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1. Johdanto  

 

1.1.  Painonsäätelyjärjestelmä ja lihavuuden patofysiologia 

 

Nisäkkäiden painonsäätely on kompleksinen neuroendokriininen järjestelmä, jossa useat 

eri hormonit säätelevät energiatasapainoa eli energian sisäänoton ja kulutuksen erotusta. 

Tasapainoa säädellään takaisinkytkentäperiaatteella (Friedman & Halaas, 1998). Aineen-

vaihduntaan osallistuvat kudokset antavat informaatiota elimistön energiatasapainon 

tilasta. Tasapainoa säädellään eri hormoneilla, joita eritetään perifeerisissä kudoksissa ja 

keskushermostossa. Hormonien informaatio käsitellään aivojen hypotalamuksessa, missä 

varsinainen energiankulutuksen ja ravinnonoton säätely tapahtuu. Humoraaliset säätely-

järjestelmät jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen säätelyyn. Lyhytaikainen järjestelmä säätelee 

ravinnonottoa nopeilla hormoneilla, kun taas pitkäaikainen järjestelmä ylläpitää kehon 

rasvavarastojen tasapainoa hitaasti vaikuttavien hormonien avulla (Schwartz & Morton, 

2002). 

 Lyhytaikaisessa järjestelmässä säädellään nälän ja kylläisyyden tunnetta, 

johon vaikuttavat muun muassa plasman glukoosikonsentraatio ja aminohapot sekä eri 

hormonit, kuten ruuansulatuskanavasta erittyvät kolekystokiniini ja greliini. Ruokasula 

stimuloi kolekystokiniinin eritystä ohutsuolen limakalvolta verenkiertoon ja tämä signaloi 

kylläisyydentunnetta, kun taas greliini eritetään mahalaukun limakalvoilta verenkiertoon 

ennen ruokailua mahalaukun ollessa tyhjä ja sen eritys loppuu, kun mahalaukku täyttyy 

avulla (Schwartz & Morton, 2002). Greliini stimuloi ruokahalua ja nopeuttaa mahalaukun 

tyhjentymistä. Lyhytaikainen järjestelmä siis säätelee yksittäisen aterioinnin aloittamista 

ja lopettamista, mutta on itsessäänkin pitkäaikaisen säätelyjärjestelmän alaisena, joka 

kontrolloi energiankulutusta ja ruokahalua ruumiinpainon sekä rasvavarastojen määrän 

mukaan. Säätelyyn osallistuvat leptiini- ja insuliinihormonit, jotka aikaansaavat 

kylläisyyden tunteen sekä nostavat kokonaisenergiankulutusta. Insuliinia eritetään 

haiman β-soluista ja leptiiniä valkean rasvan adiposyyteistä. Molempia hormoneja 

vapautetaan verenkiertoon suhteessa nautitun ravinnon määrään. Leptiinin eritys 

säädetään rasvakudoksessa olevan rasvan määrän mukaan; kun rasvaa on rasva-
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kudoksissa vähän, leptiiniä ei eritetä, mikä ylläpitää nälän tunnetta. Sen sijaan rasvan 

kertyessä rasvakudoksiin leptiinin eritys kasvaa samassa suhteessa, mikä keskus-

hermostossa stimuloi kylläisyydentunnetta (Friedman & Halaas, 1998). 

 Yksi lihavuutta selittävä tekijä on pitkäaikaisen säätelyjärjestelmän 

heikentynyt toimivuus. Leptiinin osuutta lihavuuden syntyyn voidaan määrittää mit-

taamalla plasman leptiinipitoisuutta. Korkea leptiinipitoisuus viittaa ylipainon aiheuttavan 

leptiiniresistenssiä, jolloin leptiiniä eritetään runsaasti rasvakudoksesta, mutta leptiini ei 

joko pääse vaikuttamaan keskushermostollisesti, tai sen toimivuus on huonontunut. 

Leptiiniresistenssissä leptiinin kuljetus veri-aivoesteen läpi on heikentynyt (Febbraio, 

2007). Matala tai normaali leptiinipitoisuus plasmassa lihavuuden yhteydessä voi viitata 

heikentyneeseen leptiinin tuotantoon. Leptiinin normaalia heikompi toimivuus antaa 

viitteitä lihavuuden geneettisistä tekijöistä, mutta eläinkokeista saatujen tulosten 

perusteella vaikuttaisi kuitenkin ylipainon olevan geneettisten ja ympäristötekijöiden 

yhteisvaikutuksen tulosta. Liikalihaville koe-eläimille kehittyy lähes poikkeuksetta leptiini-

resistenssi (Friedman & Halaas, 1998). Ylipainoa ja sairaalloista lihavuutta tuskin pystyy 

selittämään yhdellä fysiologisella tekijällä. Sen sijaan ylipainon kertyminen on useiden 

fysiologisten ja psykologisten tekijöiden summa, jossa ympäristö ja genetiikka vaikuttavat 

eri tavalla eri yksilöihin. Säätelyjärjestelmän epätasapaino ylläpitää painon kertymistä ja 

vaikeuttaa kierteen katkaisemista. 

 

1.2.  Lihavuuden hoito  

 

Termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön mukaan energia missä tahansa suljetussa 

systeemissä ei vähene, ellei energian kulutus ole jollain tapaa energian saantia suurempi. 

Tämä on perusperiaate lihavuuden hoidossa ja ehkäisyssä: energian kulutuksen täytyy 

olla saantia suurempaa, jotta varastoitu energia rasvakudoksessa vähenee. Energian 

saantia voidaan laskea ruokavaliolla, kun taas energian kulutusta on helpoin nostaa 

lisäämällä fyysistä aktiivisuutta. Energian kulutuksen kasvun lisäksi liikunnalla on myös 

energia-aineenvaihduntaa parantavia vaikutuksia.  
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 Lihavuuden hoidossa lihaskudoksella on merkittävä rooli, sillä luustolihas 

kattaa keskimäärin 40 % kehon massasta ja se on aineenvaihdunnallisesti aktiivista 

kudosta, toisin kuin esimerkiksi lähinnä energiavarastona toimiva rasvakudos. Luusto-

lihasten aineenvaihdunnallisesta aktiivisuudesta kertoo hyvin se, että ne vastaavat 

kokonaisuudessaan 75 - 95 % koko kehon insuliinistimuloidusta glukoosin sisäänotosta ja 

25 % rasvahappojen sisäänotosta soluun (Watt et al., 2006b). Fyysinen harjoittelu, 

eritoten aerobinen harjoittelu, parantaa elimistön hapenottokykyä ja luustolihasten 

oksidatiivista kapasiteettia. Elimistö adaptoituu liikunnan aiheuttamaan rasitukseen 

tehostamalla luustolihasten energian saantia ja käyttöä, mikä näkyy muun muassa 

mitokondrioiden määrän ja koon kasvuna, oksidatiivisten entsyymien määrän kasvuna ja 

oksidatiivisten metaboliareittien aktiivisuuden kasvuna, luustolihaksen glykogeeni-

pitoisuuden kasvuna, tehostuneessa rasvahappojen ja glukoosin kuljetuksessa soluun 

sekä hiussuoniston tihentymisessä lihaksessa (Holloszy et al., 1984). Luustolihaksen 

rasvahappojen lisääntynyt oksidaatio parantaa myös insuliiniherkkyyttä ja ehkäisee 

insuliiniresistenssiä (Pan et al., 1997). Rasvahappojen akkumuloitumisen yhteydestä 

insuliiniresistenssiin on esitetty tarkemmin kappaleessa 1.3.3.  

 Liikunnan aikaansaama luustolihasten aktivoituminen alentaa myös plasman 

insuliini-, glukoosi- ja rasvahappopitoisuuksia. Harjoittelun indusoima glukoosin ja rasva-

happojen siirtäminen lihakseen tapahtuu ilman insuliinia harjoittelun aikana, mutta myös 

harjoittelun jälkeen herkistyneen insuliinisignaloinnin kautta. Harjoittelun aikaansaama 

insuliinille herkistyminen kestää enintään kaksi vuorokautta, mikäli harjoittelua ei jatketa. 

Insuliini on anabolinen, rasvakudosta säästelevä hormoni, joten plasman insuliini-

pitoisuuden aleneminen ja insuliinistä riippumaton glukoosin ja rasvahappojen sisäänotto 

luustolihakseen on energia-aineenvaihdunnaltaan suotuisa muutos; plasman ravinto-

aineita siirretään ensisijaisesti luustolihasten energiareservaatteihin kataboloitavaksi. Sen 

sijaan insuliinin stimuloimana ravinnosta saatu energia siirretään paitsi lihaksiin, myös 

maksaan ja rasvakudokseen (Hawley & Lessard, 2008).  

 Huolimatta liikunnan kiistattomista vaikutuksista lihavuuden ja siihen liit-

tyvien komplikaatioiden hoitoon, on samankaltaisia fysiologisia vaikutuksia yritetty etsiä 

myös eri molekyyleistä laihdutuslääkkeeksi. Leptiinin löytymisen v. 1994 jälkeen tutkijat 

kuvittelivat tekevänsä läpimurron lihavuuden ja siihen liittyvien sairauksien hoidossa, sillä 
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ruokahalua hillitsevän vaikutuksen lisäksi leptiini vaikuttaa myös lihaksissa tehostamalla 

rasvahappojen oksidaatiota ja glukoosin soluunottoa. Leptiiniresistenssi antoi kuitenkin 

uuden haasteen tutkimuksissa: liikalihavuudessa endogeenistä leptiiniä on runsaasti, 

mutta se ei toimi kunnolla keskushermostossa eikä perifeerisissä kudoksissa. Näin ollen 

leptiinistä ei itsessään saatu vaikuttavaa laihdutuslääkettä, mutta sen vaikutus-

mekanismien selviämisen myötä löydettiin uusia, leptiinin tavoin vaikuttavia molekyylejä. 

Näitä ovat gp130-reseptoreihin kiinnittyvät ligandit, ennen kaikkea CNTF (Ciliary 

neurotrophic factor), joka toimii leptiinin tavoin liikalihavuuden aiheuttamasta leptiini-

resistenssistä huolimatta (Febbraio, 2007). 

 

1.3.  CNTF 

 

CNTF on elimistössä luonnollisesti esiintyvä proteiini. Se karakterisoitiin ensimmäistä 

kertaa kyvystään tukea parasympaattisen neuronien selviytymistä kanan näköhermossa 

in vitro (Adler et al., 1979), ja seuraavaksi eristettiin homogeenisesti kanin iskiashermoista 

(Lin et al., 1989). CNTF tukee muun muassa sensoristen, motoristen, aivoperäisten ja 

hippokampuksessa sijaitsevien neuronien selviytymistä. Lisäksi CNTF edistää myös 

sympaattisten neuronien kolinergistä erilaistumista sekä hermotukisolujen kanta-

muotojen erilaistumista astrosyyteiksi. CNTF:n tiedetään vaikuttavan myös perifeerisiin 

kudoksiin, kuten lihaskudokseen. CNTF:ää ekspressoituu keskushermoston astrosyyteissä 

ja perifeerisen hermokudoksen Schwannin soluissa (Stöckli et al., 1991). 

 Eläinkokeissa lisätyn eksogeenisen CNTF:n havaittiin parantavan erilaisten 

hermokudoksen solujen, kuten motoristen neuronien ja oligodendrosyyttien, selviy-

tymistä hermovauriosta. Lisäksi CNTF:n lähetti-RNA:n ekspressiota tutkimalla saatiin 

selville, että vauriot joko keskushermostossa tai ääreishermostossa vaikuttavat merkit-

tävästi CNTF-proteiinin ilmentymiseen (Friedman et al., 1992; Ip et al., 1993). Nämä 

tulokset johtivat päätelmään, jonka mukaan CNTF toimii neurotrofisena vasteena 

hermostollisiin vaurioihin. 

 Hermosoluja suojaavan vaikutuksen innoittamana CNTF:ää on kokeiltu 

myös hermostorappeumasairauksien hoitokeinona. Sendtner et al. (1992) havaitsivat 
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CNTF:n ehkäisevän merkitsevästi motorisen neuropatian etenemistä hiirillä. Kliinisesti 

CNTF:ää tutkittiin ALS-tautia sairastavilla potilailla. ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi 

on motoneuronisairaus, joka rappeuttaa sekä ylempiä että alempia liikehermoja. CNTF:llä 

ei havaittu olevan merkitsevästi vaikutusta sairauden ennusteeseen, mutta sen sijaan 

sivuvaikutuksena havaittiin ruokahalun vähenemistä, sekä merkittävää, 10 – 15 prosentin 

painon laskua (ALS CNTF Treatment Study Group, 1996). Martin tutkimusryhmineen 

(1996) havaitsivat CNTF-käsitellyillä rotilla vastaavanlaisia tuloksia. Rotat kuitenkin 

lihoivat nopeasti takaisin lähtöpainoihin CNTF-annostelun loppumisen jälkeen. 

Painon laskun epäiltiin aluksi johtuvan CNTF:n kakektisesta eli lihasmassaa 

vähentävästä vaikutuksesta, josta Henderson et al. (1996) olivat raportoineet aiemmin 

rotta- ja hiirikokeidensa perusteella. Myös Martin et al. (1996) havaitsivat painon 

alenemisen johtuvan kakektisesta vaikutuksesta. CNTF, kuten useat muutkin interleukiini-

6-perheen sytokiinit, aktivoituvat tulehdusreaktion yhteydessä ja voivat aiheuttaa 

lihaskataboliaa. Kuitenkin Ramirez et al. (2003) ja Kelly et al. (2004) havaitsivat tutki-

muksissaan, ettei CNTF-lisäys aiheuta tulehdusvastetta niillä annoksilla, joilla se aikaansaa 

painon alenemisen. Pienillä annoksilla CNTF aiheuttaa leptiininkaltaisen painoa alentavan 

vaikutuksen, kun taas suuremmilla annoksilla CNTF vaikuttaa kuten tyypillinen kakektinen 

tekijä interleukiini-1 eli IL-1. 

 

1.3.1. Gp130-sytokiinit 

 

Sytokiinit ovat laaja ryhmä löyhästi luokiteltuja erilaisia pieniä signaaliproteiineja, jotka 

toimivat kemiallisina viestinvälittäjinä kiinnittymällä kohdekudoksen solujen väliseen 

signalointiin vaikuttavien (α-β) reseptorikomplekseihin. Sytokiineilla tapahtuva solujen 

välinen kommunikointi on monimutkainen prosessi, sillä useimmat sytokiinit ovat pleio-

trooppisia eli samalla sytokiinillä voi olla erilaiset vaikutukset eri kohdekudoksissa, mutta 

myös eri sytokiineilla voi olla samanlaiset vasteet tietyissä kudoksissa. Sytokiini-

signaloinnissa tärkeät solutoiminnot on turvattu eri sytokiinien samanlaisella vasteella 

kohdekudoksessa. Näin ollen vain muutaman sytokiinin toimivuus on elintärkeää, sillä 
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puuttuvaa tai toimimatonta sytokiinia voi kompensoida usein joku toinen sytokiini 

(Vergara & Ramirez, 2004). 

 CNTF kuuluu IL-6-perheen eli gp130-sytokiineihin. Ryhmään kuuluu CNTF:n 

lisäksi myös muun muassa LIF (leukemia inhibitory factor), IL-6 (interleukin 6), IL-11 

(interleukin 11), OSM (oncostatin M), CT-1 (cardiotrophin 1), CLC (cardiotrophin-like 

cytokine), NNT-1 (neurotrophin 1) ja NP (neuropoietin) (Vergara & Ramirez, 2004). IL-6-

perheen sytokiinit eivät ole DNA-sekvensseiltään kovinkaan homologisia, vaan ne on 

luokiteltu perheelle ominaisen nelikierteisen proteiinirakenteen ja reseptoreilleen 

yhteisen transmembraanisen alayksikön, signaalitransduktioproteiini gp130 perusteella. 

Gp130 eli glykoproteiini 130 on 130 kiloDaltonin kokoinen IL-6-perheen sytokiinien 

reseptoreihin kiinnittyvä alayksikkö, joka muodostaa sytokiinin tyypistä riippuen joko 

homo- tai heterodimeerisen kompleksin, mikä saa aikaan signaalikaskadin. Vaikka 

Gp130:tä on ekspressoituneena kaikissa nisäkkäiden solutyypeissä, soluspesifiset vasteet 

gp130-sytokiineille ovat riippuvaisia solutyyppien suhteellisesta gp130-reseptorien 

ekspressiosta (Febbraio, 2007). 

 IL-6-perheen sytokiinit ovat tärkeitä välittäjämolekyylejä infektiosta tai 

tapaturmasta seuraavan akuuttivaiheen vasteen säätelylle. Kyseiset sytokiinit voivat 

toimia joko tulehdusta edistävinä tai hillitsevinä. Esimerkiksi tulehdustilassa sytokiineja 

tuotetaan runsaasti tulehtuneelle alueelle. Tulehdus- ja immuunivasteiden lisäksi IL-6-

perheen sytokiinit ovat välttämättömiä muun muassa verisolujen muodostumisessa, 

maksan ja neuronien uusiutumisessa ja alkion kehityksessä. Gp130-sytokiinit aktivoivat 

kohdekudoksessa geenejä, jotka vaikuttavat solun differentiaatioon, selviytymiseen, 

apoptoosiin ja proliferaatioon (Heinrich et al., 2003). IL-6-perheen sytokiinit aiheuttavat 

kaikki jonkin verran kakeksiaa suurilla pitoisuuksilla johtuen ilmeisesti kortisolin ja kate-

koliamiinien vapauttamista stimuloivasta vaikutuksesta (Morley et al., 2006). Lisäksi niin 

CNTF kuin muutkin perheen sytokiinit ovat endogeenisiä pyrogeenejä eli aiheuttavat 

kuumetta normaalia suuremmilla pitoisuuksilla (Vergara & Ramirez, 2004). 
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1.3.2. CNTF-CNTFRα-reseptorikompleksin rakenne ja signalointi 

 

CNTF on tertiaarirakenteeltaan nelikierteinen nippu, jossa neljä α-kierrettä (A, B, C, D) 

muodostavat antiparalleelin, eli kierteet kulkevat rinnakkain, mutta vastakkaisiin suuntiin. 

Kierteet eli heliksit ovat kiinnittyneinä toisiinsa kahdella ristikkäisellä silmukalla (välillä A-B 

ja C-D), sekä yhdellä pienellä silmukalla heliksien B ja C välille (Sleeman et al., 2000). 

Pian, kun CNTF oli eristetty kanin iskiashermosta, myös rotan ja ihmisen 

CNTF-isomuodot kloonattiin. CNTF on 200 aminohapon ja noin 23 kDa kokoinen peptidi. 

Rotan ja ihmisen CNTF-proteiinien sekvenssit ovat 86 %:sti homologisia. Proteiinista 

puuttuu signaalipeptidisekvenssi, mikä yhdessä proteiinin sytosolisen sijainnin kanssa 

viittaisi siihen, ettei CNTF ole eritettävä sytokiini. CNTF:ää on kuitenkin havaittu niin 

näennäisesti terveiden kuin sairastavien yksilöiden verenkierrosta. On vielä epäselvää, 

mikä käynnistää CNTF:n erityksen ja millä mekanismilla eritys tapahtuu. On esitetty, että 

CNTF eritettäisiin Schwannin soluista ja astrosyyteistä endosyyttisten vesikkeleiden 

eksosytoosilla (Vergara & Ramirez, 2004). 

CNTF:stä on valmistettu myös erilaisia analogeja niin ihmisen kuin rotankin 

proteiinimuodosta. Variantteja on paranneltu mm. reseptorispesifisyyden ja biologisen 

aktiivisuuden suhteen. Tunnetuin ihmisen CNTF:stä valmistettu rekombinanttimuoto on 

Axokine®, aksokiini. Aksokiini on lääkeyhtiö Renegeronin kehittämä toisen sukupolven 

neurotrofinen tekijä, joka kehitettiin potentiaaliseksi lääkkeeksi lihavuuden ja siihen 

liittyvien sairauksien, kuten tyypin 2-diabeteksen, hoitoon (Sleeman et al., 2000). 

CNTF:ää ekspressoidaan Schwannin soluissa ääreishermostossa ja astro-

syyteissä keskushermostossa (Stöckli et al., 1991). CNTF-reseptoreja on eniten hermo-

kudoksissa, mutta niitä esiintyy myös muissa, hermoston ulkopuolella olevissa kudoksissa. 

CNTF-reseptori ekspressoituu muun muassa maksassa, munuaisissa, lisämunuaisissa, 

ihossa ja kiveksissä. Reseptori ekspressoituu suhteellisen runsaasti myös luustolihaksessa 

(Davis et al., 1991). Mutanttihiiret, joilta CNTF-reseptoria koodaava geeni on poistettu, 

kuolevat 24 tunnin sisällä syntymisen jälkeen johtuen ainakin vakavista motoneuronien 

vajavaisuudesta aivorungossa ja selkärangassa (DeChiera et al., 1995). Useiden eri 

tutkimusten perusteella vaikuttaisi siltä, ettei CNTF:llä ole ehdottoman tärkeää roolia 
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alkiokehityksen kannalta, vaan sen merkitys korostuu myöhemmällä iällä hermosoluja 

korjaavana tekijänä. Sen sijaan CNTF-reseptori on ilmeisesti elintärkeä, johtuen yhdestä 

tai useammasta siihen kiinnittyvästä ligandista, joilla on kriittinen rooli alkiokehityksessä 

(Vergara & Ramirez, 2004). 

 CNTF-reseptorin alayksikön eli CNTFRα:n kloonaaminen paljasti sen olevan 

samanlainen kuin toinen IL6-reseptorin eli IL-6Rα:n muodostavasta rakenneosista (Davis 

et al., 1991). Toisin kuin monet muut tunnetut sytokiinireseptorit, CNTFα:lla ei ole trans-

membraanista tai sytoplasmista signalointialuetta, vaan se on kiinnittyneenä solun 

pinnalle glykosyylifosfatidyyli-inositoli- eli GPI-ankkurilla. CNTFRα voi toimia joko solu-

kalvoon kiinnittyneenä, tai sitten se voi kuroutua irti solukalvosta GPI-ankkurin ansiosta ja 

säilyttää toiminnallisuutensa myös liukoisessa muodossa. Liukoista CNTFRα:aa on 

havaittu selkäydinnesteessä sekä veriseerumissa, ja sen on havaittu mahdollistavan 

signalointia soluille, jotka eivät juurikaan reagoi pelkälle CNTF:lle (Davis et al., 1993). 

 CNTF-reseptori muodostuu kolmesta alayksiköstä; n. 70 kD:n kokoisesta 

CNTFRα:sta, sekä kahdesta β-alayksiköstä, gp130:sta ja LIFR:sta (Leukemia inhibitory 

factor receptor). Nämä proteiinit ovat solukalvolla toisistaan erillään CNTF-ligandin 

poissaollessa. CNTF:n korkean affiniteetin biologiset toiminnot vaativat ensimmäiseksi 

kiinnittymisen CNTFRα:aan stoikiometrisesti suhteessa 1:1, mikä saa aikaan gp130-

proteiinin kiinnittymisen, mikä taas aktivoi LIFR:n kiinnittymisen reseptorikompleksiin. De 

Serio et al. (1995) ovat ehdottaneet, että CNTF-reseptorikompleksi on heksameeri, jossa 

CNTF, CNTFRα, gp130 ja LIFR ovat suhteessa 2:2:1:1. CNTF:n indusoima β-alayksiköiden 

heterodimerisaatio aloittaa signaalikaskadin aktivoimalla sytoplasmiset JAK/TYK-tyrosiini-

kinaasit. Nämä kinaasit ovat yhteydessä gp130 ja LIFR β-alayksiköiden sytoplasmisiin 

domeeneihin, jotka fosforyloivat toisiaan ja synnyttävät näin sitoutumispaikan 

transkriptiotekijä STAT3:lle (signal transduction activator of transcription 3). JAK-kinaasit 

fosforyloivat myös transkriptiotekijä STAT3:sta, jolloin se dimerisoituu joko itsensä tai 

muiden STAT-proteiinien kanssa. Dimeeri siirtyy tumaan, missä se kiinnittyy spesifisesti 

DNA:han ja aktivoi kohdegeenien transkriptiota. Signaalireitin aktivaatiota säädellään 

negatiivisesti proteiinityrosiinifosfataasilla ja SOCS-perheen (suppressor of cytokine 

signaling) proteiineilla (Sleeman et al., 2000; Vergara & Ramirez, 2004). Watt et al. 
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(2006a) kuitenkin osoittivat tutkimuksissaan CNTF:n ja eräiden muiden gp130Rβ-ligandien 

toimivan JAK/STAT-signalointireitin kautta SOCS-inhibitiosta huolimatta. 

 IL-6-perheen eli gp130-sytokiinien rakenteellinen samankaltaisuus ja 

reseptorikompleksien yhteiset β-alayksiköt mahdollistavat joillekin sytokiineille pleio-

trooppisen vaikutuksen. Schuster et al. (2003) havaitsivat ihmisen CNTF:n eroavan rotan 

CNTF:stä pystymällä kiinnittymään myös IL-6-reseptorin (IL-6Rα) alayksikköön ja antaa 

näin IL-6-sytokiinille ominaisen signaalivasteen. He osoittivat CNTF:n kiinnittyvän IL-6-

reseptoriin noin 50 kertaa huonommin kuin IL-6. IL-6-reseptorilla on samat β-alayksiköt 

kuin CNTF-reseptorilla (kuva 1). Ihmisen CNTF pystyy kiinnittymään IL-6R:n molempiin 

muotoihin, solukalvolla sijaitsevaan sekä liukoiseen reseptorimuotoon. Ihmisen CNTF:n 

kyky indusoida akuuttivaiheen vastetta maksasoluissa voi johtua sen sitoutumisesta IL-6-

reseptoriin. Myös CNTF:n aivojen striataalihermosoluja suojaavan vaikutuksen uskotaan 

johtuvan IL-6Rα-signaalireitin kautta, sillä siellä ei ole CNTFα:aa (Kordower et al., 1999). 

CNTF:llä on siis enemmän kohdesoluja kuin mitä aiemmin on luultu. 

 

 

  

Kuva 1. CNTF-ligandien kiinnittyminen CNTF- ja IL-6-reseptorikomplekseihin. Molemmat reseptorikompleksit 

sisältävät samat β-alayksiköt. Kuvassa A CNTF signaloi CNTFRα:n kiinnittymällä, kuvassa B CNTF signaloi IL-6Rα:n 

kiinnittymällä. Alkuperäinen kuva: Febbraio (2007). 
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1.3.3. CNTF:n aineenvaihdunnalliset ominaisuudet 

 

Vallitsevan käsityksen mukaan CNTF:llä ei ole normaalisti fysiologista osuutta painon-

hallinnassa, mutta kuten esimerkiksi Blüher tutkimusryhmineen (2004) on osoittanut, 

CNTF:n johdannainen, aksokiini, vaikuttaa energiatasapainoon, ruumiinpainoon, kehon-

koostumukseen ja aineenvaihduntaan aktiivisen hoidon aikana ja sen jälkeenkin. CNTF:n 

metaboliset vaikutukset perustuvat toisistaan erillään oleviin mekanismeihin: 

perifeerisissä kudoksissa erilaisten aineenvaihdunnallisten ominaisuuksien, kuten 

insuliiniherkkyyden, paranemiseen ja keskushermostossa energiatasapainon pitkäaikaisen 

järjestelmän säätelyn synkronointiin.  

 Aivojen hypotalamus säätelee energiatasapainoa kontrolloimalla perus-

aineenvaihduntaa (BMR) ja ruokahalua. Gloaguen et al. (1997) havaitsivat hypo-

talamuksen energiatasapainoa säätelevässä osassa sijaitsevan leptiinireseptorien lisäksi 

myös CNTF-reseptoreja. Reseptorit ovat pääpiirteiltään melko homologisia keskenään ja 

ne molemmat aktivoivat JAK/STAT–signaalireittejä (Febbraio, 2007; Sleeman et al., 2000). 

CNTF:n ja leptiinin energiatasapainoa säätelevät vaikutukset perustuvat AMPK:n (AMP-

aktivoituva proteiinikinaasi) aktiivisuuden vähentämiseen hypotalamuksessa (Steinberg et 

al., 2006). Kummankin sytokiinin hermostovälitteiset aineenvaihdunnalliset vaikutukset 

ovat varsin samankaltaisia. 

 Eräs merkittävä ero leptiinin ja CNTF:n niin keskushermostollisten kuin 

perifeeristen vaikutusten välillä on CNTF:n säätelyn toimivuus ylipainon aiheuttamasta 

leptiiniresistenssistä huolimatta. Leptiiniresistenssin osittaisena syynä pidetään inhibiitio-

molekyyli SOCS3:n (suppressor of cytokine signaling 3) kohonneita arvoja. SOCS3 inhiboi 

leptiinin kykyä aktivoida STAT3-signaalireittiä (Ahima, 2006). Kuitenkin CNTF:ssä, kuten 

muissakin saman perheen sytokiineissä, on reseptorin alayksikkö gp130:ssa ylimääräisiä 

STAT-kiinnityskohtia, mikä mahdollistaa reseptorisignaloinnin SOCS3-inhibiitiosta 

huolimatta (Matthews & Febbraio, 2008). Lisäksi merkittäviä havaintoja on tehty eläin-

kokeissa, joissa lihotettuihin koe-eläimiin on systemaattisesti lisätty CNTF:ää tai leptiiniä. 

Molemmat käsittelyt aiheuttivat painon alenemista. Leptiinilisäyksen saaneet eläimet 

lihoivat pian käsittelyn jälkeen uudelleen, kun taas CNTF-käsitellyt eläimet ylläpitivät 
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alennettua painoaan viikkoja, jopa kuukausia. Tämä johtui oletettavasti CNTF:n neuro-

geneesiä stimuloivasta vaikutuksista: solujen proliferaatio hypotalamuksen energia-

tasapainoa säätelevällä alueella luo uuden asetuspisteen (eng. set point) painon-

säätelyssä, mikä ikään kuin uudelleensynkronoi lihomisesta seuranneen pitkäaikaisen 

säätelyjärjestelmän epätasapainon (Kokoeva et al., 2005). 

 Perifeerisissä kudoksissa, kuten luustolihaksessa ja maksassa, CNTF vaikut-

taa kudoksen omaan aineenvaihduntaan. CNTF, kuten myös leptiini ja IL-6, aktivoivat 

AMPK:ta reseptorisignaloinnin kautta, mikä muun muassa tehostaa rasvahappojen 

oksidaatiota (Steinberg et al., 2006; Watt et al., 2006a). CNTF mimikoi siis leptiiniä myös 

perifeeristen aineenvaihdunnallisten vaikutusten osalta. CNTF:n AMPK:n aktivaatiosta 

välittyvät vaikutukset lihaksen metaboliaan voidaan signaloida myös CNTF-ligandin 

kiinnittymisellä IL-6-reseptoriin. Luustolihasten CNTF-reseptorin suhteellisen korkeasta 

ekspressiosta huolimatta nopeissa ja hitaissa lihassyissä IL-6-reseptorin mRNA:ta ekspres-

soidaan keskimäärin kuusi kertaa enemmän kuin CNTFRα:n mRNA:ta (Watt et al., 2006a). 

CNTF:n mahdollisuus kiinnittyä kahteen eri reseptoriin paitsi tehostaa tässä tapauksessa 

AMPK:n aktivoinnin kautta välittyviä vaikutuksia, mutta myös helpottaa CNTF-hoitoon 

liittyvien sivuvaikutusten selvittämistä.  

 CNTF:n ja muiden gp130 reseptorin β-alayksikön ligandien aineen-

vaihdunnallisia ominaisuuksia perifeerisessä kudoksessa voidaan kutsua antidiabeettisiksi 

vaikutuksiksi, sillä se parantaa muun muassa kudoksen insuliiniherkkyyttä ja rasva-

happojen oksidaatiota, eli niitä ominaisuuksia, jotka insuliiniresistenssissä ovat heiken-

tyneet. Myös leptiinin tiedetään parantavan luustolihaksen rasvahappojen oksidaatiota ja 

ehkäisevän insuliiniresistenssiä (Arner, 2005). Kuitenkin leptiiniresistenssissä SOCS3-

inhibitio estää leptiinin toimintaa myös perifeerisissä kudoksissa, joten ylipainoon liittyvä 

leptiiniresistenssi ja insuliiniresistenssi ovat kytköksissä toisiinsa. Insuliiniresistenssiin 

liittyy useimmiten haitallisten lipidien liiallinen kertyminen lihas- ja maksakudokseen. On 

esitetty, että lipidijohdannaisten metaboliittien, kuten triasyyliglyserolin, diasyyli-

glyserolin ja keramidin, akkumuloituminen estää suoraan insuliinin signaalitransduktiota 

(Pan et al., 1997). Lipidijohdannaiset metaboliitit aktivoivat c-jun terminaaliaminokinaasia 

(c-jun terminal amino kinase, JNK), joka vaimentaa insuliinisignalointia (Matthews & 

Febbraio, 2008). 
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 Insuliinille herkistävä ja rasvahappojen oksidaatiota lisäävät aineenvaihdun-

nalliset vaikutukset muistuttavat pitkälti fyysisen harjoittelun aikaansaamia vasteita. 

CNTF:n rasvoittumista ehkäisevä vaikutus lihas- ja maksakudoksissa AMPK:n aktivaation 

kautta perustuu asetyylikoentsyymi-A–karboksylaasin (ACC) inhibiitioon ja malonyyli-

koentsyymi-A–dekarboksylaasin (MCD) stimulaatioon, joka johtaa malonyylikoensyymi-

A:n vähenemiseen kohdekudoksessa. Malonyylikoentsyymi-A on prekursori, jota tarvitaan 

lipidisynteeseissä. AMPK:n aktivaatio lisää myös karnitiini-palmitoyyliasyylitransferaasi 

1:n (CPT-1) aktiivisuutta. CPT-1 on entsyymi, joka kuljettaa rasvahappoja mitokondrioon 

hapetettavaksi (Ahima, 2006; kuva 2). Maksassa CNTF hillitsee hepaattisten geenien, 

kuten kompleksisten lipidien synteesiä säätelevän entsyymin, stearyyli-koentsyymi-A-

desaturaasin (SCD-1), ekspressoitumista (Sleeman et al., 2003). Rasvahappojen 

lisääntynyt oksidaatio ja haitallisten lipidimetaboliittien kertymisen väheneminen 

maksassa ja luustolihaksessa laskee seriini/treoriinikinaasien, kuten JNK:n, aktiivisuutta ja 

SCD-1:n traskriptiota maksassa ja ehkäisee näin rasvoittumisen aiheuttamaa insuliini-

resistenssiä ja siihen liittyviä tulehdusvasteita (Febbraio, 2007). CNTF voi toisaalta 

vaikuttaa kudoksen aineenvaihduntaan myös ilman AMPK:n signalointireittiä. Steinberg et 

al. (2009) havaitsivat CNTF:n lisäävän luustolihaksen glukoosin sisäänottoa ja insuliini-

herkkyyden paranemista PI3-kinaasi/Akt –signalointireitin kautta, joka ei vaadi AMPK:n 

aktivointia.  

 CNTF:n painoa alentavat vaikutukset ovat siis leptiinin kaltaisia, välittyvät 

pääasiassa AMPK:n kautta ja säätelyt kohdistuvat keskushermostossa hypotalamukseen ja 

perifeerissä kudoksissa insuliiniherkkyyden paranemiseen ja lipidien kertymisen 

vähenemiseen. Sleeman et al. (2003) tutkivat CNTFAX15 eli aksokiinin vaikutuksia db/db 

hiirten diabeettisiin parametreihin, kuten plasman glukoosi-, kolesteroli- ja insuliini-

pitoisuuksiin. He pyrkivät selvittämään, johtuuko painon alentuminen pelkästään CNTF:n 

ruokahalua hillitsevästä vaikutuksesta, vai vaikuttaako siihen myös muutokset 

perifeerisissä kudoksissa. Db/db hiirillä ovat toimimattomat leptiinireseptorit, joten malli 

toimii hyvin ylipainon, diabeteksen ja dyslipidemian tutkimiseen. Tutkimusryhmä raportoi 

merkittäviä muutoksia mm. glukoosi-, insuliini-, triglyseridi- ja kolesteroliarvoissa, kuin 

mitä saatiin pelkällä ravinnonoton rajoittamisella. CNTF:n aineenvaihdunnallisia 

ominaisuuksia voidaan pitää melko kokonaisvaltaisina vaikutusten kohdistuessa aineen-
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vaihdunnallisesti aktiivisiin kehon osiin eli hypotalamukseen, maksaan ja luustolihaksiin. 

Kuitenkaan laihdutuslääkkeeksi CNTF tai sen johdannaiset eivät juuri sovellu, sillä pitkit-

tynyt käyttö aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, keskushermoston tulehtumista ja 

kuumeilua sekä anti-CNTF vasta-aineiden muodostumista (Febbraio, 2007). Toisaalta, 

CNTF:n neurogeneesiä lisäävästä vaikutuksesta johtuen sen syklinen käyttö laihdutus- tai 

diabeteslääkkeenä voi olla mahdollista, jos annoskoko saadaan optimoiduksi. 

 

 

 

 

Kuva 2. Kuva esittää CNTF:n signalointireittejä maksan ja luustolihaksen rasvoittumisen ehkäisyssä ja 

hypotalamuksen kautta välittyviä painoa alentavia vaikutuksia. Kuvan lyhenteet: AMPK; AMP-aktivoituva 

proteiinikinaasi, ACC; Asetyyli koentsyymi-A-karboksylaasi, CNTF; Ciliary neurotrophic factor, CPT-1; 

Karnitiinipalmityyli-transferaasi-1, Malonyl CoA; Malonyyli-koentsyymi-A ja ,FA-CoA; Rasvahappo-

koentsyymi-A. Alkuperäinen kuva: Ahima (2006). 
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1.3.4. Myotrofiset vaikutukset  

 

Aineenvaihdunnallisten ominaisuuksien lisäksi CNTF:llä on myös lihaksen voimantuottoon 

ja sen ylläpitoon liittyviä vaikutuksia. Tämän sytokiinin myotrofisista ominaisuuksista 

raportoivat ensimmäisenä Helgren et al. (1994) huomatessaan CNTF-reseptori-

komponenttien ekspression äkillisen kasvun lihaksessa denervaation eli hermon katkaisun 

jälkeen. Hermovaurion tiedetään aiheuttavan lihaksen surkastumista ja tutkimusryhmä 

raportoikin CNTF:n ehkäisevän hermovaurion aiheuttamaa lihaskatoa ja supistus-

ominaisuuksien huononemista. Myöhemmin CNTF:n on osoitettu toimivan eri tavoin eri 

lihassyytyypeissä ja niiden motoneuroneissa denervaation jälkeen (Mousavi et al., 2002). 

CNTF:ää ekspressoidaan hermovaurion indusoimana ääreishermoston Schwannin soluista 

suojaamaan paitsi lihasta surkastumiselta, myös korjaamaan itse hermovauriota. 

Neurogeneettisistä vaikutuksista johtuen CNTF suojaa myös ääreishermostoa ja 

sen onkin osoitettu edistävän motoneuronien selviytymistä (Varela et al., 2000). CNTF 

lisää myös motoneuronien haaroittumista ja osittaisessa denervaatiossa sen on osoitettu 

haaroittavan viereisen motoneuronin kautta uudelleen lihassyitä, joista hermo on 

katkaistu (Vergara & Ramirez, 2004). Eksogeenisen CNTF:n on osoitettu kiihdyttävän myös 

myotuubien erilaistumista myofibrilleiksi lihaksessa in vivo, josta hermot ja verisuonet on 

katkaistu (Marques & Santo Neto, 1997). 

