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Solunulkoiset vesikkelit (EV:t) ovat pieniä lipidikalvon ympäröimiä rakkuloita, joita solut erit-

tävät ulkopuolelleen. EV:t sisältävät solusta lähtöisin olevia molekyylejä, kuten proteiineja, 

nukleiinihappoja ja lipidejä.  EV:t toimivat solujen välisessä viestinnässä, ja ne jaetaan kokonsa 

ja syntymekanisminsa mukaan eksosomeihin, mikrovesikkeleihin ja apoptoottisiin kappalei-

siin. Syöpäsolujen on todettu edistävän syövän kehittymistä EV:eitä erittämällä. Vesikkeleiden 

avulla aggressiiviset syöpäsolut kykenevät muun muassa siirtämään patogeenisiä ominaisuuk-

siaan muille vähemmän aggressiivisille syöpäsoluille. Onkogeenisten molekyylien siirron 

avulla vastaanottajasyöpäsolujen invaasio-, migraatio- ja metastasoimiskyky voivat parantua 

tai solut voivat saada lääkeresistenssin. EV:ien avulla syöpäsolut muokkaavat myös syövän 

mikroympäristöä syövän kehittymistä suosivaksi. Syöpäsolut kykenevät EV-välitteisesti muun-

tamaan elimistön normaaleja fibroblasteja nk. CAF-soluiksi, jotka tukevat syöpäkasvaimen 

kasvua edistämällä angiogeneesiä ja syöpäsolujen invaasio- ja metastasoimiskykyä. Syöpäsolut 

kykenevät EV:ien avulla muuntamaan myös elimistön mesenkymaalisia kantasoluja syöpää 

suosiviksi myofibroblasteiksi ja indusoimaan angiogeneesiä uudelleenohjelmoimalla elimistön 

endoteelisoluja. Invaasiotaan syöpäsolut edistävät erittämällä vesikkeleissä soluväliainetta ha-

jottavia metalloproteinaaseja. Syöpäsoluista lähtöisin olevat EV:t kulkeutuvat verenkierron mu-

kana ympäri elimistöä, missä ne voivat valmistella otollisia metastasointipaikkoja verenkier-

toon levinneille syöpäsoluille. Elimistön terveet solut pyrkivät estämää syövän syntymistä erit-

tämällä vesikkeleissä lähiympäristöönsä muuntuneiden solujen toimintaa inhiboivia mik-

roRNA-molekyylejä. Syöpäsolujen vesikkelien sisältämät antigeenit voivat myös aktivoida eli-

mistön immunipuolustuksen soluja. Toisaalta taas syöpäsolut kykenevät EV:eitä erittämällä 

väistämään elimistön immuunijärjestelmää. Syöpäsoluista peräisin olevat EV:t voivat suoraan 

heikentää leukosyyttien toimintaan, tai ne voivat aktivoida elimistön immunosuppressiivia so-

luja. EV:ien hyödyntämistä syövän diagnosoimisessa ja uudenlaisten hoitokeinojen kehitte-

lyssä on myös tutkittu viime vuosina. Esimerkiksi ihmisen syljestä voisi tulevaisudeessa olla 

mahdollista tutkia suusyövän biomarkkereita, jolloin tauti kyettäisiin diagnosoimaan jo varhai-

sessa vaiheessa ennen näkyvien muutosten ilmenemistä. Tämä parantaisi potilaiden hoitoen-

nustetta ja helpottaisi riskiryhmien seurantaa.  
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1. JOHDANTO 

 

Solunulkoiset vesikkelit, eli EV:t (extracellular vesicles) ovat heterogeeninen joukko kaksois-

lipidikalvon ympäröimiä rakkuloita, joita solut erittävät ulkopuolelleen. Alun perin EV:ien erit-

tämisen ajateltiin olevan keino, jolla solut hankkiutuvat eroon solujätteistä. Sittemmin solunul-

koisilla vesikkeleillä on todettu olevan merkittävä rooli solujen välisessä viestinnässä. (Maas 

ym. 2017).  

 

Solunulkoiset vesikkelit voivat sisältää lukuisia erilaisia bioaktiivisia molekyylejä, kuten syto-

solin tai solukalvon proteiineja, erilaisia nukeiinihappoja (lähettiRNA, mikroRNA, non-coding 

RNA, DNA) ja lipidejä. EV:ien sisältämät molekyylit voivat muuttaa vastaanottajasolun toi-

mintaa joko aktivoimalla suoraan solukalvon reseptoreita tai vasta päädyttyään solun sisälle 

fagosytoosin, endosytoosin tai fuusioitumisen seurauksena. Vastaanottajasolutyyppi, johon so-

lun erittämät EV:t vaikuttavat, voi olla hyvin rajattu ja spesifinen. Elimistön nesteiden mukana 

solunulkoiset vesikkelit voivat levitä ympäri elimistöä, jolloin niiden vaikutus ei jää pelkästään 

paikalliseen kudokseen. EV:eitä onkin kyetty eristämään useista elimistön eri nesteistä, kuten 

verestä, virtsasta, syljestä, äidinmaidosta, spermasta ja sapesta. (Raposo & Stoorvogel 2013). 

EV:t välittävät elimistön normaaleja fysiologisia toimintoja, mutta niiden on todettu olevan 

osallisina myös elimistön patologisissa tapahtumissa (Maas ym. 2017). 

 

Kuluneen vuosikymmenen aikana on huomattu solunulkoisilla vesikkeleillä olevan tärkeä rooli 

syövän kehittymisessä. Vesikkeleiden avulla syöpäsolut viestivät keskenään ja muokkaavat 

mikroympäristöään (Kosaka ym. 2016). Syöpäsolujen on huomattu erittävän enemmän solunul-

koisia vesikkeleitä kuin elimistön normaalien solujen. Solunulkoisten vesikkelien määrän on 

myös todettu olevan suurempi syöpää sairastavien potilaiden veressä kuin terveiden ihmisten 

veressä. (Logozzi ym. 2009, Gercel-Taylor ym. 2012). EV:ien käyttöä syövän mahdollisina 

biomarkkereina tai syöpälääkkeiden kuljettimina onkin tutkittu aktiivisesti viime vuosina (Xu 

ym. 2018). 
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2. SOLUNULKOISTEN VESIKKELIEN JAOTTELU 

 

Solut voivat erittää erityyppisiä vesikkeleitä ulkopuolelleen. Tällä hetkellä vesikkelien termistö 

ei ole kuitenkaan vielä täysin vakiintunut. Useita eri nimiä on käytetty kuvaamaan näitä partik-

keleita, kuten mikropartikkelit, plasmamebraanivesikkelit, membraanirakkulat, dexosomit, ek-

somit, nanovesikkelit, mikrovesikkelit ja ektosomit (Van Der Pol ym. 2016). Tällä hetkellä laa-

jalti hyväksytty jaottelu luokittelee solunulkoiset vesikkelit kolmeen ryhmään niiden sellulaa-

risen alkuperän mukaan. EV:t voidaan jakaa eksosomeihin (exosomes), mikrovesikkeleihin 

(microvesicles) ja apoptoottisiin kappaleisiin (apoptotic bodies) (Wu ym. 2017, ks. Kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Elektronimikroskooppikuva, jossa näkyy solunulkoisten vesikkelien kolmen pääryh-

män vesikkeleitä. APO: apoptoottinen kappale, MV: mikrovesikkeli, EXO: eksosomi (Os-

teikoetxea ym. 2015). 

 

Eksosomit syntyvät solun sytosolissa endosomaalisen verkoston (endosomal network) sisällä. 

Endosomaalinen verkosto lajittelee intraluminaalisia vesikkeleitä ja ohjaa niitä tarkoituksen-

mukaisiin kohteisiin, kuten lysosomeihin tai solukalvolle. Proteiinit ja lipidit voivat kulkeutua 

sytosolin endosomeissa joko kierrätettäviksi, lysosomeihin hajotettavakasi tai solukalvolle ek-

sosytosoitaviksi. Endosomit voidaan puolestaan jakaa kolmeen alaryhmään, aikaisiin endo-

someihin, myöhäisiin endosomeihin ja kierrätysendosomeihin. (Akers ym. 2013). 
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Endosyyttiset vesikkelit fuusioituvat aikaisiin endosomeihin. Molekyylit, jotka on tarkoitus 

kierrättää, lajitellaan kierrätysendosomeihin. Loput aikaisista endosomeista läpikäyvät sarjan 

muutoksia, jolloin ne muuttuvat myöhäisiksi endosomeiksi. Molekyylit, jotka on tarkoitus hä-

vittää tai erittää ulos solusta, laijitellaan 30-100nm vesikkeleihin, jotka kuroutuvat myöhäisen 

endosomin sisään. Näitä myöhäisen endosomin sisällä olevia vesikkeleitä kutsutaan multive-

sikulaarisiksi kappaleiksi (multi-vesicular bodies). Myöhäinen endosomi ohjataan joko fuusi-

oitumaan lysosomiin, jolloin sen sisältö hajotetaan tai se ohjataan solukalvolle, jolloin multive-

sikulaariset kappaleet vapautuvat solun ulkoiseen tilaan (ks. kuva 2). Tällöin multivesikulaari-

sia kappaleita aletaan kutsua nimellä eksosomit. (Akers ym. 2013). Mikrovesikkelit ovat toinen 

EV-tyyppi, mutta toisin kuin eksosomit, ne muodostuvat suoraan plasmamebraanista irti ku-

routumalla ja ovat läpimitaltaan 100 – 1000 nm (Raposo & Stoorvogel 2013). 

 

 

 

Kuva 2. Eksosomien ja mikrovesikkelien erittyminen solusta (Akers ym. 2013 ja Raposo & 

Stoorvogel 2013 mukaillen). 
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Kolmas solunulkoisten vesikkelien joukko ovat apoptoottiset kappaleet (apoptotic bodies - 

AB). Apoptoottiset kappaleet muodostuvat ohjelmoidun solukuoleman, apoptoosin, seurauk-

sena. AB:t sisältävät sytoplasmaa, soluelimiä ja myös tuman osia, jolloin nekin sisältävät funk-

tionaalisia molekyylejä, jotka voivat aktivoida signaalireittejä vastaanottajasoluissa. (Holmgren 

ym. 1999, Zernecke ym. 2009). Makrofagit, parenkymaaliset solut tai neoplastiset solut fagoty-

soivat AB:t lopulta ja hajottavat ne fagolysosomeissa. AB:eiden tärkein merkitys on, että niiden 

avulla kuolleet solut saadaan hävitettyä kudoksesta ilman tulehdusreaktiota. (Elmore 2007). 

 

Tietämys solunulkoisista vesikkeleistä kasvaa ja lisääntyy tällä hetkellä nopeasti ja on löydetty 

uudentyyppisiä vesikkeleitä, kuten suuret onkosomit (Minciacchi ym. 2015) ja spheresomit 

(Junquera ym. 2016).  Suuret onkosomit (large oncosomes) ovat ryhmä poikkeuksellisen suuria 

vesikkeleitä, joiden halkaisija on 1-10 µm. Suurien onkosomien biogeneesissä on yhtäläisyyk-

siä mikrovesikkelien syntymiseen, sillä molemmat vesikkelityypit syntyvät plasmamembraa-

nista ulospäin kuroutumalla. Suurten onkosomien syntyminen on yhdistetty syöpäsoluihin ja 

niiden ameebamaiseen migraatioon (ameboid migration). (Minciacchi ym. 2015).  Junqueraan 

ym. (2016) löysivät uudenlaisen vesikkelityypin, spheresomit (spheresomes), joita gastrointes-

tinaalisen stroomakasvaimen syöpäsolut erittivät. Spheresomit omaavat kaksoislipidikalvon ja 

ovat läpimitaltaan 40-125 nm, mutta niiden vapautuminen solun ulkoiseen tilaan eroaa ekso-

someista ja mikrovesikkeleistä.  Spehresomit vapautuvat syöpäsolusta pallomaisena rykelmänä, 

jota ympäröi kaksoislipidikalvo. 

 

 

3. SYÖPÄSOLUJEN EV-VÄLITTEINEN KOMMUNIKOINTI 

 

Syöpäsoluista lähtöisin olevat solunulkoiset vesikkelit välittävän onkogeenisiä signaaleita syö-

päsolujen välillä. EV:t sisältävät onkogeenisiä molekyylejä, kuten, proteiineja ja nukleiinihap-

poja, jotka voivat edistää syöpäsolujen proliferaatiota, migraatiota, invaasiota ja metastasointia 

(Katsuda ym. 2014). Vesikkelien avulla aggressiiviset syöpäsolut kykenevät muun muassa siir-

tämään patogeenisiä ominaisuuksiaan muille vähemmän aggressiivisille syöpäsoluille (Al-

Nedawi ym. 2008). 
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3.1 Proteiininen siirto 

 

Ramteken ym. (2015) tutkimuksessa hypoksiasta kärsivät eturauhassyöpäsolut paransivat ek-

sosomeja erittämällä nk. naiivien eturauhassyöpäsolujen (naïve PCA cells) invasiivisuutta ja 

liikkumista. Eksosomit sisälsivät suuria määriä CD63- ja CD81-tetraspaniiniproteiineja, 

HSP90- ja HSP70-lämpöshokkiproteiineja, sekä Annexin II-proteiineja. Eksosomit uudelleen-

muovasivat vastaanottajasyöpäsolujen vyöliitoksia muun muassa vähentämällä vastaanottaja-

solujen solukalvoilla olevan adheesiomolekyylin, E-kadheriinin, määrää. Vyöliitokset ylläpitä-

vät solujen välisiä liitoksia ja estävät solujen liikkumista, joten vyöliitosten proteiineihin vai-

kuttamalla eturauhassyöpäsolut paransivat naiivien syöpäsolujen invasiivisuutta. Lee ym. 

(2016) huomasivat, että rintasyöpäsolujen erittämien eksosomien pinnalla olevat EDIL-3 -pro-

teiinit kiinnittyivät ja aktivoivat vastaanottajasyöpäsoluissa integriinivälitteisen fokaalisen ad-

heesiokinaasisignaalikaskadin (integrin-FAK signaling cascade). Tämä voimisti syöpäsolujen 

invaasiota ja nopeutti keuhkometastasointia in vivo.  

 

Eksosomien lisäksi myös mikrovesikkelit välittävät onkogeenisiä signaaleita syöpäsolujen vä-

lillä. Glioomassa vain pienellä osalla syöpäsoluista on epidermaalinen kasvutekijäreseptori va-

riantti III (EGFRvIII) -geeni, mutta silti suurin osa glioomasoluista ilmentää kyseisen geenin 

aikaansaamaa fenotyyppiä (Biernat ym. 2004). Al-Nedawi ym. (2008) tekivät mielenkiintoisen 

löydön tutkimuksessaan: glioomasolut, jotka ilmensivät EGFRvIII-reseptoreita, siirsivät  

EGFRvIII-reseptoreita mikrovesikkeleissä syöpäsoluille, joilla kyseisiä reseptoreita ei ollut. 

Tämä johti onkogeenisen ominaisuuden siirtymiseen syöpäsoluilta toisille. Vastaanottaja-

syöpäsoluissa EGFRvIII indusoi solujen morfologian muuttumisen sukkulamaisemmaksi ja li-

säsi solujen kiinnittymisestä vapaata kasvua (anchorage-independent growth capacity).  

EGFRvIII aiheutti soluissa mitogeeniaktivoidun proteiinikinaasin (mitogen-activated protein 

kinase, MAPK) ja proteiinikinaasi B:n (PKB) signaalireittien aktivoitumisen, mikä indsuoi so-

lujen morfologian muuntumisen ja nopeutti syövän kasvua.  

 

Stressiolosuhteissa, esimerkiksi altistuessaan säteilylle tai kemoterapialle, syöpäsolut kykene-

vät erittämään apoptoosia inhiboivia proteiineja ympäristöönsä. Syöpäsolujen on todettu erittä-

vän eksosomeissa IAP (inhibitor of apoptosis) -perheeseen kuuluvia SURVIN-proteiineja. So-

lujen sisällä SURVIN-proteiinit iniboivat kaspaasin aktivoitumista ja näin ollen estävät syö-

päsolujen apoptoosia ja edesauttavat syöpäkasvaimen selviytymistä. (Khan ym. 2015). 
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Syöpäsolut voivat siirtää solun ulkoisten vesikkelien välityksellä myös lääkeresistenssiominai-

suuksiaan muille syöpäsoluille. P-glykoproteiinit ovat solukalvon effluksikuljettajaproteiineja, 

jotka poistavat solusta myrkyllisiä aineita ja myös lääkeaineita. Syöpäsoluissa P-glykoproteii-

nien määrä voi olla erittäin runsas, ja näin ollen estää syöpälääkkeiden pääsyn soluihin. (Amin 

2013). Corcoran ym. (2012) tutkimuksessa Docetaxel-kemoterapialääkkeelle resistentit eturau-

hassyöpäsolut siirsivät eksosomien välityksellä lääkeresistenssin syöpäsoluille, joilla resistens-

siä ei ollut. Tutkijat pitivät mahdollisena mekanismina eksosomien välityksellä tapahtuvaa P-

glykoproteiinien siirtoa syöpäsoluista toisille. Myös Lvn ym. (2014) totesivat rintasyöpäsolujen 

resitenssiä tutkiessaan Docetaxel-resistenttien syöpäsolujen siirtävän resistenssiominaisuuttaan 

muille syöpäsouille eksosomien välityksellä. Myös he epäilivät reistenssin syntyvän ekso-

someissa kuljetettavien P-glyoproteiinien avulla. 

 

3.2. RNA:n siirto 

 

Syöpäsolut voivat EV:ien avulla siirtää myös erilaisia RNA-molekyylejä muille syöpäsoluille 

(Huang ym. 2013). Len ym. (2014) tutkimuksessa metastasoimiskykyiset rintasyöpäsolut erit-

tivät solunulkoisia vesikkeleitä, jotka sisälsivät miR-200 -perheen RNA-molekyylejä. Syöpäso-

lut, joilla metastasoimiskykyä ei ollut, ottivat RNA-molekyylejä sisäänsä, jolloin niiden gee-

niekspressiossa tapahtui muutoksia. Muutokset lisäsivät syöpäsolujen epiteeli-mesenkymaa-

litransitiota, mikä lisäsi solujen metastasoimiskykyä. Singhin ym. (2014) tutkimuksessa aggres-

siiviset rintasyöpäsolut indusoivat ei-malignien HMLE-rintaepiteelisolujen invaasiokykyä 

miR-10-molekyylien avulla. MikroRNA-molekyylien siirto tapahtui eksosomien välityksellä ja 

kohdesoluissa miR-10b inhiboi transkriptiotekijöihin vaikuttavien HOXD10- ja KLF4 -geenien 

toimintaa. 

 

Myös lääkeresistenssi voi siirtyä syöpäsolujen välillä eksosomien sisältämien RNA-molekyy-

lien avulla. Wein ym. (2014) tutkimuksessa Tamoxifenille resistentit rintasyöpäsolut siirsivät 

eksosomien välityksellä lääkeresistenssin syöpäsoluille, joilla sitä ei ollut. Eksosmit sisälsivät 

miR-221/222 -molekyylejä, jotka vaikuttivat kohdesoluissa solusykliä säätelevään P27-prote-

iineihin ja estrogeenireseptori-α:n ekspressioon. miR-222 yhdessä miR-100:n ja miR-30:n 

kanssa voivat myös välittää lääkeresistenssiä Adriamycinille ja Docetaxelille syöpäsolujen vä-

lillä vaikuttamalla kasvurajoitegeeneihin, kuten PTEN (Phosphatase and tensin homolog)  

-geeniin (Chen ym. 2014). 
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MikroRNA:n siirtoa syöpäsolujen välillä on todettu myös muissa syövissä, kuten maksasyö-

vässä (Kogure ym. 2011), suun limakalvon levyepiteelikarsinoomassa (Li ym. 2016), ruokator-

ven syövässä (Liao ym. 2016) ja munasarjasyövässä (Au Yeung ym. 2016). Yleisesti ottaen 

nämä siirretyt mikroRNA:t toimivat onkogeenisiniä tekijöinä, jotka vaikuttavat kasvurajoite-

geeneihin ja indusoivat aggressiivista fenotyyppiä vastaanottajasoluissa. Pienten RNA-mole-

kyylien lisäksi syöpäsolut voivat erittää solunulkoisten vesikkelien välityksellä myös muita 

RNA-muotoja, kuten ei-koodaavia-RNA-partikkeleita (non-coding RNAs) (Ahadi ym. 2016) ja 

lähetti-RNA:ta (Skog ym. 2008). Skogin ym. (2008) tutkimuksessa glioomasolut edistivät syö-

päkasvaimen kasvua erittämällä eksosomeja, jotka sisälsivät lähetti-RNA:ta ja mikroRNA:ta, 

jotka stimuloivat syöpäsolujen proliferaatiota.  

 

 

4. SYÖPÄSOLUT, EV:T JA SYÖVÄN MIKROYMPÄRISTÖ 

 

Nykykäsityksen mukaan syöpäkasvaimet ovat muutakin kuin pelkästään kehittyviä syöpäso-

luja. Ne ovat kompleksisia kudoksia, jotka muodostuvat erilaisista solutyypeistä, jotka vuoro-

vaikuttavat keskenään. Myös elimistön normaalit solut vaikuttavat syöpäkasvaimeen, ne eivät 

ole pelkästään passiivisia sivustaseuraajia, vaan voivat myös omalta osaltaan vaikuttaa syövän 

kehittymisessä. (Hanahan & Weinberg 2011). 

 

Syöpäkasvaimen ja metastaasien muodostumisessa syöpäsolut eivät siis viesti ainoastaan kes-

kenään, vaan ne ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa myös syövän mikroympäristön kanssa (ks. 

kuva 3). Syövän mikroympäristö koostuu pääpiirteissään soluväliaineesta, fibroblasteista, 

myofibroblasteista, adiposyyteistä, leukosyyteistä, verisuonista, lymfasuonista ja muista ku-

dosspesifisistä soluista (Wang ym. 2017). Varhaisessa kasvaimen kehitysvaiheessa syövän 

mikroympäristön solut voivat inhiboida kasvaimen kehittymistä, mutta myöhemmässä vai-

heessa edistää kasvaimen kasvua ja syövän etenemistä. Syöpäsolut vaikuttavat mikroympäris-

tön soluihin suoralla solukontaktilla ja erittämällä sytokiineja, kasvutekijöitä ja solun ulkoisia 

vesikkeleitä, jotka aktivoivat elimistön normaaleja soluja palvelemaan syöpäkasvaimen tar-

peita. (Katsuda ym. 2014). Solunulkoiset vesikkelit ovat erinomainen viestiväline tässä kom-

munikoinnissa, sillä ne voivat kuljettaa lipidikalvon suojaamina monenlaisia molekyylejä pit-

kiäkin matkoja elimistössä (Zhao ym. 2018). 
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Kuva 3.   Sekä syöpäsoluista että elimistön normaaleista soluista peräisin olevat EV:t osallis-

tuvat syöpäkasvaimen ja metastaasien kehittymiseen muovaamalla syövän mikroympäristöä. 

(Katsuda ym. 2014). 

 

 

4.1. Fibroblastit 

 

Fibroblastit ovat sidekudoksen runsaslukuisin solutyyppi, ja ne muodostavat kudoksen rungon 

erittämällä soluväliaineen komponentteja (Mao ym. 2013). Keskinäinen vuorovaikutus elimis-

tön fibroblastien ja syöpäsolujen välillä voi johtaa signaaleihin, jotka johtavat syövän etenemi-

seen, hoitoresistenssin syntymiseen tai tulehdusvasteisiin.  

 

Syöpäsoluista lähtöisin olevat solunulkoiset vesikkelit voivat uudelleenohjelmoida fibroblas-

teja muuntumaan syöpään liittyviksi fibroblasteiksi (cancer-associated fibroblast, CAF) (Cas-

tellana ym. 2009). CAF-solut ovat usein runsain solutyyppi syöpäkasvaimen stroomassa, var-

sinkin rinta-, eturauhas- ja haimasyövissä. CAF-soluilla on samoja ominaisuuksia haavan para-

nemisprosessissa toimivien myofibroblastien kanssa. Toisin kuin myofibrolastit, jotka kokevat 

ohjelmoidun solukuoleman haavan parannuttua, CAF-solut ovat paljon pitkäikäisempiä ja ne 

eivät kuole apoptoosin kautta. Fibroblastin muutos CAF-soluksi on irreversiibeli. (Cirri & Chia-

rugi 2011). CAF-solut vaikuttavat syövän mikroympäristöön esimerkiksi edistämällä syövän 
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syntymistä, angiogeneesiä, invaasiota ja metastasointia. CAF-solut voivat indusoida myös syö-

päsolujen lääkeresistenssiä. (Mao ym. 2013). 

 

Nabet ym. (2017) totesivat vastikään tutkimuksessaan, että syöpäsolujen aktivoima NOTCH-

MYC -signalointi johti CAF-soluissa lisääntyneeseen määrään suojaamatonta RN7SL1-

RNA:ta. CAF-solut erittivät eksosomien välityksellä ympäristöönsä RN7SL1-RNA:ta. Leuko-

syytteihin sitouduttuaan RN7SL1-RNA toimi solujen vauriosignaalimolekyylinä, johtaen tu-

lehdusreaktioon. Rintasyöpäsoluissa RN7SL1-RNA lisäsi syöpäsolujen kasvua, metastasointia 

ja hoitoresistenssiä. 

 

Lugan ym. (2012) tutkimuksessa CAF-solut erittivät CD81-tetraspaniineja sisältäviä ekso-

someja, jotka lisäsivät nk. autokriinistä Wnt-planar cell polarity -signalointia.  Wnt-planar cell 

polarity -signalointi indusoi rintasyöpäsolujen liikkuvuutta ja solu-ulokkeiden muodoustu-

mista, jolloin syöpäsolujen invasiivisuus ja leviäminen tehostui CAF-soluista erittymien ekso-

somien välityksellä. Antonyakin ym. (2011) tutkimuksessa rintasyöpäsolut siirsivät ominai-

suuksiaan normaaleille fibroblasteille mikrovesikkelien välityksellä. Syöpäsolut erittivät mik-

rovesikkeleitä, jotka sisälsivät transglutaminaasia ja fibronektiiniä, jotka aktivoivat Akt/ERK -

singaalireitin fibroblasteissa. Tämä johti fibroblastien kiinnittymisestä vapaaseen kasvuun (an-

chorage-independent growth) ja parantuneeseen selviytymiskykyyn.  

 

CAF-solut voivat edesauttaa syöpäsolujen kasvua ravinneniukoissa olosuhteissa siirtämällä 

suoraan syöpäsoluille aineenvaihduntatuotteita, kuten aminohappoja (Richards ym. 2017). 

CAF-soluista lähtöisin olevat eksosomit voivat välittää myös lääkeresistenssin syöpäsoluille. 

Richardsin ym. (2017) tutkimuksessa CAF-solut olivat resistenttejä Gemcitabine-kemotera-

pialääkkeelle.  Gemcitabine-hoito lisäsi eksosomien vaupautumista CAF-soluista, jolloin 

CAF:ien eksosomit antoivat lääkeresistenssin haimasyöpäsoluille siirtämällä niihin Snail- ja 

miR-146a -molekyylejä. 

 

Syöpäsolujen ja fibroblastien välisen vuorovaikutuksen on raportoitu tapahtuvan eksosomien 

ja mikrovesikkelien lisäksi myös apoptoottisten kappaleiden ja suurten onkosomien välityksellä 

(Bergsmedh ym. 2001, Minciacchi ym. 2017). Minciacchin ym. (2017) eturauhassyöpätutki-

muksessa syöpäsoluista lähtöisin olevat suuren onkosomit sisälsivät aktiivisia AKT1-proteiini-

kinaaseja. Suurten onkosomien sisäänotto johti fibroblasteissa MYC-säätelygeenien aktivaati-

oon, mikä uudelleenohjelmoi fibroblastit tukemaan angiogeneesiä ja syöpäkasvaimen kasvua. 
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Syöpäsolujen ja fibroblastien välisestä interaktiosta on raportoitu myös muissa syövissä, kuten 

melanoomassa ja glioomassa (Antonyak ym. 2011 ja Zhao ym. 2015). Munasarjasyövässä syö-

pään liittyvät adiposyytit ja fibroblastit suppressoivat munasarjasyöpäsolujen apoptoosia siirtä-

mällä näille miR-21 -molekyylejä. Mir-21 vaiensi APAF1-geenin toimintaa, jolloin myös syö-

päsolujen lääkeresistenssi parani paklitakseli-sytostaatille (Au Yeung ym. 2016). 

 

4.2. Mesenkymaaliset kantasolut 

 

Mesenkymaaliset kantasolut (mesenchymal stem cell, MSC) ovat myös tärkeitä soluja stroo-

massa. Ne erilaistuvat mesenkymaalisksi kudoksiksi muodostaen luuta, rustoa, lihasta ja rasvaa 

(Rosenbaum ym. 2008). Fibroblastien tavoin myös MSC:t viestivät syöpäsoujen kanssa. Syö-

päsolut ovat vuorovaikutuksessa niitä ympäröivän strooman kanssa, ja nämä interaktiot johta-

vat muun muassa lisääntyneeseen määrään proinflammatorisia sytokiineja ja kasvutekijöitä 

(Pietras & Östman 2010). Vuoropuhelu syöpäsolujen ja ympäröivän strooman solujen välillä 

edesauttaa syöpäkasvaimen kehittymistä ja muokkaa soluväliainetta invasiivisia syöpäsoluja 

suosivaksi (Sato ym. 2004). Syöpäkasvain on jatkuvassa kroonisessa tulehdustilassa ja sitä on 

kuvailtu haavaksi joka ei koskaan parane (Dvorak 2015).  Tulehdustila houkuttelee paikalle 

leukosyyttejä ja MSC:ja, jotka edesauttavat syövän kehittymistä (Pollard 2004, Hall ym. 2007).  

 

Myös syöpäsolujen ja MSC:n välisessä viestinnässä solun ulkoisilla vesikkeleillä on tärkeä 

rooli. Chowdhuryn ym. (2015) tutkimuksessa eturauhassyöpäsoluista lähtöisin olevat ekso-

somit laukaisivat luuytimestä peräisin olevien mesenkymaalisten kantasolujen erilaistumisen 

pro-angiogeenisiksi ja pro-invasiivisiksi myofibroblasteiksi. Erilaistuminen oli riippuvaista ek-

sosomien sisältämästä transformoivasta kasvutekijä beetasta (TGF-β). Myös Chon ym. (2012) 

tutkimuksessa syöpäsoluista lähtöisin olevat eksosomit aiheuttivat MSC erilaistumisen myofib-

roblasteiksi. Tällä kertaa kyseessä oli rasvakudoksesta peräisin olevat MSC:t. Viestintä toimii 

myös toiseen suntaan, sillä Leen ym. (2013) tutkimuksessa MSC:t erittivät eksosomeja, jotka 

sisälsivät miR-16:sta. Kun rintasyöpäsolut ottivat näitä eksosomeja sisäänsä, verisuonen endo-

teelin kasvutekijän (VEGF) määrä väheni, ja tämä johti angiogeneesin inhibitioon in vivo ja in 

vitro.  
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4.3. Endoteelisolut ja angiogeneesi 

 

Normaalikudosten tavoin myös syöpäkasvaimet tarvitsevat kasvaakseen ja kehittyäkseen ravin-

teita ja happea. Hypoksiaan adaptoituminen on tärkeää syöpäsolujen selviytymisen kannalta, 

sillä uusien syöpäsolujen hapen ja ravinteiden saanti vaikeutuu diffuusiomatkan kasvaessa ve-

risuonista (Semenza 2013). Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että syöpäsolut stimuloivat 

uudisverisuonten muodostumista vuorovaikuttamalla syövän mikroympäristön endoteelisolui-

hin. Angiogeneesissä endoteelisolut proliferoituvat ja muodostavat verisuonten verkoston kas-

vaimen sisään, helpottaen kasvaimen ravinnon ja hapen saantia, samalla kuljettaen solujätteitä 

ja hiilidioksidia pois (Carmeliet 2005). Syöpäsolut välittävät angiogeneesiä indusoivia signaa-

leita muun muassa vapauttamalla solun ulkoisia vesikkeleitä. 

 

Al-Nedawin ym. (2009) tutkimuksessa syöpäsolut erittivät mikrovesikkeleitä, jotka kuljettivat 

epidermaalista kasvutekijäreseptoriproteiinia (epidermal growth factor receptor, EGFR). 

EGFR-proteiinit siirtyivät mikrovesikkelien välityksellä endoteelisoluihin, minkä seurauksena 

endoteelisolut ekpressoivat enemmän VEGF:ä. Tämä johti autokriiniseen VEGF-reseptorin ak-

tivoitumiseen ja angiogeneesin indusoitumiseen.  

 

Beckhamin ym. (2014) in vitro -tutkimuksessa havaittiin korkean graduksen virtsarakko-

syöpäsolujen erittämien eksosomien sisältävän kohonneita määriä EDIL-3 -proteiinia. EDIL-3 

proteiinit aktivoivat EGFR-signaalin endoteelisoluissa, jolloin endoteelisolujen migraatiokyky 

parani ja angiogeneesiä in vitro mallintavien ihmisen napalaskimon endoteelisolujen (HUVEC) 

tubulusten muodostuminen lisääntyi.  

 

Hsu ym. (2017) tutkivat miten keuhkosyöpäsolut vaikuttavat eksosomien välityksellä syöpä-

kasvaimen angiogeneesiin hypoksiaolosuhteissa. Keukosyöpäsolut tuottivat enemmän ekso-

someja hypoksiassa kuin normoksisissa olosuhteissa. Keuhkosyöpäsolujen hypoksiassa erittä-

mät eksosomit sisälsivät huomattavan suuria määriä miR-23a-molekyylejä. miR-23a suppres-

soi prolyylihydroksylaasi 1 ja 2 -entsyymien ilmentymisen, mikä johti endoteelisoluissa hypok-

sian indusoiman tekijän (HIF-1) akkumuloitumiseen ja angiogeneesin indusoitumiseen. MiR-

23a inhiboi myös solujen välisen tiiviin liitoksen ZO-1 proteiinia, mikä lisäsi vaskulaarista per-

meabiliteettia. 
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Myös syöpäsolujen erittämien mikrovesikkelien lipidit voivat toimia signaalin välittäjinä solu-

jen välisessä viestinnässä. Kimin ym. (2002) tutkimuksessa fibrosarkoomasolut lisäsivät mik-

rovesikkelien avulla endoteelisolujen migraatiota ja angiogeneesiä. Tutkijat huomasivat vesik-

kelien sfingomyeliinin olevan ratkaiseva komponetti angiogeenisen vasteen syntymisessä. 

Sfingomyelinaasikäsittelyn jälkeen vastaavanlaista vastetta endoteelisoluissa ei syntynyt. 

 

Syöpäsoluista peräisin olevat eksosomit, jotka sisältävät tetraspaniini-8 -proteiineja, voivat in-

dusoida tehokkaasti angiogeneesiä syöpäkasvaimissa ja kasvainvapaissa kudoksissa. Nazaren-

kon ym. (2010) tutkimuksessa endoteelisolut ottivat sisäänsä tetraspaniini-8-CD49d -komplek-

sin sisältäviä eksosomeja. Tämä aktivoi endoteelisoluissa angiogeneesiin liittyviä geenejä, 

mistä seurasi tehostunut endoteelisolujen proliferaatio, migraatio, verisuonten kasvaminen ja 

haaroittuminen sekä endoteelisolujen esisolujen (endothelial progenitor cells, EPC) kypsymi-

nen.  

 

Munuaissyövässä CD105-positiivisista syöpäsoluista lähtöisin olevat eksosomit indusoivat en-

doteelisolujen aktivaation ja promotoivat angiogeneesiä ja keuhkometastasointia in vivo 

(Grange ym. 2011). Glioomassa syöpäsolut edistivät angiogeneesiä siirtämällä proteiineja ja 

RNA:ta endoteelisoluihin eksosomien ja mikrovesikkeleiden avulla (Skog ym. 2008). Vesik-

kelit sisälsivät angiogeenisiä tekijöitä, kuten EGFRvIII ja kudostekijä-VIIa:aa.  

 

4.4. Kudosspesifiset mikroympäristön solut 

 

Syöpäsolut ovat vuorovaikutuksessa myös kudosspesifisisten solutyyppien kanssa tukeakseen 

syöpäsolujen omaa kasvua ja metastasointiaan. Kun rintasyöpäsolut tavoittavat aivot, ne ovat 

vuorovaikutuksessa aivojen mikroympäristön solujen, kuten astrosyyttien kanssa. Vuorovaiku-

tusta on raportoitu tapahtuvan sekä suoralla solu-solu-kontaktilla että liukoisten tekijöiden 

avulla. (Xing ym. 2013, Wu ym. 2015). Myös eksosomien on huomattu olevan mukana tässä 

kommunikoinnissa. Astrosyyttien on näytetty erittävän miR-19a sisältäviä eksosomeja aivoissa 

oleville rintasyöpäsoluille (Zhang ym. 2015).  Zhangin ym. (2015) tutkimuksessa MiR-19a si-

toutui suoraan fosfataasi- ja tensiinihomologikasvurajoitegeenin (PTEN) lähettiRNA:han, ja 

vähensi tämän kasvurajoitegeenin ekspressiota. PTEN-geenin koodaaman proteiinin menetys 

johti syöpäsoluissa lisääntyneeseen kemokiiniligandi 2:den eritykseen, mikä indusoi mye-

loidisolut parantamaan syöpäsolujen kasvua.  

 



13 

 

Costa-Silvan ym. (2015) tutkimuksessa haimasyöpäsolut vaikuttivat maksan Kuppfer-soluihin 

erittämällä eksosomeja, jolloin maksaan syntyi syöpäsoluille otollinen premetastaasipaikka. 

Hen ym. (2014) tutkimuksessa lihassolut ottivat sisäänsä syöpäsolujen lähettämiä eksosomeja 

ja mikrovesikkeleitä. Solun ulkoisissa vesikkeleissä ollut miR-21 aktivoi lihassoluissa tollin 

kaltainen 7 -reseptoreita, mikä laukaisi myoblasteissa apoptoosin. Syöpäsolut voivat siis 

EV:eitä erittämällä aiheuttaa syöpäpotilaille luurankolihasten kuihtumista ja kakeksiaa. 

 

4.5. Soluväliaine  

 

Syövän kehittyessä syövän mikroympäristö muuttuu niin strooman solujen kuin soluväliaineen 

molekyylien osalta. Soluväliaineen muokkaamisen ajatellaan edesauttavan kasvaimien invasii-

visuuden kehittymisessä. Soluväliaineen muovaamisessa syöpäsolut käyttävät apunaan muun 

muassa solunulkoisia vesikkeleitä. Esimerkiksi syöpäsolujen fibronektiiniä sisältävät ekso-

somit edistävät syöpäsolujen migraatiota autokriinisesti (Sung ym. 2015).  

 

Myös suuret onkosomit voivat sisältää runsaasti bioaktiivisia molekyylejä, jotka osallistuvat 

syöpäkasvaimen invaasioon. Di Vizion ym. (2012) tutkimuksessa eturauhassyöpäsolut edes-

auttoivat liikkumistaan muokkaamalla ja hajottamalla soluväliainetta erittämällä onkosomeja, 

jotka sisälsivät bioaktiivisia molekyylejä, kuten proteolyyttisiä matriksin metalloproteinaaseja 

MMP-9 ja MMP-2. Sidhu ym. (2004) raportoivat, että keuhkokarsinoomasolujen erittämät mik-

rovesikkelit välittivät EMMPRIN-glykoproteiineja fibroblasteille, mikä laukaisi fibroblastit 

syntetoimaan matriksin metalloproteinaaseja ja edesauttamaan kasvaimen invaasiota ja metas-

tasointia. 

