäy-

kistymistä jo ennen leesioiden ilmaantumista.  

 

2.2. Sepelvaltimotauti 

 

Ateroskleroottisten leesioiden muodostuessa sepelvaltimoihin ne ahtauttavat sepelvaltimoiden 

verenvirtausta, jolloin sydänlihaksen hapensaanti heikkenee (Kahri 2006). Tästä on seurauk-

sena sepelvaltimotauti, jolle tyypillistä on rasitusrintakipu eli angina pectoris, joka ilmenee 

sydänlihaksen hapentarpeen kasvaessa mutta verenvirtauksen ollessa riittämätöntä ahtaumien 

takia. Sepelvaltimoiden ahtaumista johtuvia oireistoja kutsutaan yleisesti sepelvaltimotauti-

kohtauksiksi (Suomen Kardiologisen Seuran suositustyöryhmä  2000, Kunnamo ym. 2008). 

Yleisimmin kohtauksen aiheuttaa ateroomaplakin repeämä ja siihen muodostuva suonen tuk-

kiva veritulppa eli trombi. Pahimmillaan tukoksen aiheuttama sydänlihaksen hapenpuute eli 

iskemia johtaa sydänlihassolujen kuolioitumiseen, jolloin puhutaan sydäninfarktista. Maail-

man terveysjärjestön (WHO 2009) mukaan sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat vuosittain 

maailmanlaajuisesti enemmän kuolemia kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Arviolta 17,1 

miljoonaa ihmistä kuoli vuonna 2004 sydän- ja verisuonitauteihin, ja näistä kuolemista 7,2 

miljoonaa aiheutui sepelvaltimotaudista. Tämän takia sepelvaltimotautiin kohdistuva tutkimus 

on tärkeää, ja erityisesti taudin alkuvaiheita selvittävä tutkimus on merkittävää, jotta tulevai-

suudessa osattaisiin entistä tehokkaammin puuttua taudinkulkuun. 

 

2.3. Ateroskleroottisten muutosten luokittelu 

 

Ateroskleroottiset muutokset, nk. leesiot, jaotellaan eri-ikäisten ihmisten ruumiinavauksista  

kerätyn tiedon perusteella yleisesti kuuteen tyyppiin, joista osalla on myös alatyyppejä (Stary 

ym. 1994, Stary ym. 1995, McGill ym. 2000). Sekä varhaiset että pidemmälle edenneet leesi-

ot sisältävät muun muassa vapaata ja esteröitynyttä kolesterolia, ekstra- ja intrasellulaarista 
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rasvaa, kollageenia ja makrofageja, mutta eri suhteissa. Muutoksia esiintyy eniten alueilla, 

joissa intima paksuuntuu adaptiivisesti suonen seinämiin kohdistuvan mekaanisen rasituksen 

seurauksena. Näitä alueita löytyy samoista kohdista kaikilta, erityisesti valtimoiden haarautu-

miskohdista, eikä adaptiivinen paksuuntuminen itsessään ahtauta suonia, mutta kyseiset alueet 

ovat alttiimpia ateroskleroottisille muutoksille. Lisäksi on huomionarvoista että vain osa al-

kuvaiheen leesioista kehittyy kliinisesti merkittäviksi muutoksiksi. Tätä muutosta edesautta-

vat useat riskitekijät kuten esimerkiksi korkea veren LDL-kolesterolipitoisuus, diabetes ja 

tupakointi sekä viime aikoina enemmän huomiota saanut tulehdusreaktio (Libby 2012). 

 

Tyypin I leesiot edustavat sairauden alkuvaihetta, jolloin intiman ateroskleroosia aiheuttavan 

eli aterogeenisen lipoproteiinin pitoisuus on kohonnut, minkä seurauksena makrofagien määrä 

on suurentunut ja intimasta voidaan löytää rasvan täyttämiä makrofageja eli vaahtosoluja (Sta-

ry ym. 1994, Stary ym. 1995). Tyypin II leesioita kutsutaan yleisesti rasvajuosteiksi, koska ne 

voi usein nähdä paljaallakin silmällä verisuonten sisäpinnalla keltaisina juovina. Näissä leesi-

oissa intimassa voidaan mikroskoopilla nähdä kerroksittain vaahtosoluja ja rasvan täyttämiä 

sileälihassoluja sekä hieman ekstrasellulaarista rasvaa ja karkeajakoisia partikkeleita. Tyyppi 

II jaetaan lisäksi alatyyppeihin IIa ja IIb, joista edellinen on nk. etenemiselle altis leesio, joka 

kehittyy helpommin pidemmälle edistyneeksi muutokseksi, ja jälkimmäinen nk. etenemiselle 

vastustuskykyinen. Tyypin III leesiot ovat samankaltaisia kuin tyypin II leesiot, mutta niissä 

on lisäksi laajempia ekstrasellulaarisen rasvan kertymiä, jotka häiritsevät intiman sileälihasso-

lujen yhtenäisyyttä eli koheesiota.  