CNTF vaikuttaa myös erilaisiin lihaksen proteiineihin, kuten entsyymeihin tai 

synaptisiin proteiineihin, jotka ovat edes osittain riippuvaisia neuraalisista tekijöistä 

(Helgren et al., 1994). Michel et al. (1996) selvittivät CNTF:n vaikutusta sukkinaatti-

dehydrogenaasin (SDH) aktiivisuuteen ja akkumuloitumiskohtaan denervoidussa 

lihaksessa. SDH on entsyymi, joka osallistuu sitruunahappokiertoon. He raportoivat 

CNTF:n estävän denervaatiosta johtuvaa SDH:n aktiivisuuden laskua myofibrillaarisessa 

osassa, muttei motorisessa päätelevyssä. Sen sijaan CNTF:n on osoitettu laskevan 

asetyylikoliiniesteraasin mRNA- ja entsyymipitoisuuksia denervoidussa lihaksessa, mutta 

asetyylikoliinireseptorin alayksiköiden transkriptioon sillä ei ole vaikutusta (Boudreau-

Larivière et al., 1996). CNTF:llä on siis vaikutuksia eri lihasproteiineihin, ei kuitenkaan 

kaikkiin, ja sen vaikutustavat proteiineihin ovat erilaisia.  
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Hermovauriosta johtuvan lihaksen surkastumiselta suojaavan vaikutuksen lisäksi 

CNTF:n osuutta on selvitetty myös ikääntymisen aiheuttamaan lihaskatoon ja lihasvoiman 

heikkenemiseen. Guillet et al. (1999) selvittivät tutkimuksissaan lonkkahermon CNTF-

pitoisuuden, alempien jalkalihasten CNTFRα:n ekspression ja fyysisen suorituskyvyn 

korrelaatioita ikääntyvillä rotilla. He havaitsivat lonkkahermon CNTF-pitoisuuden olevan 

alhaisempi ikääntyneillä rotilla verrattuna nuoriin aikuisikäisiin. Tämä viittaisi CNTF:n 

olevan transkriptionaalisen säätelyn alaisena ikääntymisen yhteydessä. Sen sijaan 

CNTFRα:n ekspressio kasvoi ikääntyessä. Uintinopeus oli nuorilla rotilla suurempi ja sen 

huomattiin korreloivan vahvasti CNTF-pitoisuuden kanssa. Tämä johti päätelmään, että 

luustolihaksen suorituskykyä säädellään CNTF:n ja sen reseptorin interaktion kautta. 

Lisäksi tutkimusryhmä havaitsi eksogeenisesti lisätyn CNTF:n kasvattavan ikääntyneen 

rotan soleus-lihaksen lihassyiden poikkipinta-alaa ja parantavan supistumisominaisuuksia. 

Guillet et al. (1999) ehdottivat ekso- ja endogeenisen CNTF:n vaikuttavan luustolihaksen 

suorituskykyyn rotilla. 

CNTF:n ja lihasvoiman välistä suhdetta on tutkittu myös ihmisillä. Roth et al. 

(2001) tutkivat aikuisilla koehenkilöillä CNTF-genotyypin vaikutusta voimantuottoon. 

Tutkimusryhmä raportoi heterotsygoottisten (G/A) yksilöiden tuottaneen enemmän 

voimaa kuin villityypin (G/G) tai mutanttityypin (A/A) homotsygootit yksilöt. Oletuksen 

mukaan villityypin homotsygootit yksilöt olisivat tuottaneet eniten voimaa, joten tulos oli 

odottamaton. Tämä johti hypoteesiin, että CNTF-genotyyppi liittyy lihaksen suoritus-

kykyyn ja että endogeeninen CNTF liittyy jollain tavalla ikääntymisen aiheuttamaan 

lihasvoiman katoamiseen. Myöhemmin on selvitetty, että paitsi CNTF:n, myös sen 

reseptorin geenin polymorfismi vaikuttaa lihaksen voimantuottoon (De Mars et al., 2007). 

CNTF:n vaikutusta denervaation aiheuttamaan lihaksen surkastumisen eri 

tekijöihin on tutkittu kohtalaisen paljon ja vaikuttaisikin siltä, että hermovaurion 

indusoimana CNTF:n myotrofiset vaikutukset ovat keskittyneet lihaksen toimintakyvyn 

ylläpitämiseen, kun taas neurogeneettiset vaikutukset hermottavat uudelleen 

motoneuronien hermopäätteitä lihassyihin (Vergara & Ramirez, 2004). Hermovaurion 

indusoimien vaikutusten ehkäisemisen lisäksi CNTF suojaa myös muiden tekijöiden, kuten 

ikääntymisen aiheuttaman lihasvoiman huononemiselta ja CNTF-CNTFRα-interaktion sekä 

niiden geenien polyformismin tiedetään vaikuttavan jollain lailla lihaksen suorituskyvyn 
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säätelyyn. CNTF:llä vaikuttaa olevan lukuisia eri vaikutuksia eri kudoksissa ja solu-

tyypeissä, mikä kuvaakin hyvin sen roolia pleiotrooppisena sytokiinina. 

 

1.3.5. Tutkimuksen tarkoitus 

 

CNTF:n tiedetään vaikuttavan leptiinin tavoin painoa alentavasti muun muassa 

hillitsemällä ruokahalua ja nostamalla aineenvaihdunnan tasoa, sekä tehostamalla 

insuliiniherkkyyttä ja rasvahappo-oksidaatiota (Febbraio, 2007). Lisäksi sytokiinin on 

osoitettu vaikuttavan energiatasapainoon, ruumiinpainoon, kehonkoostumukseen ja 

aineenvaihduntaan vielä aktiivisen hoidon jälkeenkin, johtuen oletettavasti CNTF:n neuro-

geneettisistä vaikutuksista (Blüher et al., 2004). Lihaksessa CNTF ja CNTF-reseptori –

interaktio säätelee voimantuottoa ja suorituskykyä (De Mars et al., 2007). Tässä työssä 

tarkastellaan, miten CNTF-lisäys ja fyysinen harjoittelu vaikuttaa normaalipainoisten 

rottien energia-aineenvaihduntaan. 

 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää CNTF:n pitkäaikaiset vaikutukset 

sydän- ja gastrocnemius-lihasten sytokromi-oksidaasin (COX) aktiivisuuteen sekä sydän-, 

gastrocnemius-, soleus- ja extensor digitorum longus –lihasten ja hypotalamuksen CNTF-

reseptorien ekspressioon. Lisäksi tarkastellaan juoksuharjoittelun vaikutusta kyseisiin 

parametreihin sekä molempien käsittelyjen yhteisvaikutusta. Tutkimuksen kohteena on 

myös käsittelyjen vaikutus plasman CNTF-pitoisuuksiin ja rottien ruumiinpainoihin. 

Hypoteeseina ovat seuraavat: ”Molemmat käsittelyt parantavat lihasten sytokromi –c-

oksidaasiaktiivisuutta ja alentavat rottien ruumiinpainoja”, ”Harjoittelun aikaansaama 

suorituskyvyn kasvu lisää CNTF-reseptorien suhteellista ekspressiota lihaksissa ja CNTF-

pitoisuutta plasmassa” ja ”CNTF:n neurogeneesiä stimuloivat vaikutukset aiheuttavat 

pitkäaikaisia muutoksia CNTF-reseptorin ekspression säätelyyn hypotalamuksessa ja 

lihaksissa”.  
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2. Materiaali ja menetelmät  

 

2.1.  Koe-eläimet 

 

Tutkimuksessa käytettiin koe-eläiminä 29:ää Sprague Dawley –kannan urosrottaa (Rattus 

norvegicus). Rotat olivat syntyneet 17.2.2011 Oulun yliopiston koe-eläinkeskuksessa. 

Eläimet siirrettiin tutkimusta varten biologian laitoksen koe-eläinhuoneeseen, jossa niitä 

pidettiin viiden yksilön häkeissä vakio-olosuhteissa (22±1˚C, valaistus 12L/12D, klo 6.00-

18.00) ja niille oli tarjolla rehupellettejä (Lactamin, Ruotsi) ja vettä ad libitum. Työlle oli 

eläinkoelupa (ESAVI-2010-06711/Ym-23). 

 

2.2.  Minipumppujen operointi 

 

CNTF-liuoksen annostelua varten eläinten niskanahan alle implantoitiin 27-29.6.2011 

välisenä aikana osmoottiset minipumput (Model 2002, Alzet, Durect corporation, USA), 

jotka vapauttivat nestettä 0,5 µl nestettä tunnissa 14 vuorokauden ajan. Pumppujen 

maksimimitat olivat 38,7 mm x 19,3 mm x 9,7 mm ja paino 7,9 grammaa. Pumput 

täytettiin joko CNTF-liuoksella (Recombinant Rat CNTF, R&D Systems, USA) tai fysio-

logisella suolaliuoksella (PBS). CNTF liuotettiin PBS:ään, jolloin CNTF-pitoisuus oli 0,03 

µg/µl eli pumpusta vapautui 0,015 µg CNTF:ää tunnissa kahden viikon ajan. 

 Minipumppujen operointi suoritettiin nukutuksessa. Inhalaationukutukseen 

käytettiin isofluraania (nukutus 3 %, ylläpito 1,5 %; IsoFlo Vet 100 % isofluraani, Abbott 

Logistics B.V., Hollanti) annosteltuna tarkoitukseen suunnitellun hengitysmaskin avulla. 

Ennen pumppujen asentamista niskanahan alle injektoitiin kipulääkettä (0,1 mg/kg; 

Temgesic, Reckitt Benckiser Healthcare, UK). Lapaluiden alapuolelle hieman sivuun 

selkärangasta tehtiin n. 1 cm viilto jonka kautta pumput asennettiin paikalleen. Haava 

ommeltiin kiinni 2-3 silkkilankaompeleella (4-0 Ethicon, Johnson & Johnson, USA). 

Leikkaushaavan päälle laitettiin Basibact-jauhetta (Orion Pharma, Suomi) tulehduksien 

estämiseksi. Kipulääkitystä jatkettiin kaksi vuorokautta pistämällä 5 mg/kg Rimadylia 
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(Pfizer Animal Health SA, Belgia) kerran vuorokaudessa subkutaanisti. Eläimet toipuivat 

yksittäisissä häkeissä operaation jälkeen kaksi vuorokautta, jonka jälkeen ne siirrettiin 

takaisin viiden yksilön ryhmiin. Rotat toipuivat operaatiosta viiden päivän ajan ennen 

juoksutusohjelman alkua. 

 

2.3.  Harjoitusohjelma ja käsittelyryhmät 

 

Rotat jaettiin satunnaisesti seuraaviin ryhmiin siten, että painot eivät eronneet ryhmien 

välillä tilastollisesti merkittävästi:  

1. Kontrolli + PBS (n=9) 

2. Kontrolli + CNTF (n=6) 

3. Juoksuharjoittelu + PBS (n=8) 

4. Juoksuharjoittelu + CNTF (n=6) 

 

Kahden ryhmän (kontrollit) eläinten liikkuminen rajoittui häkissä tapahtuvaan aktiivi-

suuteen, kun taas kahta muuta ryhmää (juoksuharjoitus) juoksutettiin viiden viikon ajan 

viitenä päivänä viikossa. Lisäksi nämä kaksi käsittelyryhmää jaettiin kahteen osaan, joista 

toisen ryhmän minipumppu vapautti CNTF:ää ja toisen fysiologista suolaliuosta (PBS) 

kontrollina CNTF:lle. Biologian laitoksella suoritettu juoksuohjelma painottui 

kestävyysharjoitteluun, jossa rottien harjoituksen kestoa ja juoksunopeutta nostettiin 

progressiivisesti. Jo ennen minipumppujen asentamista koe-eläimiä totutettiin 

motorisoituun juoksumattoon neljänä päivänä, juoksuvauhdilla 10 m/min, 10 minuuttia 

kerrallaan. Varsinainen harjoitusohjelma alkoi 4.7.2011 rottien ollessa vajaan viiden 

kuukauden ikäisiä. Juoksutus tapahtui 10 asteen ylämäkikulmassa (kuva 3). Juoksu-

nopeudet ja –kestot merkittiin muistiin (liite 1). Lisäksi rotat punnittiin kerran ennen 

juoksuohjelman alkua ja juoksuohjelman yhteydessä kahdesti viikossa. 
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2.4.  Preparointi ja näytteenotto 

  

Näytteenotto suoritettiin (8-10.8.2011) viiden viikon juoksutuksen jälkeen. Rotat lopetet-

tiin hiilidioksidilla. Veret otettiin sydänpunktiolla neulan (koko: 20 gauge) ja ruiskun (5 ml) 

avulla. Sen jälkeen lopetus varmistettiin vielä dekapitaatiolla. Verta otettiin EDTA-putkiin 

hyytymisen estämiseksi ja putket sentrifugoitiin +4 °C:ssa 10 min (2000 g). Plasma 

pipetoitiin eppendorf-putkiin, jäädytettiin hiilihappojään avulla (-80 °C) ja siirrettiin 

säilytykseen -80 °C pakastimeen.  