 

Rintasyöpäsolujen on todettu parantavan invaasiokykyään erittämällä eksosomeissa 

HSP90alfa-molekyylejä syövän mikroympäristöön. HSP90alfa on lämpöshokkiproteiini, joka 

solunulkoisessa tilassa aktivoi MMP-2:ta ja aiheuttaa näin soluväliaineen komponenttien tu-

houtumista ja kasvutekijöiden vapautumista (Eustace ym. 2004, Hendrix ym. 2010).  McCready 

ym. (2010) tekivät tutkimuksessaan lisäksi löydön, että aggressiivisten syöpäsolujen erittämien 

eksosomien HSP90alfa vuorovaikuttaa solunulkoisessa tilassa lisäksi plasminogeeniaktivaatto-

rin kanssa. Tämä johti yhdessä Annexin II -proteiinien kanssa plasmiinin aktivaatioon, mikä 

lisäsi fibrosarkoomasolujen liikkumiskykyä. 
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5. PREMETASTAATTINEN PAIKKA 

 

Syöpäsolujen erittämien solunulkoisten vesikkelien syöpää promotoivat vaikutukset eivät ra-

joitu pelkästään primäärikasvaimen kasvuun, sillä vesikkeleillä on merkitystä myös metas-

taasien syntymisessä. Syöpäsoluista lähtöisin olevat sytokiinit, kasvutekijät ja solunulkoiset ve-

sikkelit kykenevät verenkierron mukana kulkeutumaan ympäri elimistöä, missä ne voivat luoda 

syöpäsoluille suotuisia mikroympäristöjä eri kudoksiin ja elimiin. Verenkiertoon levinneet syö-

päsolut voivat kulkeutua ja kolonisoitua tällaiselle esivalmistellulle paikalle ja muodostaa me-

tastaasin. Tämä prosessi tunnetaan nimellä premetastaattisen paikan muodostuminen (PMN). 

(Peinado ym. 2017).  

 

Peinadon ym. (2012) hiirillä toteutetussa tutkimuksessa melanoomasoluista lähtöisin olevat ek-

sosomit lisäsivät metastaasien syntymistä hiirien kudoksissa. Syöpäsoluista lähtöisin olevat ek-

sosomit muokkasivat luuytimen kantasolujen fenotyyppiä ja toimintaa, jolloin metastaasien 

määrä ja koko kasvoivat hiirten kuodoksissa ja elimissä. Eksosomit sisälsivät suuria määriä 

MET-onkoproteiineja, jotka muuttivat luuytimen kantasolujen toiminnan metastaasien synty-

mistä edistäväksi. Tämän lisäksi melanoomasolujen erittämät eksosomit lisäsivät PMN-paik-

kojen verisuonten vuotoa, mikä myös helpottaa metastaasien syntymistä.  

 

Costa-Silvan ym. (2015) tutkimuksessa maksan Kuppfer-solut ottivat selektiivisesti sisäänsä 

haimasyöpäsolujen erittämiä eksosomeja. Eksosomit sisälsivät suuria määriä makrofagien mig-

raatiota inhiboivaa tekijää (MIF). Eksosomit indusoivat TGFβ:n vapautumisen Kuppfer-so-

luista, mikä sai maksan satelliittisolut muodostamaan suuria määriä fibronektiiniä maksaan. 

Fibroottinen maksa houkutteli luuytimestä lähtöisin olevia makrofageja ja seurauksena oli lo-

pulta metastaasin muodostuminen. Makrofagien migraatiota inhiboivan tekijän estäminen puo-

lestaan esti metastaasien syntymistä. Tutkimuksen tekijät tulivat siihen päätelmään, että ekso-

somaalinen MIF valmisteli maksaa metastaasia varten. Costa-Silva ym. (2015) huomasivat 

myös, että haimasyöpäpotilailta eristettyjen eksosomien MIF-määrät olivat merkittävästi suu-

remmat potilailla, joiden maksaan syntyy metastaaseja, kuin potilailla, joilla haimasyöpä ei le-

viä.  

 

Proteiinien lisäksi myös vesikkelien sisältämät RNA-molekyylit voivat edesauttaa PMN:n syn-

tymisessä. Zhoun ym. (2014) tutkimusessa rintasyöpäsolut erittivät eksosomeja, jotka sisälsivät 



15 

 

miR-105 -RNA:ta. MiR-105 lisäsi eri elimien verisuonten permeabiliteettia altistaen ne näin 

ollen syöpäsolujen metastasoinnille. MiR-105 heikensi epiteelisolujen tiivisliitoksia vähentä-

mällä solujen ZO-1-proteiinin ekspressiota. 

 

Eksosomien sisältämien RNA-molekyylien avulla syöpäsolut kykenevät myös uudelleenohjel-

moimaan PMN:n normaalisolujen glukoosimetaboliaa. Kun elimistön normaalit solut käyttävät 

vähemmän glukoosia, syöpäsolujen kasvu ja proliferoituminen nopeutuvat lisääntyneen ravin-

nonsaannin seurauksena. Fongin ym. (2015) tutkimuksessa rintasyöpäsolut edesauttoivat syö-

vän metastasointia erittämällä eksosomeja, jotka sisälsivät runsaasti miR-122-RNA:ta.  

PMN:ssä eksosomaalinen miR-122 vaimensi normaalisolujen pyruvaattikinaasientsyymin, 

mikä vähensi normaalien solujen glukoosinottoa. 

 

Liu ym. (2016) huomasivat, että primäärikasvaimesta lähtöisin olevien EV:ien sisältämät ei-

koodaavat RNA-molekyylit voivat laukaista tollin kaltainen reseptori 3 -signaalin keuhkojen 

epiteelisoluissa. Signaalin seurauksena epiteelisolut erittävät kemokiinejä, jotka houkuttelivat 

paikalle neutrofiilejä. Neutrofiilit aikaansaivat syöpää suosivan tulehdustilan kudokseen, mikä 

johti premetastaattisen paikan muodostumiseen keuhkoissa. 

 

 

6. SYÖPÄ, EV:T JA ELIMISTÖN PUOLUSTUS 

 

Immuunipuolustus pyrkii spesifisesti tunnistamaan ja eliminoimaan syöpä- ja syövän esiaste-

solut ennen kuin ne aiheuttavat elimistössä harmia. Tunnistaminen tapahtuu syöpäsolujen eks-

pressoimien syöpäantigeenien tai solustressin indusoimien molekyylien avulla (Swann & 

Smyth 2007). Syövän kehittymiselle eräs ratkaiseva tekijä onkin syöpäsolujen kyky väistää eli-

mistön immuunijärjestelmää.  

 

Lukuisat tutkimukset ovat selvittäneet mekanismeja, joiden avulla syöpäsolut pakenevat im-

muunijärjestelmältä. Syöpäsolujen on huomattu kamppailevan immuunipuolustusta vastaan 

myös EV:eitä erittämällä. Syöpäsoluista lähtöisin olevat EV:t voivat toisaaltaa taas myös in-

dusoida elimistön puolustusta, eli EV:ien merkitys on kompleksinen. Myös immuunijärjestel-

män solut käyttävät keskinäisessä viestinnässään ja normaalissa toiminnassaan solunulkoisia 

vesikkeleitä. Leukosyyttien erittämät EV:t voivat mm. aktivoida immunijärjestelmän soluja, 
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vaikuttaa tulehdusvasteeseen ja esimerkiksi kuljettaa komplementtitekijöitä elimistössä (Gree-

ning ym. 2015).  

 

6.1. Strooman terveiden solujen erittämät EV:t syövän syntymisen estämisessä 

 

Syövän initiaalivaiheessa syöpäsolujen ja niitä ympäröivien elimistön normaalien solujen vä-

lillä on konflikti. Elimistön terveet solut pyrkivät säilyttämään elimistön normaalin homeostaa-

sin, joten ne erittävät mikroympäristöönsä syöpäsoluissa apoptoosin laukaisevia tai syöpäsolu-

jen kasvua estäviä mikroRNA-molekyylejä. Koska terveitä soluja on paljon, voi mikroRNA:n 

konsentraatio riittää syöpäsolujen proliferaation ja syövän syntymisen estämiseen. (Iorio & 

Croce 2012). 

 

Elimistön terveiden solujen on todettu erittävän syöpää suppressoivia mikroRNA-molekyylejä 

myös eksosomeissa. Esimerkiksi Kosakan ym. (2012) tutkimuksessa eturauhasen epiteelisolu-

jen erittämien eksosomien sisältämä miR-143 välitti kasvua inhiboivia signaaleita eturauhas-

syöpäsoluille, inhiboiden syöpäsolujen proliferaatiota. Roccaron ym. (2013) tutkimuksessa luu-

ytimen mesenkymaaliset kantasolut erittivät miR15a:ta sisältäviä eksosomeja, jotka inhiboivat 

myeloomasolujen kasvua.  

 

6.2. Syöpäsolujen EV:t ja leukosyytit 

 

 Syöpäsolujen erittämät EV:t voivat sisältää monelaisia syöpäantigeeneja, kuten melan-A ja 

karsinoembryonaalinen antigeeni (CEA), jotka stimuloivat ja tehostavat elimistön immuuni-

puolustusta (Wolfers ym. 2001, Dai ym. 2005). Antigeeneja esittelevät APC-solut voivat ottaa 

syöpäsolujen erittämiä vesikkelitä sisäänsä, prosessoida vesikkelien sisältämiä antigeeneja ja 

esitellä antigeenipeptidejä elimistön CD8+T-soluille ja muille leukosyyteille (ks. kuva 4). So-

lunulkoisten vesikkelien pinnalla olevat antigeenit voivat myös suoraan aktivoida CD8+T-so-

luja. (Greening ym. 2015). 
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Kuva 4. Syöpäsoluista lähtöisin olevat eksosomit voivat aktivoida elimistön immuunipuolus-

tusta (Greening ym. 2015). 

 

Wolfersin ym. (2001) tutkimuksessa dendriittisolut aktioivat syöpäsoluspesifisiä CD8+T-soluja 

otettuaan ensin sisäänsä melanoomasolujen erittämiä eksosomeja, jotka sisälsivät HSP70-pro-

teiineja ja muita syöpäantigeeneja. Zeelenberg ym. (2008) näyttivät tutkimuksessaan, että syö-

päantigeeniproteiini eritettynä solunulkoisissa vesikkeleissä indusoi immuunipuolustusta te-

hokkaammin kuin sama antigeeni liukoisessa muodossa. Gastpar ym. (2003) huomasivat, että 

haima- ja koolonkarsinoomasoluista lähtöisin olevat EV:t aktioivat pinnallaan olevilla HSP70-

proteiineilla immunijärjestelmää, stimuloiden luontaisten tappajasolujen migraatiota ja syto-

lyyttistä aktiivisuutta. 

 

Syöpäkasvaimesta lähtöisin olevat vesikkelit voivat olla myös immunosuppressiivisia (ks. 

Kuva 5). Syöpäsolujen erittämistä vesikkeleistä on löydetty useita immuunivastetta sääteleviä 

molekyylejä, kuten FasL, TRAIL, ja galectin-9 -proteiineja, jotka voivat edistää syövän im-

muunipakoa (Adreola ym.2002, Huber ym. 2005, Klibi ym. 2009). Nämä syöpäsolujen erittä-

mät vesikkelit voivat muun muassa inhiboida T-solujen aktivaatiota ja proliferaatiota (Taylor 

ym. 2003). 

 

Syöpäsolut kykenevät myös eliminoimaan immunipuolustuksen soluja erittämiensä vesikkelien 

avulla. Andreola ym. (2002) raportoivat, että melanoomasoluista lähtöisin olevat solunulkoiset 

vesikkelit indusoivat T-solujen apoptoosia. Vesikkelit sisälsivät tuumorinekroosiperheeseen 

kuuluvia Fas-ligandeja, jotka aiheuttivat Fas-reseptoriin sitouduttuaan T-solujen apoptoosin. 
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Samalla tavalla syöpäsolujen on todettu aiheuttavan T-solujen apoptoosia myös eturauhassyö-

vässä (Abusamra ym. 2005) ja suun levyepiteelikarsinoomassa (Kim ym. 2005).  

 

Syöpäsoluista lähtöisin olevat solunulkoiset vesikkelit voivat myös suppressoida CD8+T -so-

lujen ja luonnollisten tappajasolujen aktiivisuutta ja inhiboida niiden sytotoksisuutta (Ashiru 

ym. 2010, Clayton ym. 2007). Luonnollisten tappajasolujen ja CD8+T-solujen toiminnan häi-

ritseminen tapahtuu muun muassa siten, että syöpäsolut erittävät eksosomeja, jotka sisältävät 

ligandeja NKG2D-reseptoreille. Kun luonnolliset tappajasolut tai CD8+T-solut saavat ekso-

somien välityksellä näitä ligandeja tai syöpäsoluista lähtöisin olevaa TGF-β1-kasvutekijää, 

NKG2D-reseptoreiden määrä solukalvolla vähenee ja leukosyyttien aktivoituminen estyy. 

(Clayton ym. 2009).  

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että syöpäsolut voivat väistää elimistön immuunipuolus-

tusta myös aktivoimalla elimistön immunoregulatorisia soluja EV-välitteisesti. Valentinin ym. 

(2006) tutkimuksessa melanooma- ja kolorektaalikarsinoomasolujen erittämät eksosomit hei-

kensivät CD14+-monosyyttien erilaistumista dendriittisoluiksi. Tämän sijaan monosyytit oh-

jautuivat erilaistumaan T-solujen toimintaa inhiboiviksi myelooisiksi estäjäsoluiksi (MDSC). 

Xiangin ym. (2009) tutkimuksessa syöpäsolujen erittämät EV:t indusoivat immunosuppressii-

visten MDSC-solujen toimintaa, mikä nopeutti syöpäkasvaimen kehittymistä. Tutkijat epäilivät 

EV:ien sisältämien prostaglandiini E2 ja TGF-β -molekyylien aktivoineen MDSC-soluja. 

Claytonin ym. (2007) tutkimuksessa mesotelioomasoluista peräisin olevat EV:t muuttivat leu-

kosyyttien vastetta interleukiini-2:lle (IL-2). Mielenkiintoista oli, että sytotoksisten leukosyyt-

tien toiminta inhiboitui, kun taas regulatoristen T-solujen vaste IL-2:lle voimistui, mikä lisäsi 

immunosuppressiota. 
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Kuva 5. Syöpäsoluista peräisin olevat EV:t voivat toimia myös elimistön immuunipuolustusta 

inhiboiden (Greening ym. 2015). 

 

Usein myös krooninen tulehdus on tärkeä tekijä syövässä. Tulehduksen myötä syövän mikro-

ympäristöön kertyy bioaktiivisa molekyylejä, jotka edesauttavatkasvaimen kehittymistä (Hana-

han & Weinberg 2011). Syöpäsoluista lähtöisin olevat eksosomit voivat sisältää mikroRNA-

molekyylejä, jotka toimivat ligandeina tollin kaltaisille reseptoreille, ja näin laukaista tulehdus-

vasteita. Fabbrin ym. (2012) tutkimuksessa keuhkosyöpäsoluista lähtöisin olevat eksosomit si-

sälsivät miR-21 ja miR29a -molekyylejä, jotka sitoutuivat immuunisolujen tollin kaltainen 8 -

reseptoreihin, mistä seurasi prometastaattinen tulehdusvaste TNF-α:n ja IL-6:en erittymisen 

myötä. 

