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Tämä  syventäviksi  opinnoiksi  tarkoitettu  työ  on  toinen  osa  laajempaa  tutkimushanketta  jonka 
tavoitteena on kehittää syöpien diagnostiikkaa. Tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa tutkittiin 
ChemPro 100 -kaasuanalysaattorin kykyä tunnistaa polyamiineja  kaasufaasista.  Polyamiinit  ovat 
solun  normaalitoimintaan,  etenkin  soluproliferaatioon  liittyviä  molekyylejä.  Aikaisemmat 
tutkimukset  ovat  osoittaneet  polyamiinien  pitoisuuden  nousevan  pahanlaatuisissa  kasvaimissa. 
Polyamiinit ovat siis potentiaalisia maligniteettien markkerimolekyylejä.

Tutkimushankkeen toisessa vaiheessa jatkoimme ensimmäistä vaihetta hakemalla ChemPro 100:n 
polyamiinien  tunnistamiskyvyn  konsentraatiorajaa.  Toiseksi  tutkimme  ChemPro  100:n  kykyä 
erottaa benigni munuaiskudos malignista. Kolmanneksi tutkimme munuaissyöpäpotilaiden virtsan 
kemiallista spektriä. ChemPro 100:lla analysoidut näytteet analysoitiin myös kaasukromatografilla. 
Tämän tarkoituksena oli varmentaa ChemPro 100:lla saadut mittausarvot ja selvittää menetelmien 
käytännön ongelmia.

Tutkimuksen  tärkein  tulos  on,  että  kaasukromatografilla  tehdyissä  mittauksissa  osa  maligneista 
virtsanäytteistä  eroaa  merkittävästi  benignistä  näytteestä.  Tutkimustulostemme  perusteella 
tutkimusta  tulisi  jatkossa  painottaa  syöpäpotilaiden  virtsan  analysoimiseen  sekä  verrata 
syöpäpotilaiden virtsan kemiallista spektriä terveiden verrokkien virtsaan.

Tutkimushanke  kokonaisuudessaan  pyrkii  kehittämään  uuden  menetelmän  munuaissyövän 
diagnostiikkaan. Mikäli ChemPro 100 soveltuu munuaissyövän tunnistamiseen, se tarjoaa halvan ja 
non-invasiivisen tavan munuaissyövän seulontaan, joskin tämä vaatii vielä runsaasti kehitystyötä. 
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1 JOHDANTO

1.1 Elektroniset nenät

Elektronisen nenän perusperiaate on matkia biologisen nenän toimintaa, jossa joukolla epäspesifisiä 

kennoja pyritään havainnoimaan ilmassa olevia ns. volatiilisia eli haihtuvia molekyylejä. Kyseessä 

on lähinnä laadullinen havainnointi, jossa molekyylejä pyritään erottamaan toisistaan, kuten on laita 

myös ihmisen nenän suhteen. Sensorin kehittämisen ohella keskeinen ongelma on matkia hajuaistiin 

liittyviä hermoverkkoja, joiden avulla sensoreiden dataa voidaan käsitellä ja vahvistaa erotuskyvyn 

parantamiseksi. (Turner et al. 2004.)

Vuonna 1961 Moncrieff kehitti ensimmäisen tekniikan keinotekoiselle haistamiselle. Tätä seurasi 

tutkimuksia,  joissa  pyrittiin  käyttämään  hyväksi  hapetus-pelkistysreaktioita  ja  hajuaineiden 

sähkönjohtavuutta  (Pavlou  et  al.  2000).  Näistä  tekniikoista  puuttui  kuitenkin  haistamiselle 

olennainen  datan  neuraalinen  jatkokäsittely.  Vasta  vuonna  1982  Persaud  ja  Dodd  raportoivat 

kehittämästään  elektronisesta  nenästä,  jossa  laaja-alaisten  sensorien  tuottamaa  dataa  käsiteltiin 

konvergoivilla  neuraalisilla  verkoilla  ja  kyettiin  näin  erottamaan  hajuja  toisistaan  (Persaud  et 

al.1982).  Tämän  jälkeen  sensoriteknologian  ja  dataa  käsittelevän  keinoälyn  nopea  kehitys  on 

mahdollistanut useiden erilaisten tekniikoiden kehittämisen. 1990-luvun alussa markkinoille tulivat 

ensimmäiset  kaupalliset  sovellukset  ja  laitteille  alettiin  etsiä  käyttökohteita  erityisesti  ruuan 

laadunvalvonnassa  sekä lääketieteellisessä tutkimuksessa (Turner et al. 2004).

Lääketieteen  saralla  päähuomio  on  keskittynyt  bakteeri-  ja  sieni-infektioiden  havaitsemiseen  ja 

erottamiseen,  joissa  elektronista  nenää  käyttäen  tulokset  voidaan  parhaassa  tapauksessa  saada 

minuuteissa verrattuna perinteisten viljelymenetelmien vaatimaan 24–48 tuntiin. In vitro -näytteistä 

on onnistuttu mm. erottelemaan bakteereita kasvuvaiheen ja tyypin perusteella sekä erottamaan eri 

bakteereita ja sieniä. Kliinisissä in situ -tutkimuksissa on mm. kyetty havaitsemaan bakteeri-infektio 

haavataitoksia  tutkimalla,  diagnosoimaan  vaginan  bakteeri-  ja  sieni-infektioita,  havaitsemