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Tiivistelmä 
 

Syöpäsolut ovat soluja, joiden kasvu ja jakaantuminen on jatkuvaa ja säätelemätöntä. Lisäksi 

syöpäsolut pystyvät välttämään apoptoosin sekä solusyklin säätelyn ja niissä tapahtuu 

erilaisia metabolisia muutoksia. Nämä solun poikkeavat ominaisuudet ovat signaaliverkoston 

häiriön aiheuttamia. Signalointiverkosto koostuu erilaisista keskenään vuorovaikuttavista 

signaalireiteistä. Signaalireittien vuorovaikutukset mahdollistavat solussa tapahtuvien 

prosessien tiukan säätely- ja palautejärjestelmän, mutta toisaalta häiriötilanteessa saavat 

aikaan signaalireittien säätelemättömyyttä.  

 

Signaalireittien säätelemättömyys aiheutuu esimerkiksi geneettisistä ja epigeneettisistä 

muutoksista, jotka vaikuttavat signaalireitillä oleviin komponentteihin. Muutos reitillä 

vaikuttavassa komponentissa voi muuttaa signaalin kulkua ja siten siitä aiheutuvaa vastetta 

solussa. Jos mutatoitunut komponentti vaikuttaa useammalla signaalireitillä, se voi 

aikaansaada useamman reitin säätelemättömyyden, mikä johtaa verkoston kaatumiseen ja 

syöpäsolun syntyyn. Useissa syövissä häiriöitä esiintyy erityisesti signaalireiteillä, joilla on 

tärkeitä tehtäviä solun proliferaation, apoptoosin ja metabolian säätelyssä.  

 

Tässä työssä käydään läpi kolmen yleisesti syöpäsoluissa esiintyvän häiriintyneen 

signaalireitin normaali sekä syöpäspesifinen toiminta. Nämä kolme reittiä, Ras-ERK, PI3K-Akt 

sekä Wnt-β-kateniini, muodostavat signalointiverkoston, joka on tärkeässä roolissa solujen 

proliferaation, apoptoosin sekä metabolian säätelyssä. Ras-ERK-, PI3K-Akt- sekä Wnt-β-

kateniini-reitit säätelevät näitä ominaisuuksia reittien kohdegeenien ajoittaisella 

aktiivisuudella, mutta syöpäsoluissa reittien säätelemättömyys johtaa niiden jatkuvaan 

aktiivisuuteen, mikä aiheuttaa syöpäsolun ominaisuuksien muodostumisen.  

 

Signalointiverkostojen monimutkaisuus aiheuttaa suuria haasteita syövän tutkimuksessa. 

Signaalireittien komponenttien keskinäiset vuorovaikutukset sekä verkoston palautesäätely 

aiheuttaa ongelmia myös potentiaalisten syöpälääkkeiden kehityksessä. Signaalireittien ja -
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verkostojen tutkiminen ja yhteyksien ymmärtäminen onkin erittäin tärkeää potentiaalisten 

terapeuttisten kohteiden löytämiseksi.  

 

Johdanto  
 

Syöpäsolut ovat soluja, joiden ominaisuudet poikkeavat normaaleista soluista (Park ym., 

2020; Pavlova & Thompson, 2016). Kaikille syöpäsoluille ominaisia piirteitä eli 

tunnusmerkkejä ovat muun muassa kontrolloimaton ja jatkuva proliferaatio, solun kyky 

uudistaa metabolisia signaalireittejä sekä solusyklistä irtaantuminen ja apoptoosin 

välttäminen (Klepinin ym., 2020; Park ym., 2020). 

 

Syöpä aiheutuu useista geneettisistä ja epigeneettisistä muutoksista, jotka mahdollistavat 

solun hallitsemattoman kasvun ja proliferaation sekä solun säätelymekanismeista 

irtaantumisen (Padala ym., 2017; Sever & Brugge, 2015). Häiriöitä solusignalointiin 

aiheuttavat tuumorisuppressorigeenejä eli kasvurajoitegeenejä hiljentävät mutaatiot tai 

proto-onkogeenejä aktivoivat mutaatiot (Sever & Brugge, 2015). Mutaatiot voivat myös 

muuttaa signaalireitillä vaikuttavan komponentin ominaisuuksia, jolloin signaalikaskadin 

kulku voi häiriintyä (Padala ym., 2017). Syöpäsolun muodostumista ajavat muutokset 

vaikuttavat signaalireitteihin, jotka ohjaavat solun kasvua ja jakautumista, solukuolemaa 

sekä erilaistumista (Morris & Huang, 2016; Padala ym., 2017).  

 

Signaalireitit vuorovaikuttavat toistensa kanssa muodostaen monimutkaisen 

signalointiverkoston (Trejo-Solis ym., 2021). Signalointiverkostot säätelevät solussa 

tapahtuvia prosesseja ja pitävät yllä solun homeostasiaa tarkasti säädellyn 

palautejärjestelmän avulla (Padala ym., 2017). Signaalireiteillä tapahtuvat muutokset 

voidaan yhdistää laajempiin signalointiverkostojen muutoksiin, jotka saavat aikaan 

pahanlaatuisia muutoksia eli edistävät syöpäsolun syntyä (Padala ym., 2017).  
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Tässä työssä esitellään kolme hyvin tunnettua, häiriintynyttä signaalireittiä, jotka ovat läsnä 

useissa ihmisen syövissä. Signaalireitit Ras-ERK, PI3K-Akt sekä Wnt-β-kateniini 

vuorovaikuttavat myös keskenään luoden signalointiverkoston, joka vastaa solun 

proliferaation ja selviytymisen säätelystä (Padala ym., 2017). Työssä käydään läpi näiden 

signaalireittien syöpäspesifiset muutokset sekä säätelemättömien reittien vaikutukset 

syöpäsolujen tunnusmerkkien syntyyn.  
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Syöpäsoluissa häiriintyneet signaalireitit 
 