 

 

7. SUUSYÖPÄ JA SYLJEN EV:T SYÖVÄN BIOMARKKEREINA 

 

Suusyöpä on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä syövän muodoista. Vuosittain diagnosoi-

daan 300 000 uutta tapausta ja tautiin kuolee noin 145000 ihmistä. Suusyöpä on erityisesti vä-

hemmän kehittyneissä maissa vakava ja kasvava ongelma. (Ferlay ym. 2015). Suusyöpä on 

pään ja kaulan alueiden syöpien alatyyppi ja suusyöväksi luokitellaan huulten, suuontelon ja 

kielen alueiden syövät (National Cancer Institute (US) 2018). Suusyövälle altistavia tekijöitä 
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ovat mm. tupakointi, alkoholin runsas käyttö (Beynon ym. 2018), ihmisen papillomavirus (Yete 

ym. 2018), suun alueen potentiaalisesti malignit leesiot, kuten leukoplakiat ja erytroplakiat 

(Speight ym. 2018), tuholaismyrkyille ja säteilylle altistuminen, sekä betelpähkinöiden pures-

kelu (Brasil ym. 2018 ja Warnakulasuriya 2009). Noin 90 % suun alueen syövistä on suun 

levyepiteelikarsinoomia (Beenkeen & Urist 2003). Suusyöpä on estettävissä ja hoidettavissa 

taudin varhaisessa vaiheessa, mutta suurin osa suun levyepiteelikarsinoomista diagnosoidaan 

kuitenkin vasta kun hoitomahdollisuudet ja prognoosi ovat jo heikentyneet merkittävästi 

(Dzebo ym. 2017, Manasa & Kannan 2017).  

 

Suusyöpä diagnosoidaan tällä hetkellä kudosbiopsian avulla.  Menetelmänä kudosbiopsia on 

kuitenkin invasiivinen, aikaa vievä ja kallis, sekä potentiaalisesti myös potilaalle haitallinen. 

Kudosbiopsia ei myöskään ole välttämättä tarpeeksi kattava, sillä se voi edustaa vain pientä 

osaa heterogeenisestä syöpäkasvaimesta. (Bellairs ym. 2017). Tällä hetkellä tutkitaan ja yrite-

tään kehittää uudenlaisia, ei-invasiivisia syövän diagnosoimismenetelmiä. Yhtenä tulevaisuu-

den vaihtoehtona pidetään nestebiopsioita (Peng ym. 2017). Elimistön nesteissä olevien ekso-

somien käyttöä biomarkkereina tutkitaan kiivaasti (Xu ym. 2018). Uudenlainen vaihtoehto esi-

merkiksi suusyövän diagnosoimiseksi voisi olla syljessä olevien syöpäeksosomien käyttö bio-

markkereina (Principe ym. 2013). Helposti syljestä otettava testi voisi jo varhaisessa vaiheessa 

paljastaa syövän, ennen kuin syöpä on edennyt ja suuhun on syntynyt kliinisesti havaittavia 

muutoksia. Nestebiopsiat olisivat myös helppo tapa seurata hoitovastetta ja kontrolloida mah-

dollista residuaalisyöpää ja syövän uusiutumista (Bellairs ym. 2017). 

 

Syljen EV:ien sisältämät mikroRNA-molekyylit tai proteiinit voisivat toimia suusyövän mah-

dollisina biomarkkereina. Momen-Heravi ym. (2014) raportoivat tutkimuksessaan, että syljessä 

olevan ekstrasellulaarisen mikroRNA-27b:n määrä oli suurempi suun levyepiteelikarsinoomaa 

sairastavilla kuin potilailla joilla syöpä oli remissiossa tai verrattaessa terveisiin henkilöihin. 

Liun ym. (2012) tutkimuksessa syljessä olevan mikroRNA-31:n määrä oli merkittävästi koholla 

suun levyepiteelikarsinoomapotilailla kasvaimen koosta riippumatta. MikroRNA-31:n pitoi-

suus oli lisäksi korkeampi syljessä verrattuna plasmaan, mikä viittasi mikroRNA:n paikalliseen 

tuotantoon kasvainkudoksessa. Tämän lisäksi mikroRNA-31:n pitoisuus laski syljessä kasvai-

men poistoleikkauksen jälkeen. Palanisamyn ym. (2010) in vitro -kokeessa syljen eksosomit 

muuttivat suun keratinosyyttien geeniekspressiota, mikä kertoo eksosomien tärkeästä roolista 

geenien horisontaalisessa siirrossa.  
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Myös syljen eksosomien proteiiniekspressiossa on raportoitu poikkeamia suun levyepiteelikar-

sinoomapotilailla. Shaman ym. (2011) tutkimuksessa suun levyepiteelikarsinoomapotilaiden 

syljen eksosomien määrä ja koko olivat suuremmat ja morfologia erilainen verrattuna terveiden 

ihmisten syljen eksosomeihin. Lisäksi eksosomien pinnalla olevien CD63-tetraspaniiniproteii-

nien määrä oli merkittävästi suurempi suusyöpäpotilailla. Myös Zlotogorski‑Hurvitz ym. 

(2016) raportoivat syljen eksosomien sisältämien tetraspaniinien ekspression eroavaisuuksista 

suusyöpäpotilaiden ja terveiden henkilöiden välillä. Heidän tutkimuksessa suusyöpäpotilaiden 

syljen eksosomien CD63-tetraspaniinien määrä oli koholla, mutta CD9- ja CD81 -tetraspanii-

nien määrät merkittävästi pienempiä, verrattaessa terveiden ihmisten eksosomeihin. Heidän 

mielestään varsinkin CD9:n ja CD8:n ekspression väheneminen voisi toimia indikaattorina suu-

syövän varhaisessa vaiheessa. 

 

Syljen molekyylien käyttöä syövän biomarkkereina on tutkittu vasta vähän.  Syljestä otettava 

nestebiopsia olisi kuitenkin yksinkertainen ja edullinen tapa verrattuna perinteiseen kudosbiop-

siaan. Se myös mahdollistaisi suusyövän varhaisemman havaitsemisen, mikä parantaisi potilai-

den hoitoennustetta ja tämän lisäksi helpottaisi korkean riskin potilaiden seurantaa. 

 

 

8. POHDINTA 

 

Solunulkoisiin vesikkeleihin liittyvät tutkimukset ovat antaneet meille 2000-luvulla aivan uu-

denlaista tietoutta solubiologiasta ja syövästä. Tämän hetkisen tutkimustiedon mukaan solunul-

koisilla vesikkeleillä on merkittävä rooli aina syövän initiaalivaiheesta syövän metastasointiin 

asti. Löytö on suhteellisen uusi ja aihetta tutkitaan tällä hetkellä hyvin intensiivisesti, joten kä-

sityksemme solunulkoisten vesikkelien vaikutuksista tulevat tarkentumaan ja muuttumaan uu-

den tutkimustiedon myötä. Aihe on hyvin kompleksinen, syöpäsolujen lisäksi myös elimistön 

omat solut erittävät EV:eitä, jotka vaikuttavat syövän kehittymiseen. Tämä asettaa haasteita 

aiheen tutkimiselle. 

 

EV:t nähdään tällä hetkellä kuitenkin hyvin potentiaalisena mahdollisuutena kehittää uusia syö-

vän diagnosointi- ja hoitokeinoja. On jo tehty kliinisiä kokeita, joissa syöpäpotilaille on annettu 

immuunipuolustusta indusoivia eksosomirokotteita (Escudier ym. 2005, Dai ym. 2008, Besse 

ym. 2016). Ihmisillä on myös tehty kokeita, joissa on selvitetty verestä ja virtsasta eristettyjen 

EV:ien käyttöä syövän biomarkkereina. Markkerimolekyylinä voi toimia EV:ssä oleva 
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proteiini, nukleiinihappo tai lipidi. (Costa-Silva ym. 2015, Skotland ym. 2015, Allenson ym. 

2017). Myös syljen eksosomien sisältämät molekyylit voisisvat toimia suusyövän biomarkke-

reina (Zlotogorski‑Hurvitz ym.2016). 

 

Rokote- ja biomarkkeritutkimusten lisäksi EV:eitä on tutkittu myös mahdollisina lääkeaineiden 

kuljettimina. Kemoterapialääkkeillä lastatut EV:t ovat in vivo ja in vitro -tutkimuksissa inhiboi-

neet syöpäsolujen proliferaatiota ja kasvaimen kasvua. (Pascucci ym. 2014, Tian ym. 2014, 

Munagala ym. 2016). Kun syöpäsolujen ja syövän mikroympäristön välillä oleva EV-välittei-

nen kommunikointi opitaan tuntemaan molekyylitasolla paremmin, mahdollistaa tämä tulevai-

suudessa toivon mukaan aivan uudenlaisen näkökulman syövän synnyn ymmärtämiselle ja uu-

sille hoitokeinoille.  
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