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1. Tiivistelmä 

Virusinfektion aiheuttama syöpä pohjautuu useisiin eri mekanismeihin, jotka vaihtelevat 

virusten välillä. Viruksen aiheuttamat muutokset isäntäsolun normaaliin toimintaan voivat 

johtaa pahalaatuisen kasvaimen syntyyn, jos ohjelmoitu solukuolema estyy ja 

immuunipuolustus ei kykene hävittämään pahanlaatuista solua. Tällaisen syöpään johtavan 

olosuhteen muodostuminen pohjautuu monimutkaisiin ja vaikeasti selvitettäviin 

molekyylitason mekanismeihin. Solujen ja virusten välisten vuorovaikutusten yleisen 

monimutkaisuuden takia jotkin prosessit jäävät selvittämättömiksi, mutta tästä huolimatta 

useita viruskohtaisia tekijöitä voidaan yhdistää syövän kehittymiseen. Mekanismeissa on 

yhteistä niiden tapa estää isäntäsolun normaalia toimintaa, esimerkiksi vaikuttamalla erilaisiin 

geeneihin. Tietyt syöpävirukset voivat vaikuttaa esimerkiksi kasvunrajoitegeeneihin Rb:seen 

tai p53:een, mutta monesti syöpämekanismeihin liittyy paljon muitakin tekijöitä, kuten 

erilaisten kinaasien toimintaan vaikuttaminen. Immuunipuolustuksen välttäminen on myös 

tärkeässä asemassa, sillä pitkäaikainen viruksen aiheuttama tulehdus voi johtaa 

pahanlaatuisiin muutoksiin soluissa. Syöpäviruksen koodaamat onkogeeniset proteiinit ovat 

usein vastuussa syöpään johtavista molekyylitason mekanismeista, mutta samalla 

virusperäiset mikro-RNA:t tai viruksen aiheuttama sairaus voivat olla syövän kehittymisen 

taustalla. Onkogeenisten proteiinien ja mikro-RNA:iden vaikutukset vaihtelevat kuitenkin 

suuresti. Varsinkin vaikuttamisen tehokkuus vaihtelee runsaasti, sillä joissain tapauksissa 

onkoproteiinit ja onkogeeniset mikro-RNA:t edesauttavat syövän kehittymistä epäsuorasti. 

Tämä LuK-tutkielma esittelee kuuden ihmiselle syöpää aiheuttavan syöpäviruksen 

mekanismeja, joiden kautta ne saavat aikaan pahanlaatuisia muutoksia elimistössä.  

2. Johdanto 

Syöpä on useiden geneettisten muutosten summa, mitkä tapahtuvat solun sisällä. Nämä 

muutokset häiritsevät solun mekanismeja, jotka ohjaavat proliferaation ja apoptoosin 

toimintaa, ja voivat saada aikaan pahanlaatuisen transformaation (Carrillo-Infante ym. 2007). 

Syöpään yhdistetään usein erilaisia riskitekijöitä, kuten elämäntavat, ympäristö ja perimä. 

Kuitenkin yhtenä oleellisena riskitekijänä on myös virusinfektio. Maailmassa on useita 

viruksia, jotka voivat toiminnallaan aiheuttaa pahanlaatuisia kasvaimia ja syöpää ihmiselle. 

Itse asiassa noin 13 % (2018) ihmisten syövistä yhdistetään virusinfektioon (Carrillo-Infante 

ym. 2007; Gallo ym. 2020).  



Nämä niin sanotut syöpävirukset käyttävät monimutkaisia mekanismeja ylläpitääkseen 

virusinfektiota isännässä. Tartunnan saaneet solut ilmentävät virusperäisiä geenejä, jotka 

voivat edistää solukasvua, proliferaatiota ja estää apoptoosia. (Carrillo-Infante ym. 2007).  

Useat syöpävirukset ilmentävät myös erilaisia mikro-RNA:ita, eli lyhyitä n. kymmenen 

nukleotidin pituisia yksijuosteisia RNA-molekyylejä. Mikro-RNA:t voivat muun muassa 

säädellä isäntäsolun geeniekspressiota ja johtaa infektoitujen solujen piiloutumiseen 

immuunipuolustukselta (Gallo ym. 2020). Virukset hyödyntävät siis useita strategioita, joiden 

tarkoituksena on viruksen selviäminen, proliferaatio ja välittyminen/tarttuminen. Tämän 

johdosta virusten aiheuttaman syövän uskotaan olevan biologinen vahinko, sillä syövän 

aiheuttaminen ei lisää viruksen tartuttavuutta tai paranna sen replikointikykyä (Gallo ym. 

2020). 

Tämän LuK-tutkielman tarkoituksena on esitellä pääkohtaiset mekanismit, joiden kautta 

valitut kuusi syöpävirusta aiheuttavat syöpää ihmisessä. Käsittely tarkentuu lähinnä 

syöpävirusten proteiinien ja mikro-RNA:iden toimintaan, mutta tietyillä viruksilla myös 

muihin oleellisiin osapuoliin, kuten oksidatiiviseen stressiin. 

3. Epstein-Barrin virus (EBV) 

Epstein-Barrin virus (Human herpesvirus 4) eli EBV on koko maailmassa esiintyvä, 

herpesviruksiin kuuluva kaksijuosteinen DNA-virus, joka tartuttaa yli 90 % ihmisistä 

lapsuuden tai murrosiän aikana. Se aiheuttaa tavallisesti oireettoman tartunnan, mutta joillakin 

se saattaa aiheuttaa tartuttavan mononukleoosin, eli pusutaudin. Tartunnan jälkeen ihmisestä 

tulee elinikäinen kantaja, jolloin EBV asuttaa ihmisen B-muistisoluja. (Gallo ym. 2020). EBV 

leviää kantajalta toiselle syljen avulla, ja se infektoi ensisijaisesti nenänielun epiteelisoluja, 

infektoiden samalla yleensä myös B-lymfosyyttisoluja (Murata, 2014).  

Epstein-Barrin viruksen on osoitettu aiheuttavan Burkittin lymfoomaa, Hodgkinin tautia, 

Non-Hodgkin-lymfoomaa, nenänielun syöpää (NPC), mahasyöpää (GC) ja muita 

imukudossyöpiä. Näiden lisäksi EBV:n on osoitettu aiheuttavan erilaisia syöpiä 

immuunipuutteisissa potilaissa, varsinkin AIDS ja elinsiirtopotilaissa. EBV hyödyntää monia 

kasvutekijöitä, transkriptiotekijöitä ja antiapoptooppisia tekijöitä muistuttavia 

virusproteiinejaan muuttamaan solun homeostaattista säätelyä (Thompson & Kurzrock, 2004). 

Samalla EBV:n koodaamat mikro-RNA:t voivat suoraan edistää syövän kehittymistä, 

estämällä tärkeiden solusykliin vaikuttavien geenien normaalia toimintaa (Zheng ym. 2018). 



3.1 EBV:n elinkierto 

EBV:n elinkiertoon kuuluu latentti, eli piilevä vaihe ja lyyttinen vaihe. Lyyttisessä vaiheessa 

EBV:n kaikki geenit ekspressoituvat ja voimakasta virus-DNA:n replikaatiota tapahtuu, 

minkä seurauksena lisää virusyksiköitä valmistuu (Murata, 2014). EBV:n latenssi vaihe 

jaetaan kolmeen eri asteeseen solun ekspressoitujen EBV-proteiinien perusteella, mutta 

normaalisti ”terveessä” latentissa infektiossa vain yksi EBV:n geeni (EBNA-1) ekspressoituu 

(Arvin ym. 2007). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että terveissä yksilöissä EBV säilyy 

lepäävien B-muistisolujen kiertävässä osajoukossa. Tässä kierrossa EBV ei pääse 

lisääntymään spontaanisti B-muistisolujen immunosupressiivisen tilan vuoksi (Thompson & 

Kurzrock, 2004).  

3.2 EBV ja syövän kehittyminen 

Normaalissa tilanteessa EBV:n infektoimissa B-soluissa ei tapahdu transformaatiota, eli 

muuntumista. EBV-infektio voi kuitenkin saada aikaan syöpään johtavia muutoksia B-

soluissa, tehden niistä neoplastisia. Näiden neoplastisten solujen leviämisen estävät 

normaalissa tilanteessa ihmisen immuunipuolustuksen sytotoksiset T-solut (CTL). Jotta EBV 

tartunta voisi johtaa syöpään, sen täytyy siis pystyä välttämään isäntäsolun kuolemaa ja 

immuunipuolustusta, ja samalla aktivoida solun kasvuun liittyviä säätelyreittejä (Thompson & 

Kurzrock, 2004). EBV suorittaa tätä syövälle altistavaa toimintaa useiden virusperäisten 

onkoproteiinien ja mikro-RNA:iden avulla, jotka vaikuttavat alla eritellyillä tavoilla 

isäntäsolun monimutkaisiin signalointireitteihin.  

3.3 EBV:n proteiinit ja niiden yhteys syöpään 

EBV:n genomi koodaa kuutta antigeenista proteiinia: EBNA-1, EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-

3B, EBNA-3C ja EBNA-LP. Sen genomi koodaa myös kolmea latenssi-vaiheen 

solukalvoproteiinia: LMP-1, LMP-2A ja LMP-2B, sekä ei-polyadenyloituja RNA:ita 

(EBERs) (Camilleri-Broët ym. 2000). Näistä tuotteista oleellisimpia syövän kehittymisen 

kannalta ovat kuitenkin EBNA2, EBNA-LP ja LMP-1. 

LMP-1 on virusperäinen onkogeeni, jonka tuotantoa lisäyssäätelee EBNA2 B-soluissa. LMP-

1:n toimintamekanismi perustuu EBV:n tartuttamien solujen solukuoleman estämiseen. 

Tämän LMP-1 saa aikaan induktoimalla anti-apoptooppisia proteiineja kuten BCL-2, A20 ja 

MCL-1. LMP-1 aktivoi myös NF-κB transkriptiotekijää varsinkin B-lymfosyyteissä. Lisäksi 

se mukauttaa isäntäsolun epidermaalisia kasvutekijäreseptoreja epiteelisoluissa.  LMP-1 

toimii myös kolmessa muussa signalointireitissä kuten mitogeeniaktivoitu proteiinikinaasi 



(p38/MAPK), c-Jun N-terminaalinen kinaasi (JNK)-AP-1 ja Janus kinaasi (JAK)-STAT, jotka 

säätelevät solun lisääntymistä ja apoptoosia (Carrillo-Infante ym. 2007). EBNA-LP 

puolestaan mahdollistaa solusyklin uudelleen aloittamisen stimuloimalla sykliini D2:sta. 

Näiden geenien ekspressiotaso vaihtelee syövän mukaan, mutta yleisesti EBNA1, EBERs, 

LMP-1 ja LMP-2 ekspressoituvat Hodgkinin taudissa ja nenänielun syövässä, kun taas 

EBNA-1 ja EBERs esiintyy Burkittin lymfoomassa (Carrillo-Infante ym. 2007) ja 

mahasyövässä (Ko, 2015). On tärkeää huomata, että ihmisen immuunipuolustuksen 

sytotoksiset T-solut tunnistavat ensisijaisesti vain EBNA-2 ja EBNA-3 proteiinia EBV 

infektion aikana. Tämän takia immuunipuutteisilla (esim. AIDS) potilailla, joilta puuttuu 

sytotoksisten T-solujen toiminta, voi B-lymfosyyttien EBV-infektio johtaa B-solu lymfoomiin 

(Arvin ym. 2007). 

Edellämainittujen proteiinien ekspressiotasot määrittelevät EBV-infektion latenssiasteet. 

Ensimmäisessä latenssiasteessa EBNA-1:n ekspressiotaso on suurta, joten Burkittin 

lymfooma ja mahasyöpä jaotellaan ensimmäiseen latenssiasteeseen, sillä niissä EBNA-1 tasot 

ovat useimmiten korkeita. EBNA-1, LMP-1 ja LMP-2 puolestaan ekspressoituvat yleisesti 

toisessa latenssiasteessa Hodkingin-taudin ja nenänielunsyövän yhteydessä. Latenssin 

kolmannessa asteessa kaikki virusproteiinit ekspressoituvat, mitä tavataan varsinkin AIDS:iin 

tai elinsiirtoon liittyvissä lymfoomissa (Thompson & Kurzrock 2004; Ko, 2015). 

3.4 EBV:n mikro-RNA:t ja niiden yhteys syöpään 

EBV:n genomi koodaa 44:ää mikro-RNA:ta. Mikro-RNA:t transkriptoidaan kahdelta alueelta: 

BamHI-A-alueen oikeapuoleinen transkripti (BART) ja BamHI-fragmentti H:n 

oikeanpuoleinen avoin lukukehys 1 (BHRF1). Näiden mikro-RNA:iden ekspressioden määrät 

riippuvat infektoidusta solusta ja viruslatenssista. BART-alueen mikro-RNA:t ekspressoituvat 

voimakkaasti kaikissa EBV:n tartuttamissa syöpäsoluissa. BART mikro-RNA:t 

ekspressoituvat yleisesti myös huomattavasti voimakkaammin infektoiduissa epiteelisoluissa 

kuin infektoiduissa B-soluissa (Klinke ym. 2014). 

EBV:n koodamien BHRF1- ja BART-alueen mikro-RNA:iden syöpää kehittäviä vaikutuksia 

on demonstroitu useilla tutkimuksilla. Tutkimuksiin pohjautuen BHRF1:n mikro-RNA-

rykelmän on osoitettu tehostavan B-soluinfektion aiheuttaman muutoksen alkuvaiheita 

estämällä apoptoosia. Samoin BART-alueen mikro-RNA:ille on osoitettu samankaltaisia 

ominaisuuksia, mutta niiden osuus apoptoosin estämisessä on kuitenkin heikompi (Klinke ym. 

2014). 



BART-alueen koodaamista mikro-RNA:ista keskeisimmissä rooleissa karsinogeneesissä 

toimii varsinkin EBV-miR-BART5-3p. Tämä mikro-RNA pystyy hajottamaan p53-proteiinia 

ja se pystyy hyökkäämään suoraan tärkeän syöpäkasvainten syntyä ehkäisevän TP53-geenin 

3’-UTR:ään (Kääntämätön alue, engl. Untranslated region). Tämän seurauksena CDKN1A, 

BAX- ja FAS-geenien ekspressio alentuu, mikä johtaa solusyklin kiihtymiseen, apoptoosin 

estymiseen ja tämän kautta mahdollisesti syövän kehittymiseen (Zheng ym. 2018). 

BART5-3p mikro-RNA on vain yksi esimerkki monien joukossa, sillä EBV:n useista mikro-

RNA:ista monet muutkin pystyvät vaikuttamaan kasvainten kehittymiseen hyökkäämällä 

kasvunrajoite- ja anti-proliferaatiogeeneihin. Mikro-RNA:t kuten Ebv-mir-BART5-5p estää 

solukuolemaa suoraan vaikuttamalla PUMA-geeniin ja se pystyy vaientamaan p53-proteiinin 

ekspressiota eri vatsasyövissä ja nenänielunsyövissä. BART5-5p pystyy myös yhdessä 

BART1-3p:n ja BART7-3p:n kanssa edistämään etäpesäkkeiden muodostumista 

hyökkäämällä kasvunrajoitegeeniin nimeltä PTEN (Gallo ym. 2020). Ebv-mir-BART11-3p ja 

BART11-5p mikro-RNA:t puolestaan kiihdyttävät proliferaatiota EBV:n aiheuttamassa maha- 

ja nenänielunsyövässä suoraan estämällä FOXP1-geenin kasvaimenestäviä ominaisuuksia 

hyökkäämällä sen 3’-UTR:ään (Song ym. 2016). EBV pystyy vaikuttamaan mikro-

RNA:illaan myös toisten terveiden solujen luontaiseen geenieksressioon, sillä EBV:n 

infektoimat solut voivat kuljettaa EBV:n koodaamia mikro-RNA:ita eksosomien avulla toisiin 

soluihin (Pegtel ym. 2010). 

4. Ihmisen herpesvirus 8 (HHV-8/KSHV) 

Ihmisen herpesvirus 8 (HHV-8, Human herpesvirus 8) on Herpesviridae -virusperheeseen 

kuuluva kaksijuosteinen DNA-virus. HHV-8:aa pidetään Kaposin sarkooman (KS) 

etiologisena aiheuttajana, josta sen vaihtoehtoinen nimi KSHV (Kaposi’s sarcoma associated 

herpes virus) tulee. Kaposin sarkooman lisäksi HHV-8:aa pidetään myös primaarisen 

effuusiolymfooman (PEL) ja monikeskisen Castlemanin taudin (MCD) etiologisena 

aiheuttajana (Carrillo-Infante ym. 2007; Gallo ym. 2020).  