Syöpäsolun muodostumista edistävät geneettiset sekä epigeneettiset muutokset, jotka 

mahdollistavat solun jatkuvan proliferaation ja paon mekanismeista, jotka normaalisti 

kontrolloisivat solun kasvua, selviytymistä ja migraatiota (Padala ym., 2017; Sever & Brugge, 

2015). Onkogeenien aktivaatio tai yliekspressio sekä tuumorisuppressorigeenien 

hiljentäminen tai inhiboiminen saavat aikaan solulle syövän ominaispiirteet, mahdollistaen 

syöpäkasvaimen kehittymisen (Juliano, 2020). Muutokset voivat johtaa esimerkiksi 

signaalireitin negatiivisten säätelijöiden eliminointiin, jolloin ne saavat aikaan tiettyjen 

signaalireittien jatkuvan aktiivisuuden eli näiden reittien säätelemättömän signaloinnin 

(Sever & Brugge, 2015).  

 

Signaalireittien välinen vuorovaikutus laajentaa yhden signaalireitin vastetta ja johtaa 

monimutkaiseen signalointiverkostoon (Trejo-Solis ym., 2021). Usein syöpään johtavat 

mutaatiot vaikuttavat signaalireitteihin, jotka kuuluvat solun pääsignalointijärjestelmään, 

jolloin niissä tapahtuvat molekulaariset muutokset voivat huojuttaa signalointiverkostojen 

koordinointia ja aiheuttaa soluun normaalista poikkeavia ominaisuuksia (Padala ym., 2017). 

Yhden signaalireitin komponentin mutatoituminen voi signalointiverkoston avulla johtaa 

useiden reittien säätelemättömyyteen (Trejo-Solis ym., 2021). Syöpään johtavat muutokset 

aiheuttavat häiriöitä signaalikaskadeissa ja -verkostoissa, jotka kontrolloivat muun muassa 

solun kasvua, jakautumista, solukuolemaa sekä migraatiota, ja täten voivat johtaa 

pahanlaatuisiin muutoksiin solussa (Padala ym., 2017). Ras-ERK, PI3K-Akt sekä Wnt-β-

kateniinin muodostamaan signalointiverkostoon osallistuu sekä solun ulkoisia että sisäisiä 

signaaleja (Padala ym., 2017).  Häiriöt solun signalointiverkostossa johtavat syöpäsolun 

tunnusmerkkien syntyyn (Pavlova & Thompson, 2016). 

 

Häiriöt Ras-ERK-, PI3K-Akt- ja Wnt-β-kateniini-reiteillä liittyvät moniin ihmisen syöpiin, minkä 

lisäksi reitit toimivat vuorovaikutteisesti kontrolloidessaan solun kasvua ja kehitystä 

solusyklin eri vaiheissa (Padala ym., 2017). Monet yleisesti syövässä esiintyvät mutatoituneet 

komponentit liittyvät PI3K-Akt- tai Ras-ERK-signaalireitteihin (Sever & Brugge, 2015).  
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Syövän tunnusmerkit  
 

Syöpäsoluille ominaisia piirteitä eli tunnusmerkkejä ovat kontrolloimaton ja jatkuva 

proliferaatio, apoptoosin välttäminen sekä solun kyky uudistaa metabolisia signalointireittejä 

(Klepinin ym., 2020; Park ym., 2020).  

 

Proliferaatio 

  
Normaalissa solussa proliferaatio ja anabolinen aineenvaihdunta ovat ulkoisten 

kasvutekijöiden säätelemiä (Park ym., 2020). Kasvutekijäreseptorit stimuloivat solun 

proliferaatiota aktivoimalla molekyylejä, jotka voivat kulkeutua tumaan, missä ne 

fosforyloivat signalointimolekyylejä sekä transkriptiofaktoreita, jotka osallistuvat 

proliferaation säätelyyn (Padala ym., 2017). Wnt-β-kateniini-signaalireitin kohdegeenit ovat 

muun muassa proliferaatioon tarvittavia transkriptiofaktoreita, joiden avulla signaalireitti 

säätelee proliferaatiota (Padala ym., 2017). Ras-ERK- ja PI3K-Akt-signaalireitit ovat tärkeitä 

säätelijöitä normaalille solunjakautumiselle ja siten näiden reittien yliaktivoiminen voi johtaa 

syöpäsoluille tyypilliseen hallitsemattomaan jakautumiseen (Sever & Brugge, 2015).  

 

Apoptoosin välttäminen 
 

Apoptoosi, eli ohjelmoitu solukuolema, on tärkeä osa erilaisia biologisia prosesseja, kuten 

kudoshomeostasiaa, solun kehitystä ja erilaistumista (Trejo-Solis ym., 2021). Mutaatiot, jotka 

muokkaavat solukuolema-signaalin kulkua ovat tärkeitä syöpäsolun selviytymisen ja 

kasvaimen kehittymisen kannalta (Sever & Brugge, 2015). Ras-ERK- ja PI3K-Akt-reittien 

komponenttien hyperaktivaatio häiritsee antiapoptoottisten signaalien tasapainoa, mikä 

johtaa syöpäsolun selviytymiseen ja mahdolliseen leviämiseen (Sever & Brugge, 2015). 
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Metabolian muutokset 
 