 

Tyypin IV, V ja VI leesiot ovat pitemmälle edenneitä ateroskleroottisia muutoksia (Stary ym. 

1995).  Tyypin IV leesioita kutsutaan myös ateroomiksi ja ne ovat varsinaisia aterosklerootti-

sia plakkeja. Niissä ekstrasellulaarista rasvaa on kertynyt intimaan runsaasti ja yksittäiset 

ekstrasellulaarisen rasvan alueet ovat yhdistyneet tarkkarajaisemmalle alueelle, jota kutsutaan 

lipidiytimeksi. Tällaisen lipidiytimen voi useimmiten nähdä paljaalla silmällä kun suonen 

seinämä halkaistaan leesion kohdalta. Lipidiydin häiritsee intiman rakennetta enemmän kuin 

tyypin III leesioiden hajallaan olevat ekstrasellulaarisen rasvan alueet. Lisäksi lipidiydin pak-

suntaa valtimon seinämää, muttei useimmiten vielä ahtauta suonen lumenia. Tyypin IV leesi-

oihin voi kuitenkin jo kehittyä komplikaatioita kuten repeämiä, verenpurkaumia eli 

hematoomia ja/tai trombi, joiden seurauksena voi olla kuolema. Tyypin V leesioissa on inti-
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maan muodostunut uutta tiheää sidekudosta reaktiona lipidin kertymiseen, ja seurauksena 

suonen ontelo on usein kaventunut vaihtelevissa määrin, kuitenkin yleensä enemmän kuin 

tyypin IV leesioiden kohdalla. Lisäksi tyyppi V jaetaan kolmeen alatyyppiin. Tyyppi Va:ksi 

eli fibroateroomaksi kutsutaan leesiota, jossa on tiheän sidekudoksen lisäksi vielä lipidiydin 

tai kerroksittain lipidiä ja sidekudosta. Tyyppi Vb:ksi puolestaan kutsutaan leesiota, jossa on 

kalkkeutuneita osia. Lisäksi leesiota, jossa lipidiydintä ei ole ja muutoinkin lipidipitoisuus on 

pieni, kutsutaan Vc:ksi. Tyypin V leesiot ovat myös kliinisesti merkittäviä koska niihinkin voi 

kehittyä repeämiä, hematoomia tai trombi.  Tyypin VI eli komplisoituneet leesiot ovat tyypin 

IV tai V leesioita, joihin on muodostunut yksi tai useampi edellä mainituista kolmesta komp-

likaatiosta. 

 

2.4. Ateroskleroottiset muutokset lapsilla ja nuorilla 

 

Eriasteisten ateroskleroottisten muutosten esiintymistä eri ikäluokissa on selvitetty tutkimalla 

tiettyjen kliinisesti merkittäville muutoksille alttiiden alueiden valtimoiden seinämien, erityi-

sesti intiman, rakennetta lapsilla, nuorilla ja aikuisilla (Stary ym. 1995). Näin on saatu selville 

ateroskleroosin alkavan jo lapsuudessa ja kehittyvän läpi nuoruuden ja aikuisuuden, kunnes se 

aiheuttaa kliinisiä oireita yleensä keski-iässä tai myöhemmin esimerkiksi sepelvaltimotaudin 

muodossa (McMahan ym. 2006). Lisäksi ateroskleroosiin liittyvien riskitekijöiden, kuten tu-

pakoinnin ja ylipainon, vaikutusten on osoitettu alkavan jo lapsuudessa ja olevan yhteydessä 

niin varhaisiin kuin pidemmällekin edenneisiin leesioihin. 