Tartunta tapahtuu pääasiassa syljen välityksellä, mutta muihin potentiaalisiin 

tartuntamuotoihin kuuluu veri tai sen tuotteet, elinsiirto ja seksuaalinen kontakti (Giffin & 

Damania, 2014). HHV-8 tartuttaa ensisijaisesti ihmisen lymfosyyttejä, mutta lisäksi myös 

makrofageja, keratinosyyttejä ja endoteelisoluja. Tarttuessaan HHV-8 muodostaa piilevän 

infektion isännässä, joka jatkuu jaksollisesti B-lymfosyyteissä (Carrillo-Infante ym. 2007; 

Gallo ym. 2020). HHV-8 tartuntaan yhdistetyistä sairauksista MCD ja PEL liittyvät B-



soluihin, mutta Kaposin sarkooma on monimutkaisempi vaurio, joka liittyy endoteelisolujen 

proliferaatioon (Ganem, 2007).  

EBV:n aiheuttamien syöpien kaltaisesti HHV-8:n aiheuttamat syövät (KS ja PEL) ilmaantuvat 

usein immunosuppression yhteydessä, kuten AIDS-potilailla (Giffin & Damania, 2014). 

HHV-8 saa aikaan pysyvän infektion sen koodaamien proteiinien ja mikro-RNA:iden avulla, 

joista useat ovat osallisena isäntäsolujen transformaatioon. HHV-8:n uskotaan siis aiheuttavan 

pahanlaatuisia transformaatiota useiden proteiiniensa ja mikro-RNA:iden avulla tahattomasti, 

samalla kun ne suorittavat tehtäväänsä ylläpitääkseen virustartuntaa isännässä (Giffin & 

Damania, 2014). 

4.1 Piilevässä vaiheessa esiintyvät proteiinit ja niiden yhteys syöpään 

HHV-8:n genomi koodaa useita proteiineja, mikro-RNA:ta ja ei-koodaavaa RNA:ta. HHV-8:n 

genomi koostuu n. 140kb pitkästä koodaavasta sekvenssistä, jota reunustavat 25-30kb pitkät 

toistojaksot. Kuten EBV:llä, myös HHV-8:lla on piilevä ja lyyttinen vaihe, mutta HHV-8 

vaihtelee niiden välillä. Vaihtelu mahdollistaa siirtymisen aktiivisen replikaation ja 

lepotilaisen infektion välillä. Piilevässä vaiheessa vain osa HHV-8:an geeneistä ekspressoituu, 

joihin kuuluu latenssiin liittyvä ydinantigeeni (LANA), V-cyclin, v-FLIP, LANA2, Kaposin 

ja virusperäiset mikro-RNA:t (Giffin & Damania, 2014). 

Piilevän infektion aikana LANA sitoo viruksen genomin isäntäsolun kromosomeihin, 

sitoutumalla samalla sekä isännän terminaalisiin toistoihin ja histoneihin H2A ja H2B. LANA 

mahdollistaa tätä kautta viruksen piilevän genomin replikoitumisen isäntäsolun tytärsoluihin. 

LANA:lla on myös useita ominaisuuksia, joiden kautta se voi edistää isäntäsolun 

selviytymistä ja proliferaatiota. LANA voi muun muassa sitoutua p53:seen rajoittaen sen 

toimintaa, minkä kautta se voi saada aikaan kromosomaalista epävakautta. LANA voi myös 

sitoutua ja inaktivoida retinoblastoomaproteiinin (Rb), mikä johtaa lisääntyneeseen E2F 

riippuvan reportterigeenin aktivaatioon ja lopulta solusyklin pysäytyksen ohittumiseen. 

LANA aiheuttaa myös sytoplasmisen β-kateniinin kerääntymistä, johtaen kasvamista 

lisäävien proteiinien, kuten sykliini D:n ja c-Myc:in lisäyssäätelyyn (Giffin & Damania, 

2014). 

v-Cyclin on LANA:n kanssa transkriptioitu piilevän vaiheen proteiini, joka on soluperäisen 

sykliini D:n virushomologi. Se ekspressoituu pääasiassa silmukoidusta lähetti-RNA:sta, josta 

ylävirran LANA-geeni on poistettu (Don G 2007). v-Cylcin voi sitoutua sykliiniriippuvaiseen 

kinaasiin CDK6. Kun v-Cyclinin on kompleksissa CDK6:n kanssa, se voi fosforyloida ja 



inaktivoida Rb:n, CDK-estäjä p27:n ja anti-apoptoottisen proteiinin Bcl-2:n. Näiden 

tekijöiden samanaikaiset inaktivaatiot johtavat solusyklin säätelyn loppumiseen. v-Cyclin voi 

sitoutua myös CDK9:ään, aiheuttaen p53:n fosforylaation ja solusyklin pysähtymisen. v-

Cyclin siirtogeenisillä hiirillä onkin tehty kokeita, joissa on havaittu hiirille kehittyvän p53 

puutteellisia lymfoomia. p53-puutoksen takia uskotaan, että kyseinen interaktio CDK9:n 

kanssa on näiden siirtogeenisten hiirten lymfoomien taustalla (Giffin & Damania, 2014). 

v-FLIP on soluperäisen FLIP (FLICE-inhibitory protein) proteiinin virushomologi. v-FLIP 

voi yhdistyä soluperäisen FADD:n kanssa ja estää sen kautta CD95-kuolemareseptoria 

aktivoimasta apoptoosia edistävää tekijää nimeltä proteaasikaspaasi 8. v-FLIP voi myös 

suoralla sitoutumisella estää esiaste-kaspaasi 8:n pilkkoutumista aktiiviseksi kaspaasi 8:ksi. 

Lisäksi v-FLIP aktivoi jatkuvasti NF-κB signalointireittiä, mikä lisää v-FLIP:in 

transformaatiota aiheuttavaa potentiaalia. Useat tutkimukset osoittavatkin, että v-FLIP 

siirtogeenisille hiirille voi kehittyä lymfoomia ja B-soluihin liittyviä kasvaimia (Giffin & 

Damania, 2014). 

Kaposin proteiinista on kolme eri transkriptiä: A, B ja C. Kaposin A:n on osoitettu olevan 

vuorovaikutuksessa ARF-guaniininukleotidin vaihtotekijän sytohesiini 1:n kanssa, välittäen 

solumuunnosta ja ERK/MAPK-reitin aktivaatiota. Kaposin B osallistuu puolestaan 

sytokiniinin lähetti-RNA:iden hajoamisen estämiseen sitoutumalla ja aktivoimalla p38/MAPK 

kohdekinaasia MK2:ta (Giffin & Damania, 2014). Aktivaation tuloksena lähetti-RNA:t joiden 

3’ UTR:ssä on AU-rikkaita elementtejä stabiloituvat. Tämä on tärkeä yksityiskohta, sillä 

tällaisia elementtejä löytyy ensisijaisesti erittäin säännellyistä avainsytokiinien (esim. 

IL1,3,4,6, TNF), kasvutekijöiden (VEGF) ja onkogeenien transkripteistä (c-myc) (Ganem, 

2007). 

4.2 Lyyttisessä vaiheessa esiintyvät proteiinit ja niiden yhteys syöpään  

HHV-8:lla on myös olennaisia lyyttisen vaiheen proteiineja, jotka osallistuvat solukasvuun ja 

selviytymiseen. Esimerkiksi v-IL6 ekspressoituu lyyttisessä vaiheessa ja jossain määrin myös 

piilevästi. Se on soluperäisen IL6:n virushomogoli, jonka ekspressio yhdistetään varsinkin 

primaariseen effuusiolymfoomaan (Ganem, 2007). Esimerkiksi endoteelisoluissa v-IL6:n 

ekspressio indusoi proliferaatiota, tubulusten muodostumista ja neoangiogeneesiä. Tämän 

lisäksi v-IL6 voi avustaa soluja välttämään inteferoniperäistä kasvupysähdystä (Giffin & 

Damania, 2014). Muita oleellisia lyyttisen vaiheen proteiineja ovat muun muassa K1, v-

GPCR ja K15. K1 on monitoiminen proteiini, joka voi pysyvästi aktivoida useita kasvua 



edistäviä signalointireittejä HHV-8:n infektoimissa soluissa. v-GPCR on 

transmembraaniproteiinin joka jakaa homologiaa ihmisen IL8 reseptorin kanssa. Sen on 

osoitettu aktivoivan useita signalointireittejä, joiden kautta se voi kuolettaa ja edistää 

endoteelisolujen kasvua ainakin soluviljelmissä. K15 puolestaan voi myötävaikuttaa HHV-8 

indusoimaan kasvainten syntyyn aktivoimalla kasvua edistäviä signalointireittejä, edistämällä 

piilevyyttä ja lisäämällä solujen liikkuvuutta (Giffin & Damania, 2014). 