 Rotista preparoitiin useita eri kudoksia, joista tässä tutkimuksessa käytettiin 

hypotalamus, sydän (cor), takajaloista leveä kantalihas (m. soleus, SOL), varpaiden pitkä 

ojentajalihas (m. extensor digitorum longus, EDL) ja kaksoiskantalihas (m. gastrocnemius, 

GAS). Kudokset punnittiin, jäädytettiin nestetypessä ja siirrettiin säilytykseen -80 °C 

pakastimeen.  

Kuva 3. Rotat juoksemassa motorisoidulla juoksumatolla 10 asteen ylämäkikulmassa. 
Kuva: Sanni Kinnunen, 2011.  
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2.5.  Sytokromioksidaasin aktiivisuuden mittaus kudoksista 

 

Sydänlihaksen ja kaksoiskantalihaksen sytokromioksidaasin (COX) aktiivisuus määritettiin 

hapenkulutuksen avulla käyttäen Clarkin happielektrodia (Bachofer H2727, Reutlingen, 

Saksa). Kudoksista punnittiin erilleen sytokromioksidaasia varten 100–200 mg näytteet 

1,5 ml eppendorf-putkiin. Hapenkulutuksen mittaukseen tarkoitetut kudosnäytteet 

homogenisoitiin punnituksen jälkeen lihaksen massaan nähden tilavuudeltaan kymmen-

kertaisessa homogenointiliuoksessa (liite 2) liikuttamalla moottorisoidun homo-

genisaattorin (Heidolph Elektro kg E60, Saksa) teflonmäntää edestakaisin homogenisointi-

putkessa kymmenen kertaa. Tämän jälkeen kudoshomogenaatista otettiin 500 µl talteen 

eppendorf-putkeen ja homogenaattiin lisättiin solukalvoja hajottavaa detergenttiä, 

polyetyleenieetteriä (PEE) 125 µl, eli suhteessa 4:1. Detergentin annettiin vaikuttaa noin 

30 min. Datan kerääminen suoritettiin tietokoneavusteisesti PicoLog-datankeruu-

ohjelmalla (Pico Technology, Iso-Britannia). Ennen varsinaista kudoshomogenaatin hapen-

kulutuksen mittausta selvitettiin määrityksessä käytetyn substraattiliuoksen (liite 2) 

hapenkulutus esijuoksuttamalla liuosta noin 200 s. Tässä ajassa ohjelman piirtämä suora 

ehti tasaantua ja kulmakerroin pystyttiin määrittämään. Esijuoksutuksen jälkeen 

substraattiliuokseen pipetoitiin kudoshomogenaattia 8–40 µl. Pipetointimäärä oli 

riippuvainen kudoshomogenaatin hapenkulutuksen reaktionopeudesta, joka voitiin 

todeta kulmakertoimen avulla. Kulmakerroin sovitettiin kudoshomogenaatin määrän 

avulla välille 4–6. Tätä huomattavasti suuremmat tai pienemmät kulmakertoimet aiheut-

tavat mittavirheen johtuen hapen diffuusiotekijöistä. Jokainen näyte ajettiin uudelleen 

niin monta kertaa, että kahden ajon kulmakertoimet olivat samansuuruiset. 
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Sytokromioksidaasin aktiivisuus laskettiin seuraavalla kaavalla: 

COX (nmol/g/s) = 
       –               

   
 , missä 

H = homogenointiliuosmäärä (µl), J = juoksutus (mV), E = esijuoksutus (mV), 

V = substraattimäärä (ml), A = kaliumfosfaattipuskurin happisisältö = 470 nmol / ml 

(Hapetettu + 25 °C:ssa), L = laimennoskerroin = (Vhomogenaatti + Vdetergentti)Vhomogenaatti
-1,K = 

pipetoitu kudosmäärä (µl) ja m = näytteen massa (g) 

 

2.6.  SDS-PAGE ja Western Blot 

 

2.6.1. Näytteiden käsittely ja kudosten homogenisointi  

 

Ennen varsinaista homogenisointia homogenisointiliuokseen (liite 2) liuotettiin yksi 

PhosStop-tabletti (Roche Diagnostics, USA) kymmentä millilitraa kohti, jotta näytteiden 

fosfataasi-entsyymit saataisiin inhiboitua. Lihaskudokset homogenisoitiin 2 ml eppendorf-

putkissa homogenisaattorilla (Tissue Lyser, Qiagen, Retsch) kahdella teräskuulalla (3,2 

mm, Stainless steel bedals, Biospec Products, USA) näytteen massan suhteen kuusin-

kertaisessa homogenisointiliuoksessa (liite 2). Kudosnäytteitä homogenisoitiin 2 x 30 s 

frekvenssillä 20 1/s. Tämän jälkeen kuulat poistettiin ja homogenaatti spinnattiin nopeasti 

sentrifugissa pyörimisnopeudella 17 000 g. Tämän jälkeen supernatanteista jaettiin 100 µl 

Western Blot –määrityksiä ja 10 µl kokonaisproteiinipitoisuuden määritystä varten. 

Western Blot –näytteisiin lisättiin niiden tilavuutta vastaava määrä Laemmlin puskuria 

(Laemmli, 1970). Tämän jälkeen näytteitä denaturoitiin +65 °C:ssa kymmenen minuutin 

ajan. 
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2.6.2. Totaaliproteiinipitoisuuden määrittäminen Bradfordin 

menetelmällä 

 

Lihashomogenaateista talteen otettu 10 µl näytteet käytettiin proteiinipitoisuuksien 

määrittämiseen Bradfordin menetelmällä (Bradford, 1976). Standardina käytettiin fysio-

logiseen suolaliuokseen (0,9 % NaCl) liuotettua BSA:ta (Sigma Chemical, USA). Lihas-

näytteiden ja standardisuorien absorbanssit mitattiin kuoppalevylukijalla (Spectrostar 

nano, BMG Labtech, Germany) aallonpituudella 595 nm. Tulokset käsiteltiin ja näytteiden 

proteiinikonsentraatiot määritettiin Mars Data Analysis –tietokoneohjelmalla (BMG 

Labtech, Germany). Näytteistä laskettiin pipetointitilavuudet elektroforeesia varten siten, 

että jokaisen näytekaivon näytteessä on kokonaisproteiinia yhtä paljon. Standardina 

käytettiin Bio-Radin Kaleidoscope Precision Plus Protein (USA) –proteiinisarjaa.  

 

2.6.3. Elektroforeesi ja Western Blot -analyysi 

 

Lihasten ja hypotalamuksen CNTF-reseptorien esiintyvyyttä ja määrää tutkittiin Western 

blot –analyysin avulla. Proteiinit eroteltiin elektroforeettisesti 12 %:lla erotusgeelillä 

(Amersham ECL 12 %, GE Healthcare Life Sciences, USA). Geelit ajettiin ajolaitteella 

(Amersham ECL Gel Box, GE Healthcare Life Sciences, USA) ajopuskurissa (Amersham gel 

running buffer, GE Healthcare Life Sciences, USA) 160 V jännitteellä tunnin ajan huoneen-

lämmössä. Virtalähteenä oli Enduro 250 V (LabNET International, USA). Ennen näytteiden 

pipetoimista kaivoihin geelille suoritettiin 12 min. esiajo. 

Proteiinien elektrofyyttisen erottelun jälkeen suoritettiin siirtoajo, jolla 

proteiinit siirrettiin geeliltä nitroselluloosamembraanille (Nitrocellulose membranes, 0,45 

µm, Bio-Rad, USA) immunoblottausta varten. Siirtoajossa käytetyt karhunkielet, suodatin-

paperit, nitroselluloosamembraanit ja näytegeelit tasapainotettiin siirtopuskurissa (liite 2) 

15 minuutin ajan ennen ajoa. Ajo suoritettiin siirtopuskurissa +4 °C:ssa 3,5 tunnin ajan 

magneettisekoittajan päällä. 
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Siirtoajon jälkeen membraanit tasapainotettiin 10 minuuttia TBS:ssä, jonka 

jälkeen epäspesifiset paikat blokattiin inkuboimalla membraaneja 5 % rasvattomassa 

maitojauheessa (Valio, Suomi) TBS:ssa 45 minuutin ajan ravistelijassa. Tämän jälkeen 

membraanit pestiin 3 x 5 min TBST:ssa. Seuraavaksi aloitettiin membraanien primaarinen 

vasta-aineinkubaatio, joka suoritettiin 16 tunnin ja 30 minuutin ajan +4 °C:ssa 

ravistelijassa. Primaarinen vasta-aine (CNTF Receptor-α antibody, Abcam, USA) laimen-

nettiin TBST:lla 1:1500. Samaan liuokseen lisättiin latauskontrolliksi β-tubulin-vasta-

ainetta (Anti-beta Tubulin antibody, Abcam, UK) laimennettuna 1:2000. Yön yli kestäneen 

inkubaation jälkeen membraanit pestiin jälleen 3 x 5 min TBST:ssa, minkä jälkeen 

aloitettiin sekundaarinen vasta-aineinkubaatio. Sekundaariset vasta-aineet (Rabbit Anti-

Goat IgG H+L Alkaline phosphatase-conjugated body ja Goat Anti-Rabbit IgG H+L Alkaline 

phosphatase-conjugated body, Bio-Rad, USA) laimennettiin TBST:lla 1:3000. 

Sekundaarinen vasta-aineinkubaatio suoritettiin kahden tunnin ajan ravistelijassa 

huoneenlämmössä. Tämän jälkeen membraanit pestiin 2 x 5 min TBST:ssa, minkä jälkeen 

ne huuhdeltiin tislatulla vedellä. Membraanit tasapainotettiin seitsemän minuutin ajan 

AP-substraattipuskurissa, minkä jälkeen proteiinivyöhykkeet värjättiin esiin 

reaktioliuoksella (NBT/BCIP stock solution, Roche Diagnostics GmbH, Saksa) ja reaktio 

pysäytettiin neljän minuutin kohdalla käyttäen reaktionlopetusliuosta (liite 2). 

Membraanit kuivattiin lopuksi suodatinpaperilla. 

Membraanien suhteelliset proteiinipitoisuudet (CNTFR ja β-tubulin) 

määritettiin densitometrisesti. Membraanit kuvattiin VersaDocTM 4000MP Imaging 

System (Bio-Rad, USA) –laitteella ja proteiinivyöhykkeiden optiset tiheydet määritettiin 

Quantity One –käsittelyohjelmalla (Bio-Rad, USA). CNTF-pitoisuudet suhteutettiin β-

tubuliinin pitoisuuksiin, jotta pipetoinnista tai epätasaisesta proteiinien membraanille 

siirtymisestä johtuvat näytteiden väliset erot saatiin minimoitua. 

 

2.7. Plasman CNTF-pitoisuuden määrittäminen 

 

Plasman CNTF-pitoisuudet määritettiin CNTF Rat ELISA Kit –määrityssarjalla (Abcam, USA). 

Ennen varsinaisia määrityksiä selvitettiin optimaalisin laimennos. Näytteet laimennettiin 
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suhteessa 1:1. Määrityssarjan ohjekirja liitteenä (Liite 3). Kuoppalevyllä (CNTF Microplate, 

Abcam, USA) olevat näytteet mitattiin aallonpituudella 450 nm kuoppalevylukijalla 

(Spectrostar nano, BMG Labtech, Germany). Tulokset käsiteltiin ja näytteiden proteiini-

konsentraatiot määritettiin Mars Data Analysis –tietokoneohjelmalla (BMG Labtech, 

Germany). 

 

2.8. Tulosten tilastollinen analyysi 

 

Eri käsittelyryhmien sytokromioksidaasin aktiivisuuksien, CNTF-reseptorien ilmentymisen, 

painojen muutosten ja plasman CNTF-pitoisuuksien normaalisuuden testaamiseksi 

käytettiin Kolmogorov-Smirnovin testiä. Normaalijakautuneiden aineistojen eroavai-

suudet määritettiin parametrisella yksisuuntaisella Anovalla ja Bonferronin testillä ja ei-

normaalijakautuneet aineistot testattiin ei-parametrisella Kruskal-Wallisin testillä. Kaikkia 

käsittelyryhmiä verrattiin keskenään. Tulosten tilastollinen analysointi suoritettiin SPSS 

for Windows version 19.0 –ohjelmalla. 

Tuloksissa eri käsittelyryhmiä eli kontrollin ja PBS-lisäyksen, kontrollin ja 

CNTF-lisäyksen, juoksuharjoittelun ja PBS-lisäyksen sekä juoksuharjoittelun ja CNTF-

lisäyksen on verrattu keskenään ja tilastolliset erot on merkitty symbolein (ns,*,**,***). 

Kuvaajan ja diagrammien kuvateksteissä on kerrottu, mitkä ryhmät erosivat toisistaan 

merkitsevästi. 

 

Tilastollisten merkitsevyyksien tunnukset diagrammeissa ja kuvaajassa: 

 p > 0,05 ns (ei merkitsevää eroa) 

 p < 0,05  * (ero hieman merkitsevä) 

 p < 0,01  ** (ero merkitsevä) 

 p < 0,001  *** (ero erittäin merkitsevä) 
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Käsittelyryhmät diagrammeissa ja kuvaajassa: 

 

Kontrolli + PBS: Ryhmän rottien liikkuminen rajoittui häkissä tapahtuvaan 

aktiivisuuteen ja osmoottiset minipumput vapauttivat fysiologista suola-

liuosta (PBS). 

Kontrolli + CNTF: Ryhmän rottien liikkuminen rajoittui häkissä tapahtuvaan 

aktiivisuuteen ja osmoottiset minipumput vapauttivat CNTF:ää kaksi viikkoa 

pumppujen implantoinnista lähtien. 

Juoksuharjoittelu + PBS: Ryhmän rotille suoritettiin viiden viikon juoksu-

harjoittelu viitenä päivänä viikossa ja osmoottiset minipumput vapauttivat 

fysiologista suolaliuosta (PBS). 

Juoksuharjoittelu + CNTF: Ryhmän rotille suoritettiin viiden viikon juoksu-

harjoittelu viitenä päivänä viikossa ja osmoottiset minipumput vapauttivat 

CNTF:ää kaksi viikkoa pumppujen implantoinnista lähtien. 
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3. Tulokset 

 

3.1. CNTF-lisäyksen ja juoksutuksen vaikutukset ruumiinpainojen 

kehitykseen 

 

Ryhmien rotat punnittiin kerran ennen juoksutusohjelman aloittamista lähtöpainon 

selvittämiseksi ja juoksuohjelman yhteydessä kahdesti viikossa. Eläinten aloituspainot 

eivät eronneet merkitsevästi ryhmien välillä. Ruumiinpainojen kehityksen suunta on 

nähtävissä kuvaajassa (kuva 4). Kontrolli + PBS –ryhmän (n = 9) keskimääräinen painon 

muutos oli suurinta, +7,9 ± 0,8 %. Kontrolli + CNTF –ryhmän painon muutos oli 

+4,8 ± 1,2 % (n = 6), juoksuharjoittelu + PBS –ryhmän +4,6 ± 0,8 % (n = 8) ja juoksu-

harjoittelu + CNTF –ryhmän +5,7 ± 1,4 % (n = 6). Tilastollinen merkitsevyys havaittiin 

fysiologisen suolaliuoksen saaneiden ryhmien (kontrolli + PBS, juoksuohjelma + PBS) 

välillä (p < 0,05).

* 

Kuva 4. Ryhmien ruumiinpainojen muutos juoksuharjoitusohjelman aikana. Kuvaan on merkitty punaisella pysty-

viivalla juoksuharjoittelun aloituspäivä ja sinisellä tummennuksella CNTF / PBS –minipumppujen toiminta-aika. 

Painon muutosten keskiarvot ovat esitetty prosenttilukuina. Kuvaan on merkitty tähdellä tilastollinen merkitsevyys 

kontrolli + PBS ja juoksuharjoittelu + PBS –ryhmien välille (* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001).  

* 
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3.2. CNTF-lisäyksen ja juoksutuksen vaikutus sydän- ja gastrocnemius-

lihasten sytokromioksidaasin aktiivisuuteen 

 

Kuvissa 5a ja 5b on esitetty ryhmien sydän- ja gastrocnemius-lihasten keskimääräiset 

sytokromioksidaasin (COX) aktiivisuudet (nmol/g/s) pylväsdiagrammeina. COX-

aktiivisuudet mitattiin Clarkin elektrodilla.  

Sydänlihaksen (kuva 5a) COX-aktiivisuus oli suurimmillaan kontrolli + PBS –

ryhmässä (2009,3 ± 100,6 nmol/g/s). Kontrolli + CNTF –ryhmän COX-aktiivisuudeksi mitat-

tiin 1601,2 ± 128,1 nmol/g/s, juoksuharjoittelu + PBS -ryhmällä 1952,6 ± 142,6 nmol/g/s ja 

juoksuharjoittelu + CNTF:llä 1971,1 ± 195,4 nmol/g/s. Tilastollisesti merkitseviä eroja 

ryhmien välillä ei havaittu. 

Gastrocnemius-lihaksella (kuva 5b) suurin COX-aktiivisuus oli juoksu-

harjoittelu + PBS –ryhmällä (424,7 ± 40,5 nmol/g/s) ja pienin kontrolli + PBS -ryhmällä 

(283,1 ± 24,3 nmol/g/s). Kontrolli + CNTF –ryhmällä 324 ± 21,7 nmol/g/s ja 

juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmällä 1971,1 ± 40,0 nmol/g/s. Kontrolli + PBS –ryhmän GAS-

lihaksen sytokromioksidaasin aktiivisuus oli  merkitsevästi alhaisempaa kuin juoksu-

harjoittelu + PBS -ryhmällä (p < 0,01) ja juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmällä (p < 0,05). 
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Kuva 5. Sytokromi-oksidaasin aktiivisuuden keskiarvot (±S.E.) eri lihaskudoksissa. A: Sydänlihaksen (Cor) 

COX-aktiivisuuden keskiarvot eri käsittelyryhmillä. Tuloksissa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien 

välillä. B: Gastrocnemius-lihaksen (GAS) COX-aktiivisuuden keskiarvot eri käsittelyryhmillä. Kuvaan on 

merkitty tähdillä ryhmien tilastollinen merkitsevyys verrattuna kontrolli + PBS –ryhmään (* = p < 0,05; ** = 

p < 0,01; *** = p < 0,001).  
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3.3. CNTF-lisäyksen ja juoksutuksen vaikutus CNTF-reseptorin 

ekspressioon 

 

3.3.1. Käsittelyjen vaikutus eri lihasten CNTF-reseptorin 

ekspressioon 

 

SDS-PAGE-analyysillä ja Western blotting –menetelmällä määritetyn CNTF-reseptorin 

(CNTFRα) ekspressio on ilmoitettu membraaneilta (kuva 6) mitattuna suhteellisena 

proteiinipitoisuutena. Sydänlihaksen (Cor; kuva 7a), m. gastrocnemiuksen (GAS; kuva 7b) 

ja m. extensor digitorum longuksen (EDL; kuva 7c) tuloksissa ei ollut eri käsittelyryhmien 

välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Sen sijaan m. soleus –lihaksen (SOL; kuva 7d) 

juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmän CNTF-reseptorin suhteellinen ekspressio oli 

merkitsevästi alhaisempi kuin kontrolliryhmien: kontrolli + PBS, p < 0,01 ja 

kontrolli + CNTF, p < 0,05 . 

 

 

 

Kuva 6. Esimerkit Western blot –menetelmällä määritetyistä CNTFRα-proteiinivyöhykkeistä membraanilla. 

Ylempi vyöhyke on latauskontrollina käytetty β-tubuliini, alempi vyöhyke CNTFRα. Lihasten lyhenteet: Cor, 

sydän; GAS, m. gastrocnemius; EDL, m. extensor digitorum longus ja SOL, m. soleus. 
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Kuva 7. CNTF-reseptorin (CNTFRα) suhteellisen proteiinipitoisuuden keskiarvot eri lihasten käsittelyryhmillä. 

Lihasten lyhenteet: A: Cor, sydän; B: GAS, m. gastrocnemius; C: EDL, m. extensor digitorum longus ja D: SOL, 

m. soleus. Kuvaan on merkitty keskivirheet (S.E.) janoilla ryhmien kohdalle. Viimeiseen kuvaajaan (SOL) on 

merkitty tähdillä ryhmien tilastollinen merkitsevyys verrattuna juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmään 

(* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001).  
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3.3.2. Käsittelyjen vaikutus hypotalamuksen CNTF-reseptorin 

ekspressioon 

 

SDS-PAGE-analyysillä ja Western blotting –menetelmällä määritetyn CNTF-reseptorin 

(CNTFRα) ekspressio hypotalamuksessa on ilmoitettu membraaneilta mitattuna 

suhteellisena proteiinipitoisuutena (kuva 8a ja b). Tilastolliset merkitsevyydet saatiin 

vertaamalla juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmää PBS-ryhmiin: kontrolli + PBS, p < 0,05 ja 

juoksuharjoittelu + PBS, p < 0,05. 

 

 

Kuva 8. Hypotalamuksen CNTF-reseptorin ekspressio eri käsittelyryhmillä. A: CNTF-reseptorin suhteellisen 

proteiinipitoisuuden keskiarvot. Kuvaan on merkitty keskivirheet (S.E.) janoilla ryhmien kohdalle. 

Tilastollisesti merkitsevät erot on merkitty tähdillä verrattuna juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmään 

(* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001). B: Esimerkit Western blot –menetelmällä määritetyistä 

CNTFRα-proteiinivyöhykkeistä membraanilla. Ylin vyöhyke on latauskontrollina toiminut β-tubuliini, alin 

vyöhyke CNTFRα. 
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3.4. CNTF-lisäyksen ja juoksutuksen vaikutus plasman CNTF-

konsentraatioon 

 

Rottien plasman CNTF-konsentraatiot määritettiin CNTF Rat ELISA Kit –määrityssarjalla. 

Suurin pitoisuus oli kontrolli + CNTF ryhmällä (428,2 ± 227,9 pg/ml) ja pienin pitoisuus 

juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmällä (172,6 ± 167,4 pg/ml). Kontrolli + PBS –ryhmällä 

konsentraatio oli 266,1 ± 144,1 pg/ml ja juoksuharjoittelu + PBS –ryhmällä 

362,8 ± 234,0 pg/ml. Eri käsittelyryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 

(kuva 9). 

 

Kuva 9. Plasman CNTF-konsentraation keskiarvot eri käsittelyryhmillä. Kuvaan on merkitty keskivirheet (S.E.) 

janoilla ryhmien kohdalle. Tuloksissa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia. 
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4. Pohdinta  

 

Tässä työssä pyrittiin selvittämään systemaattisesti lisätyn CNTF:n pitkäaikaisia 

vaikutuksia ja fyysisen harjoittelun vaikutuksia rotan painon kehitykseen ja siihen liittyviin 

energia-aineenvaihdunnallisiin parametreihin. CNTF:llä on leptiininkaltaisia painoa 

alentavia vaikutuksia niin perifeerisissä kuin keskushermostollisissa kudoksissa (Sleeman 

et al., 2003). CNTF:n on osoitettu fyysisen harjoittelun tavoin vaikuttavan lihaksen 

oksidatiiviseen kapasiteettiin muun muassa tehostamalla rasvahappojen oksidaatiota 

(Watt et al., 2006a). CNTF:llä on fyysisen harjoittelun tavoin myös myotrofisia vaikutuksia, 

joiden pääasiallinen merkitys on oletettavasti hermovaurion aiheuttaman lihasatrofian 

ehkäiseminen (Mousavi et al., 2002). Kuitenkin CNTF:n ja CNTFRα:n geenien poly-

morfismin on osoitettu vaikuttavan lihasten voimantuottoon myös terveillä yksilöillä (De 

Mars et al., 2007). CNTF:n voidaan siis olettaa vaikuttavan lihaksiin fyysisen harjoittelun 

tavoin, mutta vaikutusmekanismit ovat kuitenkin erilaiset. Tämän työn tulosten mukaan 

vain PBS-ryhmien juoksuharjoittelu vähensi painon kehitystä merkitsevästi. Sytokromi-

oksidaasin aktiivisuudessa nähtiin vain juoksutuksen vaikutus GAS-lihaksen hapen-

kulutukseen. Kontrolli + PBS –ryhmän COX-aktiivisuudet olivat merkitsevästi alhaisempia 

kuin juoksutetuilla CNTF-ryhmällä ja PBS-ryhmällä. SOL-lihaksen CNTF-reseptorien 

suhteellinen proteiinipitoisuus oli alhaisinta juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmällä. Ryhmän 

tulokset erosivat merkitsevästi CNTF- ja PBS-käsittelyjen kontrolliryhmistä. Lisäksi hypo-

talamuksessa havaittiin juoksuharjoittelun ja CNTF:n alentavan merkitsevästi CNTF-

reseptorien ekspressiota verrattuna PBS-ryhmiin.  

 Toisin kuin monissa muissa tutkimuksissa (Helgren et al., 1994; Distefano et 

al.,1996 & Guillet et al., 1998), tässä työssä käytetty CNTF-annostuksen konsentraatio oli 

huomattavasti matalampi ja annostelu suoritettiin osmoottisen pumpun kautta. 

Annoksen koko, annostelutapa, tutkimuksessa tutkitut lihakset ja menetelmät sekä 

tulosten esittämistapa aiheuttavat eroavaisuuksia, minkä takia CNTF-tutkimuksessa eri 

tulosten vertailu on haastavaa. CNTF:n stabiliteettia osmoottisessa pumpussa on kuvaillut 

tarkemmin Marques & Santo Neto (1997). Laimeampi annostelu minimoi ei-toivottujen 

sivuvaikutusten kuten kakeksian ja tulehdusvasteiden esiintymisen johtuen oletettavasti 

CNTF-ligandin spesifisemmästä kiinnittymisestä omaan reseptoriinsa (Ramirez et al., 
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2003). Suurilla annoksilla CNTF kiinnittyy herkästi myös muun muassa IL-6-reseptoriin 

aiheuttaen sille tyypillisiä vasteita niin lihaksissa kuin muissakin kudoksissa (Schuster et 

al., 2003). Koska tässä työssä osmoottiset minipumput vapauttivat liuosta vain 14 päivän 

ajan, CNTF-lisäyksestä johtuvien mahdollisten vaikutusten voidaan olettaa johtuvan 

CNTF:n neurogeneesiä stimuloivasta vaikutuksesta.  

 

4.1. Käsittelyjen vaikutus painon kehitykseen 

 

Rotat jaettiin eri käsittelyryhmiin siten, ettei ryhmien keskimääräisten painojen välillä 

ollut tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia. Eläimet saivat ravintoa ad libitum. Kaikkien 

ryhmien keskimääräiset ruumiinpainot kasvoivat melko tasaisesti käsittelyjakson aikana 

(kuva 4). Vajaa viisi kuukautta vanhan Sprague Dawley –rotan ikääntyessä painon nousu 

johtuu rasvamassan lisäksi myös rasvattoman massan lisääntymisestä (Skalicky et al., 

2001). Tämän lisäksi myös samassa häkissä olevien eläinten lukumäärä vaikuttaa painon 

kehitykseen ja kehonkoostumukseen. Näin ollen eri käsittelyjen vaikutuksia painon 

muutokseen on vaikea verrata toisiinsa, sillä epäselväksi jää, kuinka paljon rasvakudoksen 

ja rasvattoman kudoksen lisääntyminen siihen vaikuttaa. Kuitenkin, ottaen huomioon 

molempien käsittelyjen energia-aineenvaihdunnallisen luonteen, voidaan tässä työssä 

olettaa painon muutoksen erojen johtuvan pääosin vaihtelevasta energian kertymisestä 

rasvakudokseen. 

  Painon muutosta tarkastelemalla voidaan todeta ainoastaan fyysisen 

harjoittelun (juoksuharjoittelu + PBS) vaikuttaneen tilastollisesti merkitsevästi painon 

kehitykseen verrattuna kontrolliryhmään (kontrolli + PBS). Fyysinen harjoittelu lisää 

energiankulutusta ja parantaa erilaisia aineenvaihdunnallisia ominaisuuksia, mitkä 

vähentävät energian varastointia rasvakudokseen (Holloszy et al., 1984). Vaikka harjoit-

telun lisäämä energiankulutus vaikuttaisikin rasvan osuuden vähenemiseen normaalissa 

painon nousussa, tämä tuskin on ainoa rasvamassan vähenemistä selittävä tekijä. Kun 

ravintoa on rajattomasti saatavilla, normaalipainoisilla terveillä rotilla voisi olettaa 

energiatasapainon säätelyjärjestelmän korvaavan menetetyn energian syömällä. On 

kuitenkin osoitettu, että jo pelkkä kohtalaisen kevyt harjoittelu lisää oreksigeenisten 
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hormonien, kuten greliinin, pitoisuutta plasmassa vähentäen ravinnonottoa (Ebal et al., 

2007). Harjoittelu siis vaikuttaa myös energiatasapainon säätelyjärjestelmään hillitsemällä 

siitä johtuvan energiankulutuksen aiheuttamaa näläntunnetta.  

 PBS-ryhmien keskinäisten erojen lisäksi painojen prosentuaalisessa 

muutoksessa ei näy tilastollisesti merkitseviä eroja. Sen sijaan silmämääräisesti 

tarkastelemalla kuvaajasta (kuva 4) voidaan huomata kontrolli + CNTF –ryhmän 

sijoittuvan juoksuharjoitteluryhmien keskivälille viimeisissä mittauspisteissä, kun taas 

kontrolli + PBS –käsittelyryhmän painon kasvu on suurempaa kuin muilla ryhmillä. 

Molempia kontrolliryhmiä vertailemalla voisi siis olettaa, että CNTF:llä on ollut jossain 

määrin joko ruokahalua vähentävä tai muulla tavoin painoa alentava vaikutus, millä ei ole 

kuitenkaan fyysisen harjoittelun kanssa sen suurempia yhteisvaikutuksia ainakaan painon 

alenemiseen. 

 

4.2. Käsittelyjen vaikutus hypotalamuksen CNTF-reseptorien 

ekspressioon ja plasman CNTF-pitoisuuteen 

 

Hypotalamuksen CNTF-reseptorien suhteellisia pitoisuuksia (kuva 8) 

tarkastelemalla voidaan päätellä, että CNTF-lisäys on vaikuttanut vielä pitkään osmoot-

tisten minipumppujen toiminta-ajan jälkeenkin. Tuloksista näkyy selvästi CNTF-käsittelyn 

vaikutus sen reseptoreiden ekspressioon, vaikka CNTF + kontrolli –ryhmällä ei olekaan 

tilastollisesti merkitsevää eroa verrattuna PBS-ryhmiin johtuen todennäköisesti ryhmän 

pienestä näytemäärästä (n = 5).  

CNTF vaikuttaa hypotalamuksessa gp130-reseptorisignaloinnin välityksellä 

pro-opiomelanokortiinia (POMC) ekspressoivissa neuroneissa vähentäen AMPK:n 

aktivaatiota. CNTF vähentää myös NPY:n (neuropeptidi-Y) ja AgRP:n (eng. agouti-related 

protein) geeniekspressiota NPY/AgRP- neuroneissa. AgRP ja NPY ovat neuropeptidejä, 

jotka lisäävät ravinnonottoa ja energian varastoimista rasvoina sekä alentavat aineen-

vaihdunnan tasoa. CNTF indusoi myös neurogeneesiä hypotalamuksen ARC-tumakkeissa 

(Febbraio, 2007). Nämä muutokset yhdessä AMPK:n aktiivisuuden vähenemisen kanssa 

saavat aikaan CNTF:n ruokahalua hillitsevän ja painoa alentavan vaikutuksen. 
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Endogeenisellä CNTF:llä on esitetty olevan mahdollinen fysiologinen rooli painon-

hallinnassa, eräänlaisena suojaavana tekijänä korkeakalorista dieettiä vastaan (Vacher et 

al., 2008). Tämän työn tuloksissa näkyvä hypotalamuksen CNTF-reseptorien alentunut 

ekspressio CNTF-käsitellyillä ryhmillä voisi johtua CNTF:n itseään säätelevästä funktiosta, 

jolla pyritään ehkäisemään eksogeenisen CNTF:n aiheuttama painoa alentava vaikutus 

normaalipainoisilla rotilla. Leptiinisignaloinnin toimiessa normaalisti CNTF:n ylimääräinen 

ravinnonottoa hillitsevä vaikutus voi aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia, kuten anoreksiaa. 

Nähtävillä olevat muutokset CNTF-reseptorien suhteellisissa proteiinipitoisuuksissa vajaa 

neljä viikkoa osmoottisten minipumppujen toiminta-ajan jälkeen johtuu oletettavasti 

CNTF:n pitkäaikaisista neurogeneettisistä vaikutuksista. 

Plasman CNTF-pitoisuuksista (kuva 9) ei nähdä eri käsittelyjen vaikutuksia 

johtuen tulosten suurista vaihteluista käsittelyryhmissä. Toisaalta osmoottisten 

minipumppujen toiminta-aika rajoittui käsittelyjakson ensimmäiseen kahteen viikkoon, 

joten ainakaan eksogeenisen CNTF:n ei pitäisikään enää näkyä plasman CNTF-

konsentraatiossa. Ihmisen plasman CNTF-konsentraatioksi on mitattu arvoja väliltä 

6 pg/ml – 1 ng/ml, joten plasman CNTF-pitoisuuden vaihtelu vaikuttaa olevan luonnol-

lisestikin suurehkoa (Ramirez & Vergara, 2004). Distefano et al. (1996) mukaan suurin osa 

kudoksista antaa todennäköisimmin vasteen CNTF:lle konsentraation ollessa 100 –

 500 pg/ml. Näin ollen tässä tutkimuksessa saatuja plasman CNTF-pitoisuuksia voidaan 

suuresta hajonnasta huolimatta pitää melko normaaleina arvoina tulosten ollessa 

keskimäärin fysiologisen vaihteluvälin sisällä. 

   

4.3. Käsittelyjen vaikutus lihasten tutkittaviin parametreihin 

 

Tarkastelemalla sytokromioksidaasin aktiivisuuden (kuva 5) ja CNTF-reseptorien 

ekspression (kuvat 6 ja 7) tuloksia, ei voida varmuudella sanoa, vaikuttiko CNTF-lisäys 

perifeerisissä kudoksissa. Ainakaan pitkäaikaisia vaikutuksia ei havaittu. Sen sijaan 

fyysisen harjoittelun vaikutus on nähtävissä COX-aktiivisuuksissa, mutta sillä ei kuitenkaan 

ollut vaikutusta CNTF-reseptorien suhteelliseen proteiinipitoisuuteen. Soleus-lihasta 

lukuunottamatta CNTF:llä ei ollut pitkäaikaisia vaikutuksia reseptorien ekspressioon.  
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 COX-aktiivisuuden tuloksista nähdään sen sijaan selvästi juoksuharjoittelun 

vaikutus GAS-lihaksen hapenkulutukseen (kuva 5b). Voidaan päätellä juoksuharjoittelun 

olleen siis riittävän raskasta, jotta voimme nähdä adaptoitumisen harjoitteluun. Rotan 

gastrocnemius-lihas koostuu pääosin nopeista, glykolyyttisistä lihassyistä (Staron et al., 

1999). Sytokromi-c-oksidaasin aktiivisuuden lisääntyminen kestävyyspainotteisen juoksu-

harjoittelun seurauksena viittaisi lihassyiden siirtymistä glykolyyttis-oksidatiiviseen 

energiantuottotapaan. Sen sijaan CNTF-lisäyksellä ei vaikuttaisi olevan fyysisen harjoit-

telun kanssa juurikaan yhteisvaikutusta mitattavien lihasten COX-aktiivisuuteen.  

 Sydänlihaksen hapenkulutuksen mittaaminen COX-aktiivisuuden kautta ei 

antanut tilastollisia merkitseviä eroja käsittelyryhmien välillä. Vertaamalla sydän- ja GAS-

lihaksen hapenkulutusta (kuvat 5a ja 5b) nähdään sydänlihaksen COX-aktiivisuuden 

olevan moninkertainen suhteessa gastrocnemius-lihakseen. Sydämen elintärkeän 

luonteen ja jatkuvan supistustyön vuoksi sydänlihas onkin hyvin oksidatiivista kudosta. 

Näin ollen fyysisen harjoittelun tulisi olla huomattavasti rankempaa ja kestävyys-

painotteista, jotta muutokset sydänlihaksen energia-aineenvaihdunnan mitattavissa 

olevissa parametreissa näkyisi.  

Sen sijaan CNTF-reseptoreiden suhteellisissa proteiinipitoisuuksissa (kuva 7) 

ei ole nähtävissä trendejä, jotka millään lailla tukisivat tämän tutkimuksen aikaisempia 

havaintoja. Tilastollisesti merkitsevät erot saatiin soleus-lihaksen käsittelyryhmien välille, 

kun taas muissa lihaksissa CNTF-reseptorien suhteelliset pitoisuudet pysyivät melko 

tasaisina käsittelystä huolimatta. Distefano et al. (1996) mukaan CNTF indusoi resep-

torinsa ekspression vähenemistä solukalvolta vähentäen samalla kudoksen herkkyyttä 

CNTF-ligandille. Voidaan siis todeta, ettei tuloksissa ole juurikaan nähtävissä CNTF:n 

itseään säätelevän mekanismin vaikutusta, kuten hypotalamuksen CNTF-reseptoreissa 

näkyi. Hypotalamus vaikuttaisi reagoivan herkemmin CNTF-lisäykseen kuin tutkitut 

lihakset, tai sitten CNTF ei aiheuttanut lihaksiin sellaisia epäsuotuisia muutoksia, jonka 

takia herkkyyttä CNTF:lle pitäisi vähentää. Voi myös olla, etteivät eksogeenisen CNTF:n 

vaikutukset olleet lihaksissa niin pitkäaikaisia, jotta ne olisivat vajaa neljä viikkoa 

minipumppujen toiminta-ajan jälkeen edelleen nähtävissä.  
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Eri lihasten CNTF-reseptoreiden ekspressiota tarkastellessa herää kysymys 

siitä, miten eri lihassyytyypit voisivat vaikuttaa CNTF:n oksidatiivisiin ja myotrofisiin 

ominaisuuksiin. Tutkimuksessa käytetyt lihakset, m. gastrocnemius, GAS ja m. extensor 

digitorum longus, EDL, ovat pääasiassa nopeita glykolyyttisiä lihaksia, kun taas m. soleus 

on hidas oksidatiivinen lihas (Staron et al., 1999). Sydänlihasta sen sijaan voidaan pitää 

enemmänkin autonomisena kudoksena, joka ei reagoi muutoksiin yhtä helposti kuin 

takaraajojen tahdonalaiset lihakset. Soleus-lihaksen juoksuharjoittelu + CNTF –ryhmän 

CNTF-reseptorin ekspressio on hieman alhaisempi kuin muiden käsittelyryhmien, ja 

kontrolli-ryhmiin verrattuna havaitaan tilastollisesti merkitseviä eroja. Guillet et al. (1998) 

mukaan CNTFRα:n ekspressiota säätelee hermosignaalin lisäksi myös aktiivisuus, stressi 

tai lihasvaurio.  

Tämän työn tuloksissa voidaan siis mahdollisesti nähdä CNTF:n reseptoria 

säätelevän mekanismin ja aktiivisuuden vaikutus SOL-lihaksen CNTF-herkkyyteen. Nimen-

omaan soleus-lihaksen reseptorien ekspression alenemisesta on raportoitu aiemminkin 

(Guillet et al., 1998 & Distefano et al., 1996). Siksi voidaan olettaa, että taustalla olisi jokin 

hitaisiin lihassyihin liittyvä mekanismi, minkä takia soleus-lihas inhiboi herkkyyttään 

CNTF:lle. Asentoa ylläpitävänä lihaksena m. soleus ei välttämättä adaptoidu fyysiseen 

harjoitteluun tai vastaavanlaisiin käsittelyihin kovinkaan herkästi, sillä sen ensisijainen 

funktio voisi häiriintyä. Asennon ylläpito vaatii jatkuvaa, mutta hidasta ja kohtalaisen 

kevyttä lihastyötä. Tähän liittyvien hitaiden lihasten voisi olettaa olevan äärimmäisen 

adaptoituneita funktioonsa johtuen jatkuvasta aktivaatiosta, minkä seurauksena ne myös 

voisivat inhiboida lihassupistukseen liittyviä muutoksia. 

CNTF:n tiedetään parantavan lihasten oksidatiivista kapasiteettia, mikä on 

luonteenomainen piirre hitaille lihassyille. Lisäksi CNTF:n on raportoitu pidentävän niin 

nopeiden kuin hitaidenkin lihasten supistumisnopeutta annoksilla, joilla se ei aiheuta 

myotrofisia vaikutuksia (Ramirez et al., 2003). Tässä työssä lihasten painoja ei erikseen 

punnittu, joten CNTF:n ja harjoittelun hypertrofisia vaikutuksia ei saatu selville. 

Kokonaisten lihasten suhteellisten osuuksien muutoksista ruumiinpainoon verrattuna olisi 

tuonut lisää tietoa kehonkoostumuksen muutoksista. Tällöin olisi saatu tietoa muun 

muassa kokonaisten lihasten oksidatiivisesta kapasiteetista, mikä olisi helpottanut eri 

lihastyyppien COX-aktiivisuuksien vertailua. Zhang et al. (2013) raportoivat CNTF-geenin 
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villityypin homotsygootin omaavien koehenkilöiden adaptoituvan paremmin harjoitteluun 

kuin mutanttityypin homotsygootit ja heterotsygootit. CNTF saattaa siis toimia jonkin-

laisena modulaattorina harjoittelun aikaansaamaan adaptaatioon, mikä voisi aiheuttaa 

muun muassa lihassyiden transitiota. Harjoittelulla ja CNTF:llä on siis voinut olla hyper- tai 

hypotrofisia yhteisvaikutuksia lihaksiin. Tämän tutkimuksen progressiivista ja 10 asteen 

ylämäkikulman juoksuharjoitteluohjelmaa voidaan pitää keskiraskaana harjoitteluna, 

minkä voisi olettaa parantavan paitsi kestävyyttä myös voimantuottoa rotilla, joiden 

fyysinen aktiivisuus oli käsittelyjaksoa lukuun ottamatta rajoitettu häkissä tapahtuvaan 

aktiivisuuteen. Mikäli siis käsittelyjakson alussa lisätty eksogeeninen CNTF olisi parantanut 

lihasten adaptoitumista harjoitteluun, näkyisi se lihasten oksidatiivisen kapasiteettien ja 

märkäpainojen kasvuna. Tähän ei kuitenkaan tuloksista saatu tukea. 

Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan todeta ainakin liikunnan vaikutus 

painonhallintaan. Fyysinen harjoittelu lisää energiankulutusta, mikä vähentää energian 

kertymistä rasvakudokseen. Tämän lisäksi se tehostaa harjoitteluun osallistuneiden 

lihasten aineenvaihdunnallisia ominaisuuksia, kuten rasvahappojen oksidaatiota. Rasva-

happojen lisääntynyt oksidaatio ja rasvakudoksen väheneminen ehkäisee ylipainon lisäksi 

myös sen liitännäissairauksia, kuten diabetestä. Sen sijaan vastaavanlaisia tuloksia ei 

saatu eksogeenisen CNTF:n lisäämisestä. Toisaalta tutkimuksen kohteena oli CNTF:n 

pitkäaikaiset vaikutukset, joten epäselväksi jää, vaikuttiko CNTF lihaksiin minipumppujen 

toiminta-ajan aikana. Kuitenkin havaittiin CNTF:n pitkäaikaiset vaikutukset hypo-

talamuksessa, jonka tiedetään säätelevän ravinnonottoa ja perusaineenvaihdunnan tasoa. 

Tulokset vastasivat osittain tutkimuksen hypoteeseja: vain harjoittelu vaikutti painon 

kehitykseen ja COX-aktiivisuuteen. Sen sijaan harjoittelun vaikutusta CNTF-reseptorien 

suhteelliseen ekspressioon ja plasman CNTF-pitoisuuteen ei havaittu. CNTF-lisän 

pitkäaikaiset vaikutukset CNTF-reseptorien ekspressioon havaittiin vain hypo-

talamuksessa. Pelkästään harjoittelu tai CNTF-lisä ei tulosten perusteella aiheuta 

muutoksia lihasten CNTF-reseptorien ekspressioon, mutta yhdessä niillä on ainakin 

soleus-lihaksessa CNTF-reseptorien ekspressiota alentava vaikutus.  
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5. Yhteenveto  
 

CNTF on elimistössä luonnollisesti esiintyvä IL-6-perheen sytokiini, jolla on useita erilaisia 

vaikutuksia. CNTF:ää ekspressoidaan hermotukisoluissa, keskushermostossa astro-

syyteissä ja ääreiskudoksissa Schwannin soluista, vasteena hermovauriolle. CNTF stimuloi 

neurogeneesiä, joten esimerkiksi motoneuronin vaurion yhteydessä se uudelleen-

hermottaa vaurioituneita hermosoluja ja ylläpitää kohdelihaksen toimintakykyä. 

Neuroneja suojaavan vaikutuksen lisäksi sillä on erilaisia leptiininkaltaisia aineenvaihdun-

nallisia ominaisuuksia, jotka tehostavat energiatasapainon säätelyä. CNTF hillitsee ravin-

nonottoa ja laskee perusaineenvaihdunnan tasoa hypotalamuksessa AMPK:n aktiivisuutta 

vähentämällä. Sen sijaan lihaksissa ja maksassa se lisää AMPK:n aktiivisuutta, mikä 

tehostaa rasvahappojen oksidaatiota parantaen insuliiniherkkyyttä. Fyysisellä harjoit-

telulla tiedetään olevan vastaavanlaisia vasteita energia-aineenvaihduntaan, mutta 

vaikutusmekanismit ovat kuitenkin erilaiset. Aineenvaihdunnallisista ominaisuuksistaan 

johtuen CNTF:ää on tutkittu potentiaalisena laihdutuslääkkeenä, mutta tutkimuksissa 

käytetyt annostelutavat ja –koot aiheuttivat ei-toivottuja sivuvaikutuksia. 

 CNTF:n ja sen reseptorin geenien polymorfismin on osoitettu vaikuttavan 

voimantuottoon. Lisäksi CNTF:n on esitetty toimivan lihaksissa jonkinlaisena modulaat-

torina, joka auttaa harjoitteluun adaptoitumista. Tässä työssä pyrittiin selvittämään, 

miten eksogeeninen CNTF ja juoksuharjoittelu vaikuttavat yhdessä ja erikseen rotan 

painon kehittymiseen, hypotalamuksen ja lihasten CNTF-reseptorien ekspressioon sekä 

lihasten hapenkulutukseen. Eläimille asennettiin niskanahan alle osmoottinen mini-

pumppu, joka vapautti CNTF:ää tasaisesti hyvin pieninä pitoisuuksina käsittelyjakson 

alkuvaiheessa kahden viikon ajan. Koska CNTF:ää lisättiin vain käsittelyjakson alussa, 

voidaan CNTF:stä johtuvien vasteiden olettaa johtuvan sen neurogeneesiä stimuloivasta 

vaikutuksesta.  

 Työn tuloksissa ei havaittu CNTF:n vaikuttavan merkittävästi tutkittuihin 

energia-aineenvaihdunnan parametreihin. Sen sijaan fyysisen harjoittelun painoa 

alentava ja rasvahappojen oksidaatiota lisäävä vaikutus oli nähtävissä. Käsittelyjen 

mahdolliset yhteisvaikutukset olivat nähtävissä soleus-lihaksen CNTF-reseptorin 

suhteellisissa proteiinipitoisuuksissa. Kuitenkin CNTF-lisäyksen havaittiin vaikuttavan 
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CNTF-reseptoreiden ekspressioon hypotalamuksessa, muttei juurikaan lihaksissa. Lihakset 

eivät välttämättä ole yhtä herkkiä CNTF:lle, tai sitten CNTF:llä ei ole pitkäaikaisia 

vaikutuksia lihaksiin.  
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8. Liitteet  

 

Liite 1. Koe-eläinten juoksuharjoittelun kestot ja nopeudet listattuna. 

Pvm (2011) Kesto (min)  Nopeus (m/min) 

4.7. 10 11,5 

5.7. 11 11,5 

6.7. 12 11,5 

7.7. 12 11,5 

8.7. 13 12 

10.7. 13 13,5 

11.7. 15 12 

12.7. 16 12 

13.7. 16 12,5 

14.-15.7. 17 12,5 

18.7. 18 12,5 

19.7. 20 13 

20.7. 22 13 

21.-22.7. 24 13 

25.7. 25 14 

26.7. 20 13 

27.7. 26 13 

28.7. 28 13 

29.7. 30 13 

1.8. 35 13 

2.8. 40 13,5 

3.8. 42 14 

4.8. 43 14,5 

5.8. 45 14 

8.8. 45 14 

9.8. 45 14 
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Liite 2: Työssä käytetyt reagenssit ja liuokset 

 

Sytokromioksidaasin aktiivisuuden mittaus 

 

Homogenointiliuos 

 

KH2PO4    15,086 g/l 

K2HPO4    7,737 g/l 

EDTA     744 mg/l 

glutationi     3,0733 g/l 

ADP     541 mg/l 

 

Substraatti 

 

kaliumfosfaatti (K3PO4)   620 µl 

 KH2PO4   4,8215 g/l 

 K2HPO4   14,7345 g/l 

 EDTA    1,86 g/l 

 Hapetetaan kuplittamalla  

 pH 7,4; säädetään KOH:lla 

L-askorbiinihappo (C6H8O6)  50 µl 

sytokromi-c    30 µl 

 

 

Western Blot –liuokset 

 

Homogenointiliuos 

 

62,5 mM Tris-HCl (M= 121,4)   

7,57 g Tris (0,76 g Tris / 100 ml) 

leupeptiini (Sigma Chemical, USA)  0,1 µg/mg 

pepstatiini A (Sigma Chemical, USA)  0,1 µg/mg 
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1 mM PMSF (Sigma Chemical, USA)  

 säädetään pH lopuksi 6,8 (HCl)   

 

  

Ajopuskuri (Amershaw gel running buffer) 

 

10 x Amershaw gel running buffer  19 ml 

tisl. vesi    171 ml 

 

Siirtopuskuri 

 

20 % v/v Metanoli   200 ml 

25 mM Tris    3,03 g 

192 mM glysiini   14,4 g 

 laimennetaan litraan asti tisl. vedellä 

 

TBS 

 

50 mM Tris (pH 7,5)   6,06 g/l 

150 NM NaCl    8,77 g/l 

tisl. vesi 

 

TBST 

 

0,05 % Tween 20 

TBS 

 

AP-substraattipuskuri 

 

Tris-Cl    12,11 g 

NaCl    5,84 g 

MgCl2    1,02 g 
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 lisätään tisl. vettä litraan asti 

 säädetään pH 9,5 (NaOH / HCl) 

 

NBT 

 

NBT    11 mg 

70 % dimetyyliformamidi   150 µl 

 

BCIP 

 

BCIP    5 mg 

100 % dimetyyliformamidi   100 µl 

 

Reaktion pysäytysliuos 

 

20 mM Tris-Cl (pH 8,0) 

5 mM EDTA 
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Liite 3: CNTF-pitoisuuden määrittäminen plasmasta CNTF ELISA -kitillä 

Assay Method 

1. Bring all reagents and samples to room temperature (18 - 25°C) before use. It is 

recommended that all standards and samples be run at least in duplicate. 

2. Add 100 μl of each standard (see Preparation of Reagents step 4) and sample into 

appropriate wells. Cover well and incubate for 2.5 hours at room temperature or over 

night at 4°C with gentle shaking. 

3. Discard the solution and wash 4 times with 1x Wash Solution. Wash by filling each well 

with Wash Buffer (300 μl) using a multichannel pipette or autowasher. Complete removal 

of liquid at each step is essential to good performance. After the last wash, remove any 

remaining Wash Buffer by aspirating or decanting. Invert the plate and blot it against 

clean paper towels. 

4. Add 100 μl of 1x prepared biotinylated antibody (see Preparation of Reagents step 6) to 

each well. Incubate for 1 hour at room temperature with gentle shaking. 

5. Discard the solution. Repeat the wash as in step 3. 

6. Add 100 μl of prepared Streptavidin solution (see Preparation of Reagents step 7) to 

each well. Incubate for 45 minutes at room temperature with gentle shaking. 

7. Discard the solution. Repeat the wash as in step 3. 

8. Add 100 μl of TMB One-Step Substrate Reagent (Item H) to each well. Incubate for 30 

minutes at room temperature in the dark with gentle shaking. 

9. Add 50 μl of Stop Solution (Item I) to each well. Read at 450 nm immediately. 