 

Lapsilla ateroskleroottisista muutoksista yleisimpiä ovat tyypin I sekä tyypin II leesiot eli ras-

vajuosteet suurissa valtimoissa, ja esimerkiksi pohjoisamerikkalaisilta yli 3-vuotiailta lapsilta 

lähes jokaiselta löytyy rasvajuosteita eriasteisina aortasta (McGill ym. 2000). Sen sijaan se-

pelvaltimoihin rasvajuosteet ilmaantuvat keskimäärin 5-10 vuotta myöhemmin kuin aorttaan. 

Esimerkiksi Berensonin ym. (1998) tutkimuksessa 2-15-vuotiaista noin 50 prosentilla oli ras-

vajuosteita sepelvaltimoissaan, ja määrä nousi 85 prosenttiin 21-39-vuotiailla. Molemmilla 

sukupuolilla on lapsena suunnilleen saman verran rasvajuosteita sepelvaltimoissaan, mutta 

ikävuosina 30-34 naisilla pitemmälle edenneiden leesioiden laajuus on noin puolet pienempi 

kuin miehillä riippumatta riskitekijöistä (McGill ym. 2000). Tyypin III leesioita ilmenee pian 

murrosiän jälkeen, ja tyypin IV leesioita esiintyy yleensä 20 ikävuodesta eteenpäin (Stary ym. 
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1995). Esimerkiksi Korean sodassa kuolleille nuorille miehille tehdyissä ruumiinavauksissa 

noin 77 prosentilla keski-iältään 22-vuotiaista miehistä oli sepelvaltimoissa pitkälle edenneitä 

ateroskleroottisia muutoksia (McGill ym. 2008). Berensonin ym. (1998) tutkimuksessa 2-15-

vuotiailta näitä löytyi noin 8 prosentilta ja 16-20-vuotiailta jo noin 35 prosentilta. Tyypin V ja 

VI leesioita alkaa näkyä pääasiassa kuitenkin vasta yli 30-vuotiailla (Stary ym. 1995).  

 

2.5.  Perivaskulaarinen rasvakudos ja ateroskleroosi  

 

Tulehduksen merkitys ateroskleroosin taustalla on viime vuosina korostunut. Tulehduksen 

itsessään arvellaan olevan aterogeneenistä, jopa silloin kun muita ateroskleroosin riskitekijöitä 

ei ole läsnä (Libby 2012). Ateroskleroosin ei nähdä olevan enää pelkkää passiivista rasvojen 

kertymistä verisuonten seinämiin, vaan aktiivinen kudosten reaktio vallitseviin ympäristöteki-

jöihin. 

Epikardiaalinen rasvakudos on sydämen ja siten sepelvaltimoiden ympärillä olevaa rasvaku-

dosta (Sacks ja Fain 2007). Rasvakudoksesta puhuttaessa tulee muistaa siihen sisältyvän ras-

vasolujen lisäksi myös mm. makrofageja, lymfosyyttejä, endoteliaalisoluja, basofiileja ja 

fibroblasteja. Se varastoi triglyseridejä myokardiaalista energiantuotantoa varten ja tuottaa 

adipokiineja. Adipokiinit ovat proteiineja, jotka osallistuvat esimerkiksi insuliinisignalointiin, 

lipidien käsittelyyn ja painon säätelyyn (Bradley ym. 2001). Jotkut niistä ovat myös pro-

inflammatorisia sytokiineja, kasvutekijöitä tai kardiovaskulaarisia vaikuttajia. 

Liikalihavuudessa epikardiaalisen rasvakudoksen määrä lisääntyy, mikä voi olla yksi kar-

diovaskulaarisairauksien riskin ennustetekijöistä. Sepelvaltimoiden ja epikardiaalisen eli peri-

vaskulaarisen rasvakudoksen välillä ei ole sidekudoksista kalvoa, joka estäisi rasvahappojen 

ja adipokiinien diffuusiota suonen seinämään. Nämä rasvakudoksen solut ja molekyylit siis 

pääsevät siirtymään vapaasti tunica adventitiaan ja muihin verisuonen seinämän kerroksiin 

joko suoraan diffundoitumalla tai seinämän vasa vasorum- suonia pitkin. Tämä läheisyys viit-

taa vahvasti perivaskulaarisen rasvakudoksen rooliin sepelvaltimotaudin kehityksessä. 

Makrofageja on todettu olevan tiheämmin lipidiytimen sisältävää ateromatoottista sepelvalti-

moa ympäröivässä perivaskulaarisessa rasvakudoksessa, kuin rasvakudoksessa joka ympäröi 

ei-ateromatoottista tai muun tyyppisen aterooman, kuten fibroottisen tai kalsifoituneen, sisäl-

tävää sepelvaltimoa (Sacks ja Fain 2007). Lisäksi liikalihavilla ateromatoottisten sepelvalti-
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moiden ympärillä oleva rasvakudos erittää pro-inflammatorisia sytokiineja ja sinne on kerty-

nyt makrofageja, lymfosyyttejä ja basofiilejä. Adiposyyttien lisäksi osaa pro-

inflammatorisista sytokiineista erittävät myös makrofagit (Vela ym. 2007). Makrofagien roo-

lia pidettiin ennen sytokiinien ja muiden makrofagien tuottamien molekyylien tunnistamista 

passiivisena rasvojen fagosytoimisena ja sen jälkeen vaahtosoluina plakkeihin kertymisenä 

(Libby 2012). Liikalihavilla itse rasvasolut kasvaessaan muuttuvat fenotyypiltään inflamma-

torisemmiksi, ja niiden geenien ilmentyminen muistuttaa makrofageja (Vela ym. 2007). Liika-

lihavilla on lisäksi todettu olevan epikardiaalisessa rasvakudoksessa suurempi määrä 

kroonisen inflammaation solukertymää verrattuna alaraajan subkutaaniin rasvakudokseen 

(makrofageja, lymfosyyttejä ja basofiilejä)  (Sacks ja Fain 2007).  Tämän vuoksi perivasku-

laarisen rasvakudoksen tulehduksen tutkimisessa makrofagien kvantitointi sepelvaltimonäyt-

teistä tehdyistä mikroskooppileikkeistä on yksi mahdollinen lähestymiskeino. 

   

Vaste-vauriolle-hypoteesin mukaan aterogeneesin ensimmäinen vaihe on endoteliaalinen toi-

mintahäiriö, jonka voi aiheuttaa suora vaurio. Tämä voi olla hemodynaamisten voimien aihe-

uttama tai esimerkiksi jokin ateroskleroosin riskitekijöistä (Vela ym. 2007). Toisen 

hypoteesin mukaan ennen endoteliaalista toimintahäiriötä tapahtuu sepelvaltimoiden vasa 

vasorum-suonien kasvua. Koska suoran diffundoitumisen lisäksi makrofagit oletettavasti siir-

tyvät verisuonien seinämiin myös vasa vasorum-suonien kautta, tämä voisi tarkoittaa että 

huomattavia määriä makrofageja voi siirtyä jo ateroskleroosin alkuvaiheissa adventitian tai 

perivaskulaarisen rasvakudoksen kautta muodostumassa olevaan leesioon. Tällaista makrofa-

gien siirtymistä on havaittu pidemmälle edenneissä ateroskleroosin vaiheissa. Täten siis peri-

vaskulaarisen rasvakudoksen kautta vasa vasorum-suonia pitkin intimaan kulkeutuvat 

makrofagit voivat olla merkittävässäkin roolissa ateroskleroosin kehittymisessä. Perivaskulaa-

rinen rasvakudos saattaa siis välittää tällaista ulkoa-sisään signalointia erityisesti tulehdusti-

lassa, ja ottaa osaa ateroskleroosin kehittymiseen ja sen komplikaatioihin.  

 

Makrofagit eivät pelkästään osallistu aterogeneesin alkuvaiheisiin ja ateroskleroottisen leesion 

eli plakin kehitykseen ja kasvuun, vaan vaikuttavat myös leesion vakauteen ja siten ateroskle-

roosin tromboottisiin komplikaatioihin (Libby 2012). Makrofagien on todettu ekspressoivan 

matrixin metalloproteinaaseja (MMP) jotka vaikuttavat leesiota päällystävän sidekudoskatteen 

vakauteen. Sidekudoskatteen heiketessä leesio on altis repeämälle ja seurauksena repeämästä 
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voi olla trombi. Tämän lisäksi makrofagien ja sileälihassolujen on havaittu leesioiden sisällä 

ekspressoivan prokoagulanttia kudostekijää, mikä lisää trombogeneesiä esimerkiksi leesion 

revetessä. 

  

Makrofagien adventitiaan kulkeutumisen eston terapeuttista potentiaalia on jo tutkittu aiheut-

tamalla kaneille ja rotille makrofagipuutos (Vela ym. 2007). Tutkimuksessa havaittiin makro-

fagien puutteen vähentävän intiman uudismuodostumista eli intiman paksuuntumista ja plakin 

muodostumista hyperkolesterolemiaa potevilla kaneilla ja rotilla mekaanisesti aiheutetun suo-

nivaurion jälkeen. Perivaskulaarisen rasvakudoksen tulehduksen merkityksen tutkiminen se-

pelvaltimotaudissa voi mahdollisesti auttaa tulevaisuudessa sepelvaltimotaudin entistä 

varhaisemmassa tunnistamisessa ja entistä tehokkaammin tautia estävien hoitojen kehittämi-

sessä. 

 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimustyön tarkoituksena on selvittää adventitian tulehdussolujen ja varhaisten sepelvalti-

motautimuutosten yhteyttä käyttämällä apuna tunica adventitiassa olevien makrofagien kvan-

titointia, koska makrofagit ovat olennainen osa kroonisen inflammaation solukertymää.  

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1. Tutkimuspopulaatio 

 

Vuosina 1996-2003 kerättiin valikoimattomasti 5-25-vuotiailta henkilöiltä oikeuslääketieteel-

lisen obduktion yhteydessä sepelvaltimonäytteet. Henkilöiden pituus, paino, painoindeksi eli 
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body mass index (BMI), vyötärönympärys, vyötärö-lantiosuhde, vyötärö-pituussuhde, omen-

tumin ja mesenteriumin rasvan paino sekä sydämen paino dokumentoitiin. 

 

4.2. Näytteiden valinta, käsittely ja tutkiminen 

 

Sepelvaltimonäytteet tutkimusta ja makrofagien kvantitointia varten otettiin näkyvien leesioi-

den kohdalta. Tapauksissa, joissa näkyviä leesioita ei ollut, otettiin näytteet proksimaalisesti 

jokaisesta sepelvaltimopäähaarasta; vasemmasta eteenlaskevasta haarasta (LAD = left anterior 

descendens), vasemmasta kiertävästä haarasta (LCX = left circumflex) ja oikeasta sepelvalti-

mosta (RCA = right coronary artery).  

Sepelvaltimonäytteistä tehtiin Verhoeff-Masson-värjäykset (O'Connor ym. 1982), joista iden-

tifioitiin suonen seinämän kerrokset ja plakkien morfologia. Morfologisesti pisimmälle eden-

nyt leesio valittiin kustakin tapauksesta immunohistokemialliseen tutkimukseen. Makrofagit 

tunnistettiin immunohistokemiallisesti CD68-vasta-aineella (DAKO). Näytteet jaettiin kont-

rolli- ja leesioryhmään intiman makrofagitiheyksien perusteella. Leesioryhmän näytteissä 

intiman makrofageja oli nähtävissä ryhmissä. Kontroliryhmässä makrofageja näkyi korkein-

taan yksittäisinä soluina. Makrofagien tiheys adventitiassa sekä intimassa kvantitoitiin käyttä-

en 400-kertaista suurennosta. Jokaisesta näytteestä laskettiin 5 näkökentän makrofagien 

määrä, näiden määrien keskiarvo, ja tulos ilmaistiin makrofageina neliömillimetriä kohden. 

 

4.3. Tilastollinen analyysi 

 

Tulokset käsiteltiin tilastollisesti IBM SPSS Statistics 19-ohjelman avulla. Aineistosta analy-

soitiin muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat koko aineistossa sekä erikseen molemmille 

sukupuolille. Ryhmien vertailuun käytettiin Mann-Whitneyn testiä. Lisäksi laskettiin ikävaki-

oidut korrelaatiot intiman ja adventitian makrofagien välillä koko aineistossa sekä erikseen eri 

sukupuolilla. 
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5. TULOKSET 

 

Taulukossa 1 on esitetty eri muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat. Leesioryhmässä oli 

enemmän miehiä kuin kontrolliryhmässä. Lisäksi leesioryhmässä oli vanhempia yksilöitä, 

mutta ero kontrolliryhmään ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Leesioryhmäläiset olivat pidem-

piä ja painavampia ja painoindeksi (BMI) oli tässä ryhmässä merkitsevästi korkeampi, mutta 

vyötärö-lantiosuhteessa tai vyötärö-pituussuhteessa ei ollut merkittävää eroa.  Vyötärön ym-

pärysmitta, joka osaltaan kuvastaa viskeraalisen rasvakudoksen määrää, oli merkitsevästi suu-

rempi leesioryhmässä. Sydän oli merkittävästi kookkaampi leesioryhmässä. Intiman ja 

adventitian makrofagitiheys oli leesioryhmässä merkitsevästi suurempi kuin kontrolliryhmäs-

sä (Taulukko 1.)  
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Taulukko 1. Ikä, pituus, lihavuuden indikaattorit, sydämen koko ja koronaarien intiman sekä 

adventitian makrofagit 

 Intimassa makrofagi-

ryhmiä, leesioryhmä 

(n= 58) 

 

keskiarvo ± keskihajonta 

Intimassa yksittäisiä makrofage-

ja , kontrolliryhmä (n=53) 

 

 

keskiarvo ± keskihajonta 

 

 

 

 

 

p-arvo 

 

Sukupuoli, mie-

het/naiset 

Ikä, v 

 

 

45/13 

18 ± 4 

 

 

28/25 

16 ± 5 

 

 

 

0.067 

Pituus, cm 172 ± 11 161 ± 17 0.000 

Paino, kg 67 ± 14 54 ± 14 0.000 

BMI, kg/m² 22.6 ± 3.7 20.2 ± 3.1 0.000 

Vyötärö, cm 76 ± 9 69 ± 10 0.000 

WHR 0.84 ± 0.06 0.82 ± 0.06 0.146 

Waist/height 0.44 ± 0.05 0.43 ± 0.05 0.141 

Omentumin ja  

mesenteriumin rasva, g 

 

329 ± 175 

 

251 ± 185 

 

0.001 

Sydämen paino, g 300 ± 70 235 ± 62 0.000 

Intiman makrofa-

git/mm² 

 

297 ± 386 

 

49 ± 47 

 

0.000 

Adventitian makrofa-

git/mm² 

 

222 ± 335 

 

103 ± 62 

 

0.000 

WHR = Waist-to-Hip-ratio = vyötärö-lantiosuhde 

Waist/height = vyötärö-pituussuhde 

p-arvo: Mann-Whitneyn testi 
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Taulukossa 2 muuttujien jakautumista on tarkasteltu miesten ja taulukossa 3 naisten osalta. 

Pääosin tulokset olivat samansuuntaisia kuin koko materiaalissa.  Miehillä painossa, pituudes-

sa, BMI:ssa ja vyötärömitassa oli tilastollisesti merkittävät erot ryhmien välillä. Muissa liha-

vuuden indikaattoreissa erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Sydämen paino ja 

makrofagien tiheys adventitiassa olivat suurempia leesioryhmässä kuin kontrolliryhmässä. 

Intiman makrofagien osalta ero oli tilastollisesti merkitsevä ryhmien välillä.  

 

Taulukko 2. Ikä, pituus, lihavuuden indikaattorit, sydämen koko ja koronaarien adventitian 

sekä intiman makrofagit miehillä 

 Intimassa makrofagi-

ryhmiä, leesioryhmä 

(n= 45) 

 

keskiarvo ± keskihajonta 

Intimassa yksittäisiä makrofageja , 

kontrolliryhmä (n=28) 

 

 

 

keskiarvo ± keskihajonta 

 

 

 

 

 

p-arvo 

Ikä, v 18 ± 3 15 ± 5 0.065 

Pituus, cm 174 ± 11 161 ± 20 0.002 

Paino, kg 68 ± 14 54 ± 16 0.000 

BMI, kg/m² 22.3 ± 3.55 20.2 ± 3.06 0.004 

Vyötärö, cm 76 ± 9 68 ± 10 0.001 

WHR 0.85 ± 0.06 0.84 ± 0.04 0.729 

Waist/height 0.43 ± 0.04 0.42 ± 0.04 0.207 

Omentumin ja  

mesenteriumin 

rasva, g 

337 ± 181 271 ± 237 0.010 

Sydämen paino, g 310 ± 70 242 ± 76 0.001 

Intiman makrofa-

git/mm² 

 

313 ± 423 

 

61 ± 61 

 

0.000 

Adventitian mak-

rofagit/mm² 

250 ± 374 121 ± 70 0.007 

WHR = Waist-to-Hip-ratio = vyötärö-lantiosuhde 

Waist-height = vyötärö-pituussuhde 
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Naisilla leesioryhmässä BMI oli merkitsevästi korkeampi kuin kontrolliryhmässä, mutta 

muissa lihavuuden indikaattoreissa ei ollut eroja ryhmien välillä. Intiman makrofagitiheys oli 

merkitsevästi pienempi kontrolliryhmässä. Adventitian makrofagitiheydessä ei ollut tilastolli-

sesti merkitsevää eroa (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Ikä, pituus, lihavuuden indikaattorit, sydämen koko ja koronaarien adventitian 

sekä intiman makrofagit naisilla 

 Intimassa makrofagi-

ryhmiä 

(n= 13) 

 

keskiarvo ± keskihajonta 

Intimassa yksittäisiä makrofageja , 

kontrolliryhmä (n=25) 

 

keskiarvo ± keskihajonta 

 

 

 

p-arvo 

Ikä, v 20 ± 4 18 ± 5 0.062 

Pituus, cm 163 ± 8 161 ± 13 0.853 

Paino, kg 63 ± 13 53 ± 12 0.047 

BMI, kg/m² 23.6 ± 4.08 20.2 ± 3.13 0.012 

Vyötärö, cm 76 ± 10 69 ± 10 0.082 

WHR 0.82 ± 0.06 0.81 ± 0.06 0.309 

Waist/height 0.46 ± 0.06 0.43 ± 0.05 0.116 

Omentumin ja  

mesenteriumin 

rasva, g 

304 ± 154 229 ± 101 0.148 

Sydämen paino, 

g 

259 ± 51 226 ± 38 0.155 

Intiman makro-

fagit/mm² 

 

246 ± 216 

 

35 ± 15 

 

0.000 

Adventitian mak-

rofagit/mm² 

125 ± 79 84 ± 47 0.131 

WHR = Waist-to-Hip-ratio = vyötärö-lantiosuhde 

Waist-height = vyötärö-pituussuhde 
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Taulukossa 4 on esitetty ikävakioidut korrelaatiot intiman ja adventitian makrofagien välillä 

koko aineistossa ja erikseen leesioryhmissä ja kontrolliryhmissä. Intiman ja adventitian mak-

rofagitiheyden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita leesioryhmässä. Kontrol-

liryhmässä korrelaatiot olivat merkitseviä intiman ja adventitian välillä, samoin koko aineistoa 

analysoitaessa. 

 

 

Taulukko 4. Ikävakioidut korrelaatiot intiman ja adventitian makrofagien välillä 

Koko aineisto (n=111) 

Miehet (n=73) 

Naiset (n=38) 

 

r = 0.416 

r = 0.367 

r = 0.372 

p = 0.000 

p = 0.002 

p = 0.026 

Intimassa makrofagiryhmiä (n= 58) 

Miehet (n=45) 

Naiset (n=13) 

 

r = 0.184 

r = 0.177 

r = 0.160 

p = 0.170 

p = 0.250 

p = 0.619 

Intimassa yksittäisiä makrofageja (n= 53) 

Miehet (n=28) 

Naiset (n=25) 

 

r = 0.596 

r = 0.537 

r = 0.706 

p = 0.000 

p = 0.006 

p = 0.000 

r = Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin 

p = p-arvo 
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6. POHDINTA 

 

Tutkimuksessa todettiin leesioryhmässä adventitiassa tilastollisesti merkitsevästi suurempi 

makrofagitiheys kuin kontrolliryhmässä. Adventitiassa oli siis nähtävissä varhainen tulehdus-

prosessi liittyen ateroskleroottisten leesioiden kehittymiseen. Kontrolliryhmässä oli kuitenkin 

nähtävissä merkitsevät korrelaatiot intiman ja adventitian makrofagitiheyksien välillä, mikä 

vahvistaa ajatusta adventitian ja intiman välisestä tulehdukseen liittyvästä kommunikaatiosta, 

jota tapahtuu jo ennen varsinaisten leesioiden kehittymistä. Leesioryhmässä ei ollut nähtävis-

sä vastaavaa korrelaatiota. Tälle voivat olla selityksenä tekijät, jotka vaikuttavat perivaskulaa-

riseen rasvakudokseen. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi ruokavalio ja muutokset ruokavaliossa 

sekä muissa ateroskleroosin riskitekijöissä (Montani ym 2004, Tiwari ym. 2008). On mahdol-

lista, että näiden tekijöiden vaikutus voi kohdistua adventitiaan nopeammin kuin intimaan, 

jossa kudoksen rakenne on erilainen. Intima median tapaan koostuu lähinnä endoteelisoluista 

ja sileälihassoluista (Stenmark ym. 2013). Adventitia on huomattavasti monimuotoisempi 

sisältäen fibroblasteja, verisuonia, imutiehyitä, hermoja, solujen, kuten endoteelisolujen, esi-

asteita sekä immuunijärjestelmän soluja mukaan lukien makrofagit ja T-lymfosyytit. Tästä 

huolimatta viime vuosiin saakka tutkimus on keskittynyt lähinnä suonen intimaan ja mediaan. 

Tämä siitä huolimatta, että adventitian solut reagoivat usein ensimmäisinä suonen seinämään 

kohdistuvaan vaurioon tai rasitteeseen, ja siten adventitia on ensilinjassa määrittelemässä suo-

nen vastetta ulkoiselle tekijälle. Uusi tutkimustieto on johtanut oivallukseen adventitian mer-

kittävästä roolista ateroskleroottisten leesioiden synnyssä ja siten sepelvaltimotaudin 

kehityksessä.  

 

Tutkimusta rajoittaa esitietojen puutteellisuus. Vainajien taustoja ei ollut tiedossa tunnettujen 

ateroskleroosin riskitekijöiden kuten tupakoinnin, ruokavalion, kolesterolin tai sukuhistorian 

suhteen. Lisäksi tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon naisten kohdalla erityisesti lee-

sioryhmän pieni koko (n=13). Tästä seuraa, että naisten kohdalla tulosten edustavuus on hei-

kompi. Tässä ikäluokassa ei kuitenkaan tullut esille vielä naissukupuolen suojaavaa 

vaikutusta ateroskleroosia vastaan, vaan molemmilla sukupuolilla riski voi olla samankaltai-
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nen (Isles ym 1992). Myös tutkimusmateriaali on valikoitunutta ja rajallista, koska se on pe-

räisin ruumiinavausaineistosta joka tässä ikäryhmässä koostuu pääasiallisesti tapaturmaisesti 

kuolleista. Tämä rajaa myös tutkimusaineiston kokoa ja vääristää aineistoa miehiä suosivaksi, 

koska miehiä kuolee tapaturmaisesti enemmän kuin naisia (SVT 2011). Lihavuuden indikaat-

toreiden kohdalla BMI on lapsilla huono lihavuuden mittari, koska lapsen mittasuhteet ovat 

erilaiset kuin aikuisen ja muuttuvat lapsen iän myötä (Cole ym. 2000). Lisäksi muutos on eri-

lainen tytöillä ja pojilla. Mahdollisesti parempi keino voisi olla ISO-BMI, joka on aikuista 

vastaava 2-18 vuotiaan lapsen BMI ja jonka laskemisen perusteet referenssitaulukoineen esi-

tetään Colen ym. (2000) artikkelissa. Tämän jälkeen on useissa maissa, Suomi mukaan lukien, 

laadittu omat kansalliset referenssitaulukot (Saari ym. 2011). Näiden pohjalta on laadittu las-

kureita ISO-BMI:n laskemisen avuksi (Lihavuus (lapset): Käypä hoito–suositus 2013). ISO-

BMI:a laskettaessa otetaan huomioon lapsen ikä, sukupuoli, paino ja pituus. Kuitenkaan yksi-

kään menetelmä lapsen lihavuuden mittaamiseksi ei ole vakiintunut ainoaksi kansainvälisesti 

käytetyksi standardimenetelmäksi. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on mielenkiintoinen, koska se on koottu obduktioissa 

kerätyistä näytteistä lapsilta ja nuorilta. Aineiston ikäluokassa ateroskleroottiset muutokset 

ovat yleensä vasta tyyppiä II eli rasvajuosteita (McGill ym. 2000). Tässä vaiheessa olevat 

muutokset ovat vielä potentiaalisesti palautuvia. Adventitian tulehdukseen vaikuttamalla voisi 

mahdollisesti kääntää kehityksen suunnan ennen kuin muutokset ovat palautumattomia. Jat-

kossa olisi mielenkiintoista tutkia epikardiaalisen rasvan paksuutta ja makrofagien esiintymis-

tä koko epikardiaalisen rasvan alueella. Tällä tavoin voitaisiin saada parempi kuva 

tulehdustilasta. Lisäksi ainoat tulehdusreaktioon osallistuvat solut joita tutkimuksessa kvanti-

toitiin olivat makrofagit. Intiman, adventitian ja perikardiaalisen rasvakudoksen lymfosyyttien 

kvantitointi voisi tuoda lisätietoa tulehdusreaktion vaikutuksista ja laajuudesta. 
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