4.3 HHV-8:n mikro-RNA:t ja niiden yhteys syöpään 

HHV-8 koodaa 25:tä kypsää mikro-RNA:ta, jotka valmistuvat 12:sta esiaste mikro-RNA:sta. 

Ne ovat kaikki latentin kaposin promoottorialueen hallinnassa, lukuun ottamatta kahta mikro-

RNA:ta, jotka ekspressoituvat enemmän lyyttisessä vaiheessa (kshv-miR-K10 ja -K12) (Gallo 

ym. 2020). HHV-8 peräisten mikro-RNA:iden kohteita on löytynyt monia. Kohteita ovat 

useat virus- ja soluprosessit, joihin kuuluu viruksen piilevyyden ylläpito, 

immuunijärjestelmän välttäminen, solusyklin säätely, apoptoosi, solun eloonjääminen ja 

proliferaatio (Giffin & Damania, 2014). 

HHV-8:n koodaa useita pahanlaatuiseen transformaatioon osallistuvia mikro-RNA:ita, joista 

vain oleellisimmat esitellään tässä kappaleessa. Esimerkiksi Kshv-miR-K12-1, -3 ja -4-3p 

kohdentuvat ja inaktivoivat apoptoosin käynnistäjää Casp3:a, estäen tämän kautta apoptoosin. 

Samalla kshv-miR-K12-1 toimii onkogeenisesti aktivoimalla NF-κB/IL-6/STAT3 

signalointia. Kshv-miR-K12-3 on puolestaan osoitettu olevan solujen migraation ja invaasion 

edistäjä, kun se kohdistuu GRK2/CXCR2/AKT-signalointiin. Samoin kshv-miR-K12-1-5p:n 

on osoitettu edistävän KS-soluissa migraatiota ja invaasiota, mutta lisäksi myös 

proliferaatiota. Vielä yhtenä esimerkkinä kshv-miR-K1-5p ja -K4-5p promotoivat uusien 

kasvainten syntyä suoraan kohdentumalla CASTOR1:seen, estäen sen ekspressiota ja 

aktivoivan mTORC1-johtoreittiä (Gallo ym. 2020).  

5. Papilloomavirukset (HPV)  

Ihmisen papilloomavirus eli HPV on Papillomaviridae -perheeseen kuuluva vaipaton 

kaksijuosteinen DNA-virus, joka aiheuttaa ihmisessä useita epiteelisoluvaurioita. HPV on 

yleisin sukupuoliteitse tarttuva infektio koko maailmassa. Laajasta levinneisyydestä 

huolimatta vain harvat tartunnan saaneista tietävät tartunnastaan, sillä oireet ovat harvoin 

havaittavissa. HPV-infektion aiheuttamia epiteelisoluvauriota on useita eri tyyppejä, mutta ne 

jaotellaan usein hyvänlaatuisiin ja pahanlaatuisiin. Hyvänlaatuisiin epiteelisoluvaurioihin 

kuuluvat muun muassa anogenitaalisen alueen syylät, lievä kohdunkaulan kasvuhäiriö ja 



toistuva hengityselinten papillomatoosi. Näitä vaurioita tuottavat yleensä matalan riskin HPV-

tyypit. Näitä matalan riskin tyyppejä ovat muun muassa HPV-6 ja HPV-11, jotka ovat 

vastuussa noin 90 % genitaalialueen syylistä. Muita HPV-tyyppejä on tunnistettu satoja, 

mutta vain muutamia pidetään oleellisina syöpäviruksina. Näitä korkean riskin HPV-tyyppejä 

ovat HPV-16 ja HPV-18, jotka ovat yhdessä vastuussa noin 70 % kaikista kohdunkaula- ja 

peräaukonsyövistä (Carrillo-Infante ym. 2007; Gallo ym. 2020; Yim & Park, 2005). Koska 

HPV-tyyppien välillä on runsaasti eroja, tulevissa kappaleissa keskitytään pääasiassa vain 

korkean riskin HPV-tyyppeihin (HPV-16 ja HPV-18). 

5.1 HPV:n proteiinit ja niiden yhteys syöpään 

HPV:n genomi koodaa kuutta ei-virusrakenteellista säätelyproteiinia (E1, E2, E4, E5, E6 ja 

E7) ja kahta rakenteellista kapsidiproteiinia (L1 ja L2). Proteiinit E1, E2 ja E4 ovat osallisena 

virusreplikaatioon, kun taas E5, E6 ja E7 ovat osallisena HPV tartunnan aiheuttamaan 

solumuutokseen. (Carrillo-Infante ym. 2007; Gallo ym. 2020). HPV:n onkogeenisten 

proteiinien (E5, E6, E7) yhteisvaikutukset johtavat säätelettömään solukasvuun ja 

samanaikaisesti apoptoosin estyminen mahdollistaa uusien mutaatioiden kertymisen. HPV:n 

integraatioprosessissa E6- ja E7-promoottorit aktivoituvat E1/E2 alueen häiriön takia, jolloin 

E6 on ensimmäinen havaittavissa oleva ekspressoitu proteiini HPV tartunnan aikana. 

(Carrillo-Infante ym. 2007; Yim & Park, 2005). 

Korkean riskin HPV:n koodaaman E6:n kohteena on solun E3-ubikitiiniligaasi-E6AP ja p53. 

E6-proteiini edistää solumuutosta suoraan sitoutumalla p53:een. Lisäksi E6:n kohdistuminen 

E3-ubikiittiligaasi-E6AP:een johtaa ubikiittipeptidien siirtymiseen E6AP:lta p53:elle, mikä 

merkitsee p53:n hajoitettavaksi 26S-proteasomille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että E6 

induktoi tärkeän solusykliä säätelevän p53-proteiinin hajoamista, minkä seurauksena 

apoptoosi estyy (Carrillo-Infante ym. 2007; Yim & Park, 2005). 

E7-proteiinilla on puolestaan useampia vuorovaikutussuhteita isäntäsolun solukasvuun 

liittyvien proteiinien kanssa. E7 vaikuttaa useisiin solusyklin säätelytekijöihin, kuten sykliini 

A:han, sykliini E:hen ja sykliiniriippuvaisten kinaasien inhibitoottereihin p21Cip1:een ja 

p27kip1:een. E7 vaikuttaa myös metaboolisiin säätelijöihin α-1,4-glukosidaasiin ja M2 

pyruvaattikinaasiin. Näiden lisäksi E7 häiritsee isäntäsolun monien transkriptiotekijöiden 

aktiivisuutta, joihin kuuluu muun muassa AP-1, p48, IRF-1, MPP2, TATA-box binding 

protein (TBP) ja TATA-box binding protein associated factor (TAF110). Kuitenkin kaikista 

oleellisimpana ominaisuutena E7 pystyy sitoutumaan G0- ja G1-soluvaiheille tyypillisen 



hypofosforyloituneen retinoblastoomaproteiinin (pRb) kanssa. Vuorovaikutus kyseisen 

retinoblastoomaproteiinin muodon kanssa johtaa sen tehostettuun fosforylaatioon ja 

hajoamiseen. pRb:n hajoaminen puolestaan johtaa E2F-perheen transkriptiotekijöiden 

vapautumiseen, jolloin proliferaatiogeenit aktivoituvat ja lopulta solusyklin normaali pysäytys 

ohittuu (Carrillo-Infante ym. 2007; Yim & Park, 2005). 

E5-proteiinilla on E6:een ja E7:ään verrattuna heikompia syöpää edistäviä ominaisuuksia. Ne 

perustuvat pääasiassa epidermaalisen kasvutekijä reseptorin (EGFR) lisääntymiseen ja suurten 

histoyhteensopivuuskompleksien, (MHC)-1:n ja (MHC)-2:n ekspression estämiseen (Tsai & 

Chen, 2003). E5-proteiini voi olla mukana myös tetraploidien solujen muodostumisessa, E6- 

ja E7-proteiinien lisäksi. Tämä on oleellista, sillä tutkimusten mukaan tetraploidien solujen 

muodostuminen on kriittinen osa varsinkin kohdunkaulasyövän muodostumisessa. Asiaan 

liittyen on muun muassa raportoitu, että E6- tai E7-proteiinin ekspressio on yksinään jo 

tarpeeksi muuttamaan soluliman jakautumista ja näin johtamaan tetraploidisten solujen 

muodostumiseen. Toisaalta E5 ja E5:n aiheuttaman solufuusion on demonstroitu aiheuttavan 

tetraploidien muodostumista E6:sta tai E7:sta johtuvan solulimajakautumisen 

epäonnistumisen sijaan. Joka tapauksessa E5:n yhtäaikainen ekspressio joko E6:n tai E7:n 

kanssa edistää solun transformaatiota (Gao & Zheng, 2010). 

5.2 HPV:n mikro-RNA:t ja niiden yhteys syöpään 

Joidenkin HPV-tyyppien on havaittu koodaavan myös mikro-RNA:ita, joiden uskotaan olevan 

mahdollisesti osallisena viruksen aiheuttamaan karsinogeneesiin. HPV:n koodaamia mikro-

RNA:ita on löydetty useita, ja joitakin on löydetty syöpänäytteistä, kuten HPV-16 tyypin 

miR-H1, -H3, -H5 ja -H6 (Gallo ym. 2020). Näiden neljän mikro-RNA:n ja useiden muiden 

on havaittu häiritsevän erilaisia signalointireittejä, joihin kuuluu solusyklin säätely, 

immuunivasteet, soluadheesio ja solujen vaellus eli migraatio. Näin ollen niiden uskotaan 

olevan mukana altistamassa kudosta transformaatiolle (Qian ym. 2013). 

Varsinkin HPV-16:n koodaamat miR-H1-1 ja miR-H2-1 voivat edistää syöpäsolun 

eloonjäämistä, miR-H1-1:n häiritessä T-solujen aktivaatiota ja immuunijärjestelmän 

kehittymistä kohdistuen useisiin geeneihin (BCL11A, CHD7, ITGAM, RAG1 ja TCEA1). 

Samankaltaisesti miR-H2-1 kohdistuu useisiin proteiineihin, jotka ovat mukana T-solujen 

aktivaatiossa ja immuunijärjestelmän kehittymisessä (PKNOX1, SP3, XRCC4, JAK2 ja 

FOXP1) (Qian ym. 2013). On myös osoitettu, että soluperäinen TEF-1 (Transkription 

tehostaja tekijä 1) on HPV-16:n koodaamien mikro-RNA:iden kohteena. Tämä on oleellista, 



sillä TEF-1 on proteiini, joka säätelee solun proliferaatiota ja migraatiota, ja se myös sitoutuu 

ja aktivoi HPV-16:n E6- ja E7-promoottoreita. Näin ollen mikro-RNA:n johtama E6:n ja E7:n 

alas säätely TEF-1:n kautta voi johtaa lisääntyneeseen solusyklin pysähtymiseen. Nämä 

HPV:n koodaamien mikro-RNA:iden interaktiot osoittavat siis epäsuoran prosessin, jonka 

kautta ne voivat vaikuttaa kasvainten kehittymiseen (Gallo ym. 2020). 

6. Hepattiiti B -virus (HBV)  

Hepatiitti B on Hepadnaviridae -perheeseen kuuluva, osittain kaksijuosteinen DNA-virus, 

joka tartuttaa ensisijaisesti maksasoluja. HBV voi aiheuttaa tarttuessaan kroonisen tai akuutin 

maksatulehduksen. Maksatulehduksen lisäksi HBV:n on osoitettu aiheuttavan n. 53 % 

maksasolusyövistä (HCC, engl. Hepatocellular carcinoma), joka on kolmanneksi yleisin 

kuolemaan johtava syöpä (Carrillo-Infante ym. 2007; Tarocchi ym. 2014). HBV tarttuu 

sukupuoliteitse, saastuneiden ruiskujen/neulojen välityksellä tai äidiltä lapselle synnytyksessä. 

Välittömästi synnytyksen jälkeen saadusta HBV-tartunnasta kehittyy yleensä pitkä aikainen ja 

sinnikäs. Aikuisiällä saadut tartunnat kuitenkin häviävät suurimmalla osalla, luultavasti 

aikuisiän tehokkaamman immuunivasteen takia (Chisari, 2000). HBV-infektio voi edistää 

maksasolusyövän kehittymistä usealla eri tavalla. Näihin tapoihin kuuluu geneettisen 

vahingon kertyminen maksatulehduksessa, oksidatiivisen stressin aiheuttaminen, HBV:n 

koodaamien HBx- ja HBs-proteiinien interaktiot, DNA integraatioprosessin mutageeniset 

interaktiot, epigeneettinen muuntelu ja mikro-RNA:iden säätely (Tarocchi ym. 2014).  

6.1 HBV:n aiheuttama krooninen maksatulehdus 

HBV-tartunnan aiheuttaman kroonisen maksatulehduksen luullaan olevan suuressa roolissa 

maksasolusyövän kehittymisessä, sillä kroonisten tulehdusten tiedetään olevan keskeinen 

tekijä useissa muissa syövissä. HBV-tartunnan aikana maksatulehduksen jatkuvat syklit 

aiheuttavat apoptoosia ja maksasolujen uudistumista, kasvattaen siten maksasolusyövän 

riskiä. Samalla tulehduksen aiheuttamat muutokset solujen signalointireiteissä ovat 

keskeisessä roolissa maksasolusyövän kehittymisessä. Maksatulehduksen aikana varsinkin 

STAT3:n ja tumatekijä NF-κB:n aktivaatiot ja interaktiot ovat tärkeässä roolissa syöpä- ja 

tulehdussolujen välisessä kommunikaatiossa. STAT3 ja NF-κB pitävät kurissa pre-

neoplastisten ja pahanlaatuisten solujen kyvyn vastustaa kasvainvalvonnan apoptoosia. 

Lisäksi STAT3 ja NF-κB säätelevät myös kasvaimen angiogeneesiä ja tunkeutuvuutta. 

Maksatulehdus siis käytännössä induktoi NF-κB:n aktivaatiota, joka suosii immuunipakoa. 

Immuunipako johtaa immuunipuolustuksen toiminnan heikentymiseen, jolloin 



maksasolusyövän eteneminen helpottuu. Samoin interleukiinien ja IL-6 sytokiniinien 

induktoima STAT3:n aktivaatio edesauttaa maksasolusyövän kehittymistä (Tarocchi ym. 

2014).  

6.2 HBV:n proteiinit ja niiden yhteys syöpään 

HBV:n genomi muodostuu kahdesta epäsymmetrisestä DNA-juosteesta, jotka muodostavat 

osittain kaksijuosteisen, sirkulaarisen rakenteen (Tarocchi ym. 2014). HBV integroi oman 

geneettisen materiaalinsa isäntäsolun DNA:han, kuten muutkin DNA-virukset. HBV:n 

integraatioprosessin on kuitenkin havaittu aiheuttavan kromosomaalisia deleetiota, joiden 

seurauksena esimerkiksi TP53-geeni voi kadota. DNA-integraatiosta voi seurata myös 

häiriöitä ja translokaatioita, jotka johtavat geneettiseen epävakauteen (Carrillo-Infante ym. 

2007).  

HBV:n genomi koostuu neljästä päällekkäin menevästä avoimesta lukukehyksestä, jotka 

koodaavat viittä lähetti-RNA:ta, eli mRNA:ta. Näistä suurin mRNA (3.5kb) jaetaan kahteen 

alalajiin, joista toinen koodaa e-antigeeniä (HBeAg) ja toinen ydin- ja polymeraasiproteiineja. 

Pienet mRNA:t (2.4kb ja 2.1kb) koodaavat kolmea viruspintaproteiinia. Uusimpana löytönä 

HBV:n genomi koodaa myös 2.2kb kokoista yksittäin silmukoitua pre-genomista-RNA:ta. 

Tämän RNA:n tuotteena syntyy proteiinia nimeltä hepatitis B spliced protein (HBSP), joka on 

mukana HBV:n infektoiman solun proliferaatiossa ja elinkykyisyydessä. Maksasolusyövän 

kehittymisen kannalta hyvin oleellisena pidetään 0.7kb kokoista mRNA, joka koodaa 

onkogeenistä hepatitis B X-proteiinia (HBx) (Tarocchi ym. 2014).  

HBV:n koodaama HBx on pleiotrooppinen säätelymolekyyli, jolla on vaikutuksia solusykliin, 

solun proliferaatioon ja apoptoosiin. HBx pystyy aktivoimaan ja/tai deaktivoimaan virus- ja 

soluperäisiä promoottoreita suoralla interaktiolla tuman transkriptiotekijöiden kanssa tai 

sytoplasmisen signaalin transduktiolla (Al-Qahtani ym. 2017). HBx:n uskotaan siis 

osallistuvan syövän kehittymiseen epäsuorasti aktivoimalla useita erilaisia signalointireittejä. 

Näitä reittejä ovat muun muassa MAPK, c-Jun N-terminaali kinaasi (JNK), proteiinikinaasi B 

ja C, fosfatidylinositoli-3-kinaasi (PI3K) ja JAK/STAT signalointikaskadit. HBx häiritsee 

myös suoraan p53:n ja p53-perheen proteiinien toimintaa sitoutumalla niihin. Tämänkaltainen 

interaktio HBx:n ja p53:n välillä voi muuttaa solun apoptoosia, p53:n transaktiivisia 

ominaisuuksia, solusyklin säätelyä, DNA:n korjausgeenejä ja kasvurajoitegeenejä. HBx geeni 

ei siis suoraan aiheuta transformaatiota soluissa, vaan sen toiminta perustuu epäsuoraan 

kasvainten syntyä edistävään vaikuttamiseen (Carrillo-Infante ym. 2007; Tarocchi ym. 2014). 



Kuten HBx, myös HBV:n koodaama HBsAg (s-pinta-antigeeni) toimii epäsuorasti, mutta 

HBsAg:lla on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Muun muassa HBV:n kahdentumissyklissä 

HBsAg:ta voi aiheuttaa stressiä solulimakalvostolle (ER) kertymällä sinne, minkä 

seurauksena solun oksidatiivisen stressin taso nousee. HBsAg:n kertymisen aiheuttama ER-

stressi lisää sytoplasmisen sykliini A:n säätelyä, kasvattaen infektoidun solun proliferaatiota. 

Samaan aikaan sykliini A:n lisäyssäätely voi edistää kromosomaalista epävakautta, mikä on 

yksi tunnetuista mekanismeista maksasolusyövässä. HBsAg pystyy myös vaikuttamaan 

mitokondrioiden toimintaan erilaisilla interaktiolla, jotka voivat ristiriitaisesti johtaa solun 

apoptoosiin tai solun liikkuvuuden kasvuun ja apoptoosin vähentymiseen (Tarocchi ym. 

2014). 

HBsAg:n aiheuttama oksidatiivinen stressi on varsin tärkeää ottaa huomioon, sillä sen 

seurauksena voi syntyä ylimääräisiä reaktiivisia happiradikaaleja, joilla on useita vaikutuksia 

solun toimintaan. Liialliset reaktiiviset happiradikaalit voivat vahingoittaa lipidejä, proteiineja 

ja DNA:ta, johtaen muutoksiin solun signalointireiteissä. Muutokset voivat puolestaan johtaa 

solun geeniekspression, kiinnittymisen, metabolian, solusyklin ja solukuoleman muutoksiin. 

Reaktiivisia happiradikaaleja pidetään siis karsinogeenisinä, koska ne vaikuttavat moniin 

syövän kehittymiseen vaikuttaviin reitteihin (MAPK, NF-κB, p53 ym.) (Tarocchi ym. 2014). 

HBsAg-preS2 mutanttiproteiini voi HBsAg:n kaltaisesti kertyä ER:ään ja aiheuttaa 

oksidatiivista stressiä. Tämän lisäksi HBsAg-preS2:lla on havaittu muitakin karsinogeenisiä 

ominaisuuksia. Oksidatiivisen stressin lisäksi tämä mutanttiproteiini voi suoraan 

vuorovaikuttaa JAB1:seen, käynnistäen retinoblastoomaproteiinin hyperfosforylaation ja 

inaktivoitumisen. HBsAg-preS2 voi myös vuorovaikuttaa hTERT-promoottorialueeseen, 

jonka kautta se voi lisätä isäntäsolun telomeerien aktiivisuutta, mitä pidetään tärkeänä 

vaiheena maksasolusyövän ja muiden syöpien kehittymisessä (Tarocchi ym. 2014). 

6.3 HBV:n mikro-RNA:t ja niiden yhteys syöpään 

HBV:n koodaamilla mikro-RNA:t osallistuvat mahdollisesti HBV:n aiheuttamiin syöpiin. 

Osallistuvia mikro-RNA:ita on löydetty useita HBV:sta. Useimmat HBV:n mikro-RNA:t ovat 

esimerkiksi vuorovaikutussuhteessa HBx:n kanssa, osallistuen sen kautta epäsuorasti 

karsinogeneesiin. Jotkin HBV:n mikro-RNA:t kuitenkin vaikuttavat suoraan solun toimintaan. 

Esimerkiksi HBV-mir-2 vaientaa TRIM35:sta ja stabilisoi RAN:ia sitoutumalla niiden 3’-

UTR:ään. TRIM35 on kasvurajoitegeeni, ja RAN on proteiini, joka korreloidaan 

proliferaation, migraation ja invaasion kanssa munasarja- ja maksasolusyövässä. (Gallo ym. 



2020; Tarocchi ym. 2014). HBV-mir-3 mikro-RNA:ta voidaan pitää myös karsinogeenisenä, 

sillä se tekee HBV-tartunnasta pitkäkestoisemman, jolloin se edistää maksasolusyövän 

kehittymistä epäsuorasti. (Gallo et al., 2020). 

7. Hepatiitti C -virus (HCV) 

Hepatiitti C on Flaviviridae -perheeseen kuuluva yksijuosteinen RNA-virus, joka tartuttaa 

ensisijaisesti maksasoluja. Kuten HBV, se voi aiheuttaa kroonisen tai akuutin 

maksatulehduksen. Krooninen infektio johtaa maksasairauteen, jolle on tunnusomaista 

maksan fibroosin salakavala eteneminen ja toimivan maksasolumassan menetys. 

Merkittävälle osalle tartunnan saaneista kehittyy lopulta kirroosi, maksan vajaatoiminta ja/tai 

maksasolusyöpä (HCC). Näistä maksasolusyöpätapauksista n. 25 % yhdistetään HCV-

tartunnan aiheuttamaksi. HCV leviää pääasiassa tartunnan saaneen veren tai sen tuotteiden 

välityksellä. Tartuntariskeihin kuuluu pääasiassa laittomien suonensisäisten lääkeaineiden 

käyttö, HCV-saastuneiden elinten siirto ja hemodialyysi. HCV voi käynnistää onkogeenisen 

transformaation isännässä muun muassa aiheuttamalla oksidatiivista stressiä ja DNA- 

kaksoisjuosteen katkeamia. Lisäksi lisääntyvä kokeellinen näyttö viittaa siihen, että HCV 

vaikuttaa maksasolusyövän kehittymiseen muuttaen suoraan reittejä, jotka edistävät 

maksasolujen pahanlaatuista transformaatiota. (Andrade ym. 2009; Carrillo-Infante ym. 2007; 

Gallo ym. 2020; Lerat ym. 2002). 