Proliferaatio sekä muut solussa tapahtuvat prosessit vaativat tiettyä energiatasoa sekä 

tiettyjen metabolisten reittien aktiivisuutta (Leal-Esteban & Fajas, 2020). Syöpäsoluille 

ominaisten häiriintyneiden signaalireittien komponentit säätelevät metabolisten entsyymien 

transkriptiota ja epäsuorasti myös niiden aktiivisuutta erilaisilla transkription jälkeisillä 

muokkauksilla (Leal-Esteban & Fajas, 2020). Tästä seuraa syöpäsoluille tyypillinen, 

normaalista solusta poikkeava aineenvaihdunta (Leal-Esteban & Fajas, 2020). Häiriintyneiden 

signalointireittien ja solun aineenvaihdunnan välinen monimutkainen vuorovaikutus antaa 

metabolista plastisuutta ja mahdollistaa syöpäsolun sopeutumisen metaboliseen 

stressitilaan (Park ym., 2020). PI3K-Akt-signalointi säätelee metabolista geeniekspressiota ja 

lisää metabolisten entsyymien aktiivisuutta (Park ym., 2020). Ras-ERK- ja Wnt-

signalointireitit vaikuttavat reittien kohdegeenien koodaamien transkriptiofaktoreiden 

kautta metabolian säätelyyn (Park ym., 2020). 
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Ras-ERK-signalointi 
 

Ras-ERK-signalointi on yksi tutkituimpia syöpään liittyviä signaalireittejä (Padala ym., 2017).  

Sen säätelystä erkaantuminen on läsnä kolmasosassa kaikissa tutkituissa syövissä (Padala 

ym., 2017). Signaalireitillä vaikuttavia Ras-proteiineja kutsutaan solusignaloinnin navoiksi, 

sillä ne aktivoituvat useiden eri signaalien vaikutuksesta ja ohjaavat monia dowstream-

signaalikaskadeja (Catozzi ym., 2022). Ras-ERK-signalointi vaikuttaakin useisiin solun 

ominaisuuksiin, kuten proliferaatioon, metaboliaan, solun selviytymiseen sekä solun 

tukirangan organisoitumiseen (Juliano, 2020).  

 

Signaalireitin normaali toiminta 

 

Normaalisti toimivissa soluissa Ras-proteiinit aktivoituvat muun muassa 

tyrosiinikinaasireseptorien (RTK) kautta, joiden autofosforylaatio luo sitoutumiskohtia 

sytoplasmisille adaptoriproteiinille (Padala ym., 2017). Adaptoriproteiinit värväävät guaniini-

nukleotidi-vaihtotekijöitä, kuten SOS, plasmamembraaniin (Juliano, 2020). Vaihtotekijät 

katalysoivat GTP:n additiota Ras-proteiiniin, mikä johtaa aktiiviseen Ras-GTP-muotoon 

(Padala ym., 2017). Aktivoitunut Ras vaikuttaa useiden downstream-efektorien kanssa, mikä 

saa aikaan useiden uusien signaalikaskadien etenemisen (Martin, 2003). Syntyneet 

signaalikaskadit vaikuttavat moniin solun ominaisuuksiin kuten proliferaatioon, metaboliaan 

ja solun selviytymiseen (Juliano, 2020).  

 

Useimmiten syöpäsoluissa esiintyvät häiriintyneet Ras-reitit ovat MAP-kinaasi-reitti, joka 

säätelee solun proliferaatiota sekä fosfoinositidi-3-kinaasi eli PI3K-reitti, joka säätelee solun 

metaboliaa ja selviytymistä (Juliano, 2020). MAP-kinaasi-reitissä aktivoitu Ras sitoutuu 

domeeniin, joka kuuluu RAF-perheen seriini-treoniinikinaasille (Juliano, 2020). Tästä 

aiheutuu Raf-kinaasin autoinhibition väheneminen ja kinaasin aktivoituminen. Aktiiviset Raf-

kinaasit fosforyloivat ja aktivoivat MAPK-ERK-kinaaseja (MEK), jotka puolestaan fosforyloivat 

ja aktivoivat ERK-molekyylejä (Padala ym., 2017). ERK-molekyylit kulkeutuvat tumaan, jossa 

ne fosforyloivat useita transkriptiofaktoreita, ja siten vaikuttavat geeniekspressioon (Juliano, 
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2020). Transkriptiofaktoreiden fosforylointi johtaa solusykliä edistävien geenien 

aktivoimiseen sekä solun kasvuun ja erilaistumiseen vaikuttavien geenien aktivointiin (Padala 

ym., 2017). 

 

Signaalireitin säätely 

 

Ras-GTPaasit toimivat ERK-reitin molekyylikatkaisimina, jotka esiintyvät kriittisissä rooleissa 

ERK-reitin säätelyssä (Juliano, 2020). Negatiivinen palautesilmukka aktivoidusta ERK:sta 

takaisin guaniini-nukleotidi-vaihtotekijöihin, esimerkiksi SOS:iin, tasapainottaa ERK:n 

aktivaatiota (Padala ym., 2017). Aktivoitu ERK fosforyloi SOS-molekyylin, mikä inaktivoi 

SOS:in ja näin ollen vähentää ERK-molekyylien aktivoimista vähentämällä aktiivisen Ras-

GTP:n muodostumista (Padala ym., 2017). ERK:n aktivaatiota säädellään myös useiden 

proteiinifosfataasien toimesta. Proteiinifosfataasit defosforyloivat aktiivisia MEK- ja ERK-

molekyylejä ja näin vaimentavat ERK-signalointia (Padala ym., 2017).  

 

Signaalireitin häiriintyminen syöpäsolussa  
 

Aktivoivat muutokset Ras-molekyylissä sekä sen positiivisissa säätelijöissä ovat läsnä useissa 

eri syöpätyypeissä (Juliano, 2020). Useimmiten signaalireitin säätelemättömyyteen johtaa 

Ras-proto-onkogeenin mutaatio, joka saa Ras-molekyylin immuuniksi inaktivaatiolle ja siten 

pysyvästi aktiiviseksi (Martin, 2003). Toinen yleinen reitin säätelemättömyyttä aiheuttava 

mutaatio sijaitsee RAF-geenissä ja se ilmenee hyperaktivoituna Raf-molekyylinä (Padala ym., 

2017). Raf-kinaasin hyperaktiivisuus johtaa jatkuvaan MEK:in aktivoimiseen, mistä seuraa 

ERK-molekyylien jatkuva aktiivisuus ja siten kohdegeenien jatkuva ekspressio (Padala ym., 

2017). Lisäksi yleinen syöpään liittyvä häiriö on Ras-ERK-signaalireittiä aktivoivien 

reseptoreiden yliekspressio, mikä aiheuttaa signaalireitille normaalia suurempaa 

aktiivisuutta (Padala ym., 2017). 
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PI3K-Akt-signalointi 
 

Fosfoinositidi-3-kinaasi- eli PI3K-signalointi on kriittinen signaalireitti solun normaalin 

toiminnan kannalta, minkä takia muutokset signaalireitin toiminnassa liittyvät useisiin 

erilaisiin syöpätyyppeihin (Tewari ym., 2022). Signaalireitillä vaikuttava Akt on seriini-

treoriiniproteiinikinaasi, joka toimii solussa selviytymisen ja metabolian säätelijänä (Juliano, 

2020). Aktiivisen ja inaktiivisen Akt:n välinen suhde vaikuttaa solussa proliferaatioon, 

metaboliseen adaptaatioon sekä tuumorigeneesiin (Park ym., 2020).  

 

Signaalireitin normaali toiminta 
 

PI3K-Akt-signalointi aktivoidaan esimerkiksi tyrosiinikinaasireseptorien (RTK) tai G-

proteiinikytkentäisten reseptorien (GPCR) kautta (Park ym., 2020). Nämä reseptorit 

aktivoivat PI3K:n, jonka aktiivinen muoto muodostaa fosfatidyylinositoli-3,4,5-trifosfaatteja 

eli PIP3-molekyylejä (Padala ym., 2017; Park ym., 2020). PIP3-molekyylit toimivat 

toisiolähetteinä aktivoiden signaalikaskadeja, jotka edistävät solun selviytymistä edistämällä 

proliferaatiota ja inhiboimalla apoptoosia (Juliano, 2020). Lisäksi useat PI3K-molekyylit voivat 

aktivoitua myös vuorovaikuttaessaan aktiivisen Ras-molekyylin kanssa (Padala ym., 2017) 

 

PIP3-molekyylin aiheuttaman signaalikaskadin vaikutuksesta Akt aktivoidaan fosforyloimalla 

(Tewari ym., 2022). Aktiivinen Akt irtoaa plasmamembraanista ja osallistuu 

tapahtumasarjoihin, jotka edistävät solusyklin etenemistä, esimerkiksi inhiboimalla 

solusyklin inhibiittoreita (Padala ym., 2017). Akt aktivoi mTORC1-kompleksia, joka mittaa 

solun ravinnetasoa sekä säätelee metaboliaa ja proteiinisynteesiä (Padala ym., 2017). 

Aktiivinen mTORC1-kompleksi muun muassa aktivoi ribosomaalista S6-kinaasia sekä inaktivoi 

translaation inhibiittoreita eli Akt:n aktivoiminen tehostaa solun translaatiokoneiston 

toimintaa eli solun kasvua (Martin, 2003). 
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Signaalireitin säätely 
 

PI3K-Akt-signalointia säädellään erilaisten inositolilipidifosfataasien avulla, yleisin reitin 

negatiivinen säätelijä on PTEN, joka toimii myös tuumorisuppressorina (Juliano, 2020). PTEN 

defosforyloi PIP3-molekyylin takaisin PIP2-molekyyliksi, jolloin signaalikaskadi ei etene ja 

Akt:n aktivoiminen loppuu (Padala ym., 2017; Park ym., 2020).  

 

Signaalireitin häiriintyminen syöpäsolussa 
 

PI3K-Akt-signaalireitin säätelijöiden kokemat muutokset aiheuttavat reitin peruuttamatonta 

aktiivisuutta (Padala ym., 2017). Useimmiten signaloinnin jatkuva aktiivisuus saavutetaan 

PTEN-tuumorisuppressoriproteiinin inaktivaation kautta (Juliano, 2020). Mutaatio PTEN-

geenissä voi myös johtaa PTEN-molekyylin fosfataasiaktiivisuuden menetykseen, jolloin PIP3-

toisiolähetit pääsevät vaikuttamaan vapaasti ja reitistä tulee säätelemätön (Padala ym., 

2017). Aktivoiva mutaatio PI3K-geenissä on myös usein läsnä, mutta ei yksinään riitä 

signaloinnin jatkuvaan aktiivisuuteen (Padala ym., 2017). PI3K:n toimintaa lisäävät ja PTEN-

molekyylin toimintaa estävät mutaatiot saavat aikaan Akt-signaloinnin jatkuvan 

aktiivisuuden ja ovat läsnä useissa eri syöpätyypeissä (Park ym., 2020).  
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Wnt-β-kateniini-signalointi 
 

Wnt-β-kateniini-signalointi on suuressa roolissa kehityksellisissä ja sellulaarisissa 

prosesseissa ja sen säätelystä irtaantuminen liittyy moniin syöpiin (Sumithra ym., 2016). 

Tärkein säätelijä signaalireitillä on sytoplasminen β-kateniini, joka vaikuttaa kohdegeenien 

transkriptiofaktoreiden koaktivaattorina sekä toimii molekulaarisena kohteena useille 

erilaisille signaalireiteille (Trejo-Solis ym., 2021). Sytoplasmisen β-kateniinin korkea pitoisuus 

ja siitä aiheutuva Wnt-kohdegeenien aktiivisuus liitetään useiden syöpäsolujen 

ominaisuudeksi (Morris & Huang, 2016). Wnt-β-kateniini-signalointi vaikuttaa solun 

selviytymiseen ja proliferaatioon (Trejo-Solis ym., 2021).  

 

Signaalireitin normaali toiminta 

 

Wnt-reitin tärkein tehtävä on sytoplasmisen β-kateniinin stabilointi (Padala ym., 2017; 

Sumithra ym., 2016). Wnt-signaalireitti sisältää multimolekulaarisen tuhokompleksin, joka 

säätelee β-kateniinin solunsisäistä pitoisuutta ja toimii reitin negatiivisena säätelijänä 

(Juliano, 2020). Wnt-reitin ollessa inaktiivinen, sytoplasminen β-kateniini värvätään usean 

proteiinin muodostamaan tuhokompleksiin, jolloin kohdegeenien ekspressio estyy (Trejo-

Solis ym., 2021).  

 

Wnt-signalointi aktivoituu, kun ligandi sitoutuu reittiä aktivoiviin reseptoreihin (Sumithra 

ym., 2016). Ligandin sitoutuminen reseptoriin saa aikaan signaalikaskadin, joka johtaa 

tuhokompleksin hajoamiseen, jolloin vapaan β-kateniinin määrää sytoplasmassa kasvaa 

(Sumithra ym., 2016). Sytoplasminen β-kateniini kulkeutuu tumaan, jossa se vaikuttaa 

TCF/LEF-perheen transkriptiofaktoreiden kanssa, mikä johtaa transkriptiofaktoreiden 

aktivaatioon (Trejo-Solis ym., 2021). Aktiiviset TCF/LEF-transkriptiofaktorit värväävät 

koaktivaattoreita sekä muita transkriptiokoneiston komponentteja, jotka yhdessä saavat 

aikaan kohdegeenien transkription aktivoitumiseen (Trejo-Solis ym., 2021). Yksi tärkeä Wnt-

signaalireitin kohdegeeneistä on MYC-geeni, joka koodaa myc-perheen transkriptiofaktoreita 
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(Scholz ym., 2019). Myc-transkriptiofaktorit säätelevät solun kasvuun ja proliferaatioon 

vaadittavien geenien transkriptiota (Scholz ym., 2019).  

 

Signaalireitin säätely 
 

Tuhokompleksi toimii Wnt-signaloinnin negatiivisena säätelijä ja sen avulla säädellään β-

kateniinin fosforylaatiota ja hajotusta (Morris & Huang, 2016). Tuhokompleksi koostuu 

monista komponenteista, joista yksi on glykogeenisyntaasikinaasi 3β eli GSK3β (Trejo-Solis 

ym., 2021). Tuhokompleksin GSK3β fosforyloi sytoplasmista β-kateniinia, mistä seuraa β-

kateniinin hajotus proteosomien avulla (Padala ym., 2017). Tuhokompleksin ollessa 

aktiivinen sytoplasminen β-kateniini hajotetaan, jolloin Wnt-kohdegeenien ekspressio estyy 

ja reitti on inaktiivinen. Wnt-reitin ollessa aktiivinen toimivan tuhokompleksin 

muodostuminen estetään, jolloin β-kateniini voi kulkeutua tumaan aktivoimaan 

kohdegeenien transkriptiota (Morris & Huang, 2016). β-kateniinin aktiivisuutta säädellään 

siis sen seriinitreoriinikinaasijäännöksen fosforylaatiolla (Trejo-Solis ym., 2021). 

 

Signaalireitin häiriintyminen syöpäsolussa  
 

Wnt-β-kateniini-reitillä yleisimmät syöpään liittyvät mutaatiot vaikuttavat tuhokompleksin 

komponentteihin (Padala ym., 2017). Mutaatiot komponentteja koodaavissa geeneissä 

muokkaavat komponentteja siten, että ne eivät voi liittyä tuhokompleksiin, jolloin toimivaa 

tuhokompleksia ei muodostu (Trejo-Solis ym., 2021). Tuhokompleksin poissaolo nostaa β-

kateniinin määrää sytoplasmassa ja aktivoi Wnt-signaloinnin ilman ulkoista signaalia (Trejo-

Solis ym., 2021). Vaihtoehtoisesti β-kateniini-geeni voi olla mutatoitunut, jolloin 

geenituotteena muodostuu β-kateniini, jota tuhokompleksi ei pysty fosforyloimaan (Padala 

ym., 2017). Myös tämä johtaa korkeaan β-kateniinin konsentraatioon sytoplasmassa ja Wnt-

signaloinnin aktivoitumiseen (Padala ym., 2017). Kummassakin tapauksessa tuhokompleksin 

toiminta on estetty joko kompleksin komponenteissa tai β-kateniinissa tapahtuvien 

muutoksien takia (Padala ym., 2017). 
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Säätelemättömien signaalireittien vaikutukset syövän 

tunnusmerkkien syntyyn 
 

Säätelystä erkaantuneen signaalireitin aiheuttama epäjärjestys signaaliverkostossa 

mahdollistaa syöpäsolun tunnusmerkkien kehittymisen (Padala ym., 2017). Säätelemättömät 

Ras-ERK-, PI3K-Akt- sekä Wnt-β-kateniini-signaalireitit voivat johtaa syöpäsoluille tyypilliseen 

proliferaatioon, apoptoosiin välttämiseen sekä metabolisiin muutoksiin (Park ym., 2020; 

Sever & Brugge, 2015). 

 

Proliferaatio 
 

PI3K-Akt-signalointi edistää proliferaatiota useilla tasoilla (Sever & Brugge, 2015). PI3K-Akt-

signaalireitin jatkuva aktiivisuus johtaa syöpäsolulle tyypilliseen nopeaan kasvuun, sillä Akt 

edistää proteiinisynteesikoneiston toimintaa (Padala ym., 2017). Akt tukee proliferaatiota 

stabiloimalla tärkeitä solusyklin edistäjiä sekä inhiboimalla useita solusyklin inhibiittoreita 

(Sever & Brugge, 2015). Akt aktivoi muun muassa MDM2-ubikitiiniligaasia, joka edistää p53 

hajotusta, ja siten vapauttaa tärkeimmän solusykliä jarruttavan mekanismin (Sever & 

Brugge, 2015).  

 

Wnt-signalointi edistää solun proliferaatiota aktivoimalla MYC-geenin transkriptiota (Scholz 

ym., 2019). Ras-signaalireitin ERK puolestaan fosforyloi aktivoivasti MYC-geenin 

geenituotteita eli myc-transrikptiofaktoreita (Sever & Brugge, 2015). Fosforylointi johtaa 

transkriptiofaktoreiden aktivaation lisäksi niiden stabiloimiseen (Sever & Brugge, 2015). 

Myc-transkriptiofaktorit stimuloivat solun proliferaatiota edistämällä useiden 

solunjakautumista edistävien geenien aktivaatiota (Sever & Brugge, 2015). Tällaisia geenejä 

ovat muun muassa geenit, jotka koodaavat sykliinejä, sykliineistä riippuvaisia kinaaseja ja 

E2F-perheen transkriptiofaktoreita (Sever & Brugge, 2015). Myc-transkriptiofaktorit myös 

tukahduttavat solusykli-inhibiittoreiden ekspressiota (Sever & Brugge, 2015). Jatkuvasti 

ekspressoitu MYC-geeni voi aiheuttaa epänormaalin nopean solusyklin, joka edistää jatkuvaa 

proliferaatiota useissa syövissä (Scholz ym., 2019).  
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Aktiivinen ERK fosforyloi myös useita muita transkriptiofaktoreita, jotka edistävät solusyklin 

etenemistä ja ovat tärkeitä proliferaation kannalta (Sever & Brugge, 2015). Wnt-reitin 

säätelemättömyys aiheuttaa Ras-ERK- sekä Wnt-β-kateniini-reittien kohdegeenien 

samanaikaisen aktivoimisen, joka johtaa hallitsemattomaan kasvuun ja proliferaatioon 

(Padala ym., 2017). 

 

Apoptoosin välttäminen  
 

PI3K-Akt- ja Ras-ERK-signalointireittien jatkuva aktiivisuus häiritsee antiapoptoottisten 

signaalien tasapainoa, mikä johtaa syöpäsolun selviytymiseen (Sever & Brugge, 2015). MAP-

kinaasien aktivointi aiheuttaa solussa antiapoptoottisia vaikutuksia, jotka ovat tärkeitä 

syöpäsolun selviytymisen kannalta (Martin, 2003). ERK fosforyloi proapoptoottisia 

säätelijöitä, jotka aiheuttavat tai edistävät apoptoosia. Fosforylaatio aiheuttaa 

proapoptoottisten säätelijöiden hajotuksen (Sever & Brugge, 2015).  

 

Akt fosforyloi apoptoosin aloitukseen tarvittavia transkriptiofaktoreita, mikä johtaa niiden 

sytoplasmiseen sitomiseen ja siten estää niitä aktivoimasta tumassa kuolemaligandeja (Sever 

& Brugge, 2015). Akt fosforyloi aktivoivasti apoptoosi-inhibiittoreita sekä useita muita 

selviytymiseen liittyviä tekijöitä, kuten antiapoptoottisia proteiineja sekä intrasellulaarisia 

kuolemareseptori-inhibiittoreita (Sever & Brugge, 2015). Lisäksi Akt edistää genomin 

stabiiliuden kannalta tärkeän p53:n ubikitinaatiota ja hajotusta, mikä ehkäisee p53:n 

aloittamaa apoptoosisignaalia (Sever & Brugge, 2015). Akt edistää solun selviytymistä myös 

aktivoimalla mTORC1-kompleksia ja ubikitiiniligaasia sekä inaktivoimalla proapoptoottisia 

proteiineja ja transkriptiofaktoreita (Martin, 2003). 
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Metabolian muutokset  
 

Syöpäsoluissa esiintyvä yleisin metabolinen muutos vaikuttaa glukoosin metaboliaan, sillä 

useat signalointimolekyylit, jotka aktivoidaan syövässä, vaikuttavat myös solun 

glukoosimetaboliassa (Pavlova & Thompson, 2016). Säätelemättömät metaboliset reitit 

vaikuttavat takaisin signalointireitteihin, ja voivat aiheuttaa häiriöitä, jotka mahdollistavat 

energiaa ja rakennuspalikoita hallitsemattomaan kasvuun ja jakautumiseen (Park ym., 2020). 

MYC-geenin jatkuvat aktivaatio edistää metabolista uudelleenjohdotusta syöpäsoluissa (Park 

ym., 2020). 

 

Glukoosimetabolia 
 

PI3K-Akt-reitin kohteena on monia komponentteja, jotka edistävät glukoosimetabolisia 

muutoksia solussa (Sever & Brugge, 2015). PI3K-Akt-signalointi edistää 

glukoositransporttereiden ekspressiota ja niiden translokaatiota solukalvolle (Pavlova & 

Thompson, 2016). Akt voimistaa glukoosimolekyylejä fosforyloivan heksokinaasientsyymin 

aktiivisuutta, mikä puolestaan ehkäisee glukoosimolekyylien kulkeutumista ulos solusta 

(Pavlova & Thompson, 2016). Lisäksi Akt:n tiedetään lisäävän glykolyyttisten entsyymien 

tehokkuutta (Park ym., 2020). Glukoositransporttereiden ja heksokinaasin säätely Akt:n 

toimesta edistää glykolyysiä, mikä johtaa nukleotidien ja aminohappojen synteesiin, joita 

tarvitaan solun kasvuun (Sever & Brugge, 2015). Ras- ja Wnt-signaloinnin aktivoimat myc-

transkriptiofaktorit lisäävät solun glukoosin ottoa (Park ym., 2020). Myc-transkriptiofaktorit 

säätelevät myös glykolyysiä ja tehostavat useiden glykolyyttisten entsyymien toimintaa (Park 

ym., 2020; Sever & Brugge, 2015).  

 

Nukleotidi- ja rasvahappometabolia 
 

Syöpäsolut vaativat tehokkaampaa lipidisynteesiä ylläpitääkseen membraanikomponentteja 

jatkuvassa solunjakautumisessa (Park ym., 2020). Akt vaikuttaa lipidisynteesiin 

fosforyloimalla synteesin aloittavaa entsyymiä, lisäten entsyymin tehokkuutta (Park ym., 
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2020). Akt säätelee solun kasvua kontrolloimalla mTORC1-kompleksia, mikä tukee ja edistää 

tehokkaampaa proteiinisynteesiä (Sever & Brugge, 2015). Lisäksi Akt muuntelee mTORC1-

kompleksia, joka mittaa solun ravinnetasoa ja siten ohjaa solun metaboliaa ja 

proteiinisynteesiä (Juliano, 2020). mTOR-signalointi on suuressa roolissa solun selviytymisen, 

metabolian muutosten ja proteiinisynteesin kannalta (Tian ym., 2019). mTORC1 säätelyyn 

liittyy säätelijöitä, jotka vaikuttavat sekä PI3K-Akt- että Ras-ERK-reittien kanssa (Tian ym., 

2019).  

 

Ras- ja Wnt-signaalireitit vaikuttavat solun metabolian säätelemiseen erityisesti myc-

transkriptiofaktorin kautta (Sever & Brugge, 2015). Myc-transkriptiofaktorit ovat 

syöpäsolujen glutamiinimetabolian pääsäätelijöitä (Pavlova & Thompson, 2016). 

Transkriptiofaktorit edistävät glutamiinitransporttereiden transkriptiota sekä tiettyjen 

entsyymien ekspressiota, jotka tukevat glutamiinin kuljettamista soluun muuttamalla 

glutamiinin glutamaatiksi (Pavlova & Thompson, 2016). Lisäksi MYC-geenien aktiivisuus lisää 

solun typen ottoa eli kasvattaa solun nukleotidisynteesiä (Park ym., 2020).  
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Signalointiverkostot 
 

Solujen signaalireitit eivät ole toisistaan erillisiä vaan muodostavat monimutkaisia 

signalointiverkostoja, jotka ovat solun säätelyn perusta (Martin, 2003; Padala ym., 2017). 

Signaalireitit säätelevät solussa tapahtuvia prosesseja, kuten kasvua, erilaistumista sekä 

proliferaatiota, ja useat reitit ovat samanaikaisesti aktiivisia ja vuorovaikuttavat keskenään 

(Padala ym., 2017). Reitit, kuten PI3K-Akt, Ras-ERK ja Wnt-β-kateniini, toimivat 

vuorovaikutteisesti kontrolloidessaan solun kasvua ja kehitystä (Lee ym., 2018). 

Signaalireittien väliset vuorovaikutukset laajentavat yhden reitin vastetta ja johtavat 

monimutkaiseen signalointiverkostoon, joka säätelee solun toimintaa (Trejo-Solis ym., 2021). 

 

Signaalireittien vuorovaikutukset 

 

Signaalireittien väliset vuorovaikutukset vakauttavat solun toimintaa ja lisäävät sen 

sopeutuvuutta (Padala ym., 2017). Toisaalta tietynlaiset häiriöt voivat vaikuttaa koko 

verkostoon. Tällaisia häiriöitä ovat muun muassa signaalireittejä yhdistävien komponenttien 

muutokset, jotka voivat johtaa signalointiverkoston säätelemättömyyteen ja siitä 

aiheutuvaan syövän fenotyyppiin (Padala ym., 2017). Signaalireittien yhteiset komponentit, 

kuten myc-transkriptiofaktorit, tuhokompleksi sekä β-kateniini, voivat siis aiheuttavat 

verkostoon haurautta mutatoituessaan (Padala ym., 2017). Myös Ras-proteiinit ovat 

keskeisiä signalointiverkoston säätelijöitä, jolloin niiden säätelemättömyys johtaa verkoston 

säätelemättömyyteen (Catozzi ym., 2022; Lee ym., 2018). Tässä työssä esitellyt reitit Wnt-β-

kateniin, Ras-ERK ja PI3K-Akt vuorovaikuttavat keskenään ja nämä vuorovaikutukset ovat 

avainasemassa solun kasvun, proliferaation ja apoptoosin säätelyssä (Trejo-Solis ym., 2021).  

 

Aktiivisen Akt:n toiminnan tuloksena β-kateniinin määrä nousee, mistä seuraa Wnt-

signaalireitin kohdegeenien ekspressio (Sever & Brugge, 2015). Fosforyloitu Akt inhiboi 

GSK3β:n toimintaa fosforyloimalla sitä, mikä johtaa lisääntyvään β-kateniinin tasoon 

sytoplasmassa (Padala ym., 2017). Akt voi myös fosforyloida suoraa β-kateniinia, mikä johtaa 

sen vapautumiseen erilaisista sitä sitovista komplekseista, ja lopulta saa aikaan β-kateniinin 

transkriptionaalisen aktiivisuuden tumassa (Sever & Brugge, 2015). Mutaatiot 
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tuhokompleksin komponenteissa, kuten GSK3β:ssa, eivät kuitenkaan vaikuta Akt:n 

aktivaatioon (Padala ym., 2017).  

 

PI3K-Akt-signaalireitin negatiivisen säätelijän PTEN:in hiljentävä mutaatio puolestaan 

aiheuttaa lopullisen Akt:n aktivaation ja sitä myöten johtaa myös korkeampaan β-kateniinin 

konsentraatioon samalla vähentäen ERK:n aktivaatiota (Padala ym., 2017). Useat PI3K-

molekyylit voivat aktivoitua myös vuorovaikuttaessaan aktiivisen Ras-molekyylin kanssa 

(Padala ym., 2017).  

 

Akt:n hyperaktiivisuus vähentää ERK:n aktivaatiota, mikä johtuu feedforward-silmukasta 

aktiiviselta Akt:lta Raf:ille (Sever & Brugge, 2015). Tämä aiheuttaa vähentyneen Raf-MEK-

ERK-signalointiin (Padala ym., 2017). Normaalisti toimivassa solussa PI3K-Akt- ja ERK-

signalointireitit ovat toisensa poissulkevat, koska aktivoitu Akt defosforyloi Raf-molekyylejä, 

mikä johtaa vähentyneeseen ERK-signalointiin (Padala ym., 2017).   

 

Myc-transkriptiofaktorit yhdistävät useita signaalireittejä. MYC-geenin ekspressiota lisäävät 

ulkoiset kasvutekijät vaikuttamalla Wnt-β-kateniini- ja Ras-ERK-signaalireittien kautta (Park 

ym., 2020). Epidermaalinen kasvutekijäreseptori, joka aktivoi PI3K-Akt-signaalireittiä aktivoi 

myös Ras-ERK-signalointia (Padala ym., 2017). Aktiiviset ERK ja Akt fosforyloivat inhiboivasti 

GS3Kβ:tä eli yhtä Wnt-tuhokompleksin komponenteista eli aktivoivat Wnt-reitin 

kohdegeenejä (Padala ym., 2017). Vapaa β-kateniini fosforyloi aktivoivasti Raf:ia, mikä 

puolestaan lisää Ras-ERK-signalointia (Padala ym., 2017). GS3Kβ puolestaan vähentää SOS:in 

aktivaatiota inhiboimalla sen synteesiä, ja siten estää PI3K-Akt-signalointia (Padala ym., 

2017). Näiden vuorovaikutusten perusteella voidaan päätellä, että muutos tietyissä 

vuorovaikutuksiin osallistuvissa molekyyleissä voi johtaa useiden signaalireittien pysyvään 

aktivaatioon (Padala ym., 2017). Tämä puolestaan johtaa jatkuvaan solun kasvuun ja 

proliferaatioon syöpäsoluissa (Padala ym., 2017). 
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Johtopäätökset 
 

Signaalireittien välisiä vuorovaikutuksia on tutkittava tulevaisuudessakin, sillä signaalireittien 

vuorovaikutuksilla on suuria vaikutuksia syöpäsolun syntyyn ja sen kehittymiseen. Yhden 

reitin säätelemättömyys voi signalointiverkoston avulla johtaa koko verkoston 

säätelemättömyyteen. Säätelemättömät signalointireitit vaikuttavat verkoston kautta 

toisiinsa ja johtavat syöpäsolun muodostumiseen.  

 

Signaalireittien väliset vuorovaikutukset vaikeuttavat syövän kehityksen tutkimista. Saman 

komponentin vaikuttaminen usealla eri signaalireitillä vaikeuttaa signaalin kulun 

selvittämistä.  Useiden signaalireittien toiminta on yhä huonosti tunnettua verkostojen 

palautejärjestelmästä puhumattakaan. Syövän signalointiverkoston monimutkaisuus luo 

suuren haasteen esimerkiksi syöpälääkkeiden kehitykselle (Sever & Brugge, 2015).  

 

Signalointiverkostojen mallintaminen erilaisten tunnettujen signaalireittien välillä auttaa 

ymmärtämään solun signalointiverkostojen toimintaa ja säätelyä paremmin. 

Signalointiverkostojen mallintaminen voisi auttaa myös löytämään arvokkaita terapeuttisia 

kohteita lääkekehitykseen. Signalointiverkostojen toiminnan ymmärtäminen voi auttaa 

löytämään komponentteja, jotka erityisen usein aiheuttavat verkoston säätelemättömyyttä 

ja aiheuttavat syöpää tai muita signaaliverkoston häiriöistä johtuvia tauteja.  

 

 Lääkekehityksessä ja syövän tutkimuksessa tulee ottaa huomioon myös syöpäsolun 

metabolian vaikutus signalointireitteihin. Analysoimalla syöpäsolun metabolian ja 

signaloinnin vuorovaikutusta voidaan löytää potentiaalisia terapeuttisia kohteita uusille 

metaboliaan perustuville antisyöpälääkkeille (Park et al., 2020) 
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