Uskotaan, että HCV tartunnassa maksasolujen pahanlaatuinen transformaatio tapahtuu 

kroonisen maksavaurion ja regeneraation aiheuttaman lisääntyneen maksasolujen vaihtumisen 

kautta, tulehduksen ja oksidatiivisen DNA-vaurion yhteydessä (Levrero, 2006). Uskomusta 

vahvistaa myös se, että HCV ei pysty integroimaan itseään isäntäsolun DNA:han eikä se 

kanna onkogeenejä (Carrillo-Infante ym. 2007). Lisäksi tutkimukset HBV-siirtogeenisillä 

hiirillä ovat osoittaneet, että krooninen immuunivälitteinen maksavaurio on sekä 

välttämätöntä, että riittävää maksasolusyövän kehittymiselle, eikä muita mahdollisia 

karsinogeenisiä mekanismeja tarvita. Kuitenkin tarkka mekanismi miten HCV-infektio 

aiheuttaa syöpää pysyy väittelyn alaisena (Lemon & McGivern, 2012). 

7.1 HCV:n proteiinit ja niiden yhteys syöpään 

HCV:n genomi koostuu n. 9600 emäsparia pitkästä yksijuosteisesta RNA:sta, joka sisältää 

yhden suuren avoimen lukukehyksen. Infektoidussa solussa virusgenomin translaatiosta 

muodostuu esiasteinen polyproteiini. Polyproteiinille tehdään monimutkainen sarja 

translaation aikaisia ja translaation jälkeisiä pilkkoutumistapahtumia isäntäsolun ja viruksen 



proteinaasien katalysoimana, johtaen yksittäisten virusproteiinien muodostumiseen. 

Proteiinituotteita ovat 10 virusproteiinia: C (ydinproteiini), E1, E2, p7, NS2, NS3, NS4A, 

NS4B, NS5A ja NS5B. Lisäksi HCV:n genominen RNA voi tuottaa proteiinia F (tai ARFP), 

joka syntyy ydinproteiini C:n sekvenssin päällekkäin menevästä lukukehyksestä. Näiden 

virusproteiinien vaikutuksia syövän kehittymiseen on tutkittu, ja havaintojen perusteella 

varsinkin ydinproteiini C, NS3- ja NS5A-proteiinit olisivat osallisena transformaatioon ja 

maksasolusyövän kehittymiseen. Erityisesti ydinproteiinin C panosta syövän kehittymiseen 

pidetään suorempana verrattuna muihin rakenneproteiineihin (Levrero, 2006).  

Ydinproteiinin C tehtäviin kuuluu HCV-RNA:n sitominen, HCV-RNA:n translaation säätely, 

vuorovaikutukset hiukkasten kokoonpanossa ja vuorovaikutukset glykoproteiinien kanssa 

täydellisen viruskappaleen muodostamiseksi. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi 

ydinproteiinin on ehdotettu olevan osallisena myös useissa muissa prosesseissa, sillä sen 

tiedetään vuorovaikuttavan todella moneen soluperäiseen proteiiniin. C-proteiinin on havaittu 

sitoutuvan muun muassa kasvainten vaimentajaproteiinien p53:n, p73:n ja pRb:n kanssa, 

mutta näiden vuorovaikutusten toiminnallisia seurauksia ei ole täysin selvitetty. Kuitenkin C-

proteiinin interaktio p73:n kanssa tiedetään estävän p73α- riippuvaisen solukasvun 

pysähtymistä p53-riippuvaisella tavalla. C-proteiini muokkaa myös sykliinistä riippuvaisen 

kinaasin (CDK) estäjän p21/Waf:n ekspressiota. Tämä on oleellista, sillä p21/Waf on p53:n 

transkriptiokohde ja se säätelee solusyklin hallintaan ja kasvainten muodostumiseen 

osallistuvien sykliini-Cdk-kompleksien aktiivisuutta. C-proteiinilla on havaittu olevan 

vuorovaikutussuhteita myös useiden muiden soluperäisten proteiinien kanssa (esim. LZIP, 

hnRNP K, TNF, LTBR ym.), joille on ehdotettu apoptoosia estäviä rooleja. Useimmissa 

tapauksissa on kuitenkin epäselvää, että tapahtuuko nämä interaktiot normaalissa infektiossa, 

vai heijastavatko ne vain proteiinin ylimääräistä esiintymistä (Levrero, 2006). 

Kuten ydinproteiini C, NS3-proteiinin yhteys syövän kehittymiseen ei ole täysin selvä. NS3-

proteiinin on havaittu muokkaavan erilaisia signaalinsiirtoreittejä ja se on 

vuorovaikutussuhteessa muun muassa proteiinikinaasi A:n (PKA) kanssa estäen sen 

siirtymistä tumaan (Levrero, 2006). NS3-proteiinin on myös havaittu aktivoivan fagosyyttien 

Nox2-proteiinia ja laukaisevan T-solujen, luonnollisten tappaja- ja luonnollisten tappaja T-

solujen apoptoosin ja toimintahäiriön (Choi & Ou, 2006). 

NS5A-proteiini yhdistetään erilaisiin solutoimintoihin, joihin kuuluu apoptoosi, 

signaalitransduktio, transkription aktivaatio ja solunmuunnos. NS5A:n on osoitettu estävän 



p53:n ja TBP:n sitoutumisen niiden DNA-konsensukseen sitoutuviin sekvensseihin in vitro-

kokeissa. NS5A:n ja p53:n väliset monimutkaiset vuorovaikutukset johtavat sekä p53:n 

transkription ja p53:n käynnistämän apoptoosin estymiseen. Lisäksi NS5A sitoutuu ja aktivoi 

PI3K:ta johtaen Akt/proteiinikinaasi B- ja Akt-riippuvaisten eloonjäämisreittien aktivaatioon 

(Levrero, 2006).  

7.2 HCV:n aiheuttaman oksidatiivinen stressin yhteys syöpään 

HCV-patogeneesin molekyylimekanismit ovat edelleen epäselvät, mutta oksidatiivisesta 

stressistä on tullut keskeinen tekijä monien patologisten tilojen, mukaan lukien HCV:n 

aiheuttaman maksan patogeneesin, kehittymisessä ja etenemisessä. HCV näyttääkin olevan 

erityisen voimakas aiheuttamaan oksidatiivista stressiä verrattuna HBV-infektioon, mikä 

viittaa HCV:n omaavan ainutlaatuisia oksidatiivista stressiä aiheuttavia mekanismeja.  

HCV:n aiheuttama krooninen tulehdus saattaisi selittää lisääntyneen oksidatiivisen stressin. 

Samoin reaktiivisten happi- ja typpiradikaalien jatkuvan muodostumisen saattaisi selittää 

Kupffer- ja maksan polymorfonukleaaristen solujen NAD(P)H-oksidaasi (Nox2), jota HCV-

peräinen NS3-proteiini pystyy aktivoimaan (Choi & Ou, 2006). 

Solujen Nox2-proteiinia sijaitsee fagosomaali- ja solukalvoilla, jolloin Nox2:n aktivaatio 

johtaa lisääntyneeseen reaktiivisten happi- ja muiden radikaalien muodostumiseen, jotka 

voivat välittää oksidatiivista stressiä läheisiin soluihin. HCV voi myös aiheuttaa osittaista 

systemaattista oksidatiivista stressiä vahingoittamalla maksakudosta. Oksidatiivinen stressi 

lisääntyy, sillä maksakudoksen vaurio häiritsee glutationin (GSH) vientiä maksasta, ainakin 

osittain. Tämä on oleellista, sillä GSH on tärkeä endogeeninen antioksidantti/pelkistin. 

Ylimääräisten vapaiden radikaalinen muodostumista voi edistää myös HCV:n aiheuttamat 

ylimääräiset rautasaostumat, joita on löydetty joiltakin HCV-potilailta. HCV-potilailla voi 

olla myös lisääntynyt TNF-α:n ja sytokromi P450:n mRNA:iden määrä, joista molemmat 

voivat kasvattaa reaktiivisten happiradikaalien tuotantoa. Kaiken kaikkiaan voidaan olettaa, 

että HCV tuottaa oksidatiivista stressiä useiden mekanismien kautta, joihin liittyy krooninen 

tulehdus, raudan ylikuormitus ja maksavaurio. Tulee myös ottaa huomioon, että HCV-peräiset 

proteiinit voivat mahdollisesti edesauttaa tätä prosessia (Choi & Ou, 2006). 

8. Ihmisen T-lymfotrooppinen virus 1 (HTLV-1) 

Ihmisen T-lymfotrooppinen virus 1, eli (HTLV-1) on Deltaretrovirus -sukuun kuuluva, 

aikuisten T-solu leukemiaa (ATL, engl. Adult T-cell lymphoma/leukemia), progressiivista 

myelopatiaa (HAM, engl. HTLV-1 Associated Myleopathy) ja useita muita häiriöitä 



aiheuttava yksijuosteinen RNA-virus. HTLV-1:n on osoitettu tartuttavan monia solutyyppejä 

in vitro, mutta sen ensisijaiseen tropismiin kuuluu CD4+ ja CD8+ T-lymfosyytit ja 

dendriittisolut in vivo -kokeiden perusteella. HTLV-1 tarttuu infektoitujen solujen 

välityksellä, kuten äidistä lapseen imetyksen aikana, seksuaalisesti, veren ja sen tuotteiden 

kautta esim. käytettyjen neulojen ja ruiskujen välityksellä. Useimmat HTLV-1-tartunnan 

saaneet pysyvät elinikäisinä kantajina ilman merkittäviä kliinisiä oireita, ja vain pienelle 

osalle HTLV-1-potilaista kehittyy ATL (Boxus & Willems, 2009). 

Syy sille miksi vain osalle pienelle osalle potilaista kehittyy ATL on suuresta tiedonmäärästä 

huolimatta epäselvää. Todennäköisesti HTLV-1:n jatkuva replikaatio ja proliferaation 

edistäminen johtaa lopulta genomiseen epävakauteen ja kromosomaalisiin poikkeamiin. 

Varsinkin HTLV-1:n koodaamat säätelytekijät TAX ja HBZ mahdollistavat tartunnan 

saaneiden solujen proliferaation, ja ovat näin oleellisessa roolissa HTLV-1:n syöpää 

edistävässä toiminnassa. Oleellisesti varsinkin TAX-proteiinin aiheuttama proliferaatio ja 

epänormaali laajeneminen tuottavat ATL:lle ominaisia DNA-vaurioita (Boxus & Willems, 

2009). 

8.1 HTLV-1:n proteiinit ja niiden yhteys syöpään 

Infektion jälkeen HTLV-1:n genomi käänteistranskriptoidaan kaksisäikeiseksi DNA:ksi 

käyttäen genomista RNA:ta templaattina. Myöhemmin se integroituu satunnaisesti 

isäntäkromosomiin, eikä se aiheuta integroituessaan mutageneesiä. HTLV-1:n genomi sisältää 

retroviraalisia geenejä, jotka koodaavat ydinproteiineja, käänteiskopioijaentsyymiä, 

pintaglykoproteiinia ja transkription aktivaattorigeenejä (Carrillo-Infante ym. 2007). Lisäksi 

HTLV-1:n genomi sisältää ainutlaatuisen alueen nimeltä pX, joka koodaa lisäproteiineja (p12, 

p13, p30), transkription jälkeistä säätelijää REX ja onkoproteiinia TAX. Tämän kaiken lisäksi 

HTLV-1:n genomi koodaa myös onkogeenistä HBZ-proteiinia (HTLV-1 bZIP factor) (Boxus 

& Willems, 2009). 

TAX on monitoiminen onkoproteiini, joka pystyy muodostamaan kompleksin yli sadan 

soluproteiinin kanssa. TAX-proteiinin onkogeenistä potentiaalia tukee sen kyky 

immortalisoida soluja in vitro, kyky stimuloida etäpesäkkeiden muodostumista pehmeässä 

agarissa ja kyky tuottaa kasvaimia siirtogeenisissä hiirissä (Boxus & Willems, 2009). TAX 

aktivoi useita johtoreittejä, mutta niistä varsinkin CREB/ATF-, NF-κB- ja AP1-reiteillä 

uskotaan olevan hallitseva rooli T-solujen transformaatiossa ja proliferaatiossa. Esimerkiksi 

TAX-välitteinen NF-κB-aktivaatio stimuloi sytokiniinien (kuten IL2), 



sytokiniinireseptoreiden ja tuumorinekroositekijöiden reseptoriperheen jäsenten ilmentymistä. 

Näin TAX saa aikaan stimuloivia signaaleja, joiden kautta se edistää solujen proliferaatiota, 

transformaation aloitusta ja transformaation ylläpitoa (Boxus & Willems, 2009). Tämän 

signaalinsiirron lisäksi TAX voi myös kumota solusyklin etenemisen suoralla proteiinien 

välisellä vuorovaikutuksella ja solusykliin liittyvien proteiinien transkription säätelyllä. TAX 

voi siis käytännössä lisätä D-sykliinien tasoa solun ollessa G1-vaiheessa ja aktivoida 

sykliiniriippuvaisia kinaaseja suoralla sitoutumisella. Tämä johtaa Rb:n hyperfosforylaation, 

jota seuraa E2F-transkriptiotekijän vapautuminen ja nopeampi siirtyminen G1-vaiheesta S-

vaiheeseen (Boxus & Willems, 2009). Kaiken tämän lisäksi TAX voi aiheuttaa myös häiriöitä 

DNA:n korjausmekanismeihin tukahduttamalla esimerkiksi DNA β-polymeraasin toimintaa 

(Carrillo-Infante ym. 2007). 

TAX edistää myös aneuploidian, eli väärään kromosomimäärän kehittymistä usealla tavalla. 

Aneuploidian kehittymistä edistää TAX:n kyky vuorovaikuttaa TAX1BP2:n ja RanBP1:n 

kanssa, mikä voi johtaa multipolaariseen mitoosiin. Aneuploidia voi aiheutua myös TAX:iin 

ja CDC20:een liittyvän anafaasia edistävän kompleksin vuorovaikutuksen kautta, jonka 

tuloksena kromosomit voivat erottua virheellisesti. TAX voi myös sitoutua MAD1-

proteiiniin. Sitoutuminen heikentää mitoottisen karan kokoonpanon tarkistuspisteen, eli 

SAC:in toimintaa, joka on ns. ”genomin oikean kromosomimäärän vartija” (Boxus & 

Willems, 2009). 

HTLV-1:n koodaama HBZ-proteiini on antigeeni, ja se on vuorovaikutussuhteessa TAX:n 

kanssa. HBZ säätelee negatiivisesti TAX-välitteistä viruksen transaktivaatiota. Kyseinen 

säätely perustuu HBZ:n kykyyn heterodimerisoida solun transkriptiotekijöitä CREB, CREB2 

ja koaktivaattoriperhettä p300/CBP:tä. Tämän lisäksi HBZ muokkaa AP1-johtoreittiä 

olemalla vuorovaikutuksessa c-Jun, JunB ja JunD:n kanssa. Lisäksi HBZ RNA:n ekspressio 

johtaa E2F1-kohdegeenien säätelyyn ja se stimuloi T-lymfosyyttien proliferaatiota (Boxus & 

Willems, 2009). 

 

 

 



9. Yhteenveto 

Syöpävirukset ovat kauttaaltaan suuressa roolissa ihmisten syöpätapausten kehittymisessä. 

Näillä ihmisille syöpää aiheuttavilla viruksilla on useita eri mekanismeja, joiden kautta ne 

edesauttavat syövän kehittymistä. Mekanismeihin kuuluu usein erilaisten isäntäsoluperäisten 

signalointireittien muokkaus, immuunipuolustuksen välttäminen, sekä proliferaation ja 

transformaation suosiminen. Näissä mekanismeissa pääroolissa toimivat yleensä virusperäiset 

proteiinit, mutta useilla myös virusperäiset mikro-RNA:t. Toisaalta joissakin tapauksissa, 

varsinkin hepatiittivirusten kohdalla, syövän kehittyminen voi johtua jatkuvasta viruksen 

aiheuttamasta tulehduksesta, vaikka ne voisivat edistää syövän kehittymistä muullakin tapaa 

(Lemon & McGivern, 2012). Integroituvien, varsinkin DNA-virusten kohdalla tulee myös 

ottaa huomioon, että DNA:n satunnainen integraatio saattaa kohdistua esim. onkogeeneihin 

tai solusäätelyreitteihin liittyviin geeneihin. (Carrillo-Infante ym. 2007). Vaikka näistä 

syöpävirusten mekanismeista on paljon tietoa, jotkin viruskohtaiset yksityiskohdat jäävät silti 

epäselviksi. Lisäksi on yleisesti hankalaa osoittaa yhteys viruksen ja syövän välillä, sillä 

useiden tekijöiden tulee olla vuorovaikutuksessa luodakseen oikeanlaisen skenaarion syövän 

kehittymiselle (Carrillo-Infante ym. 2007). 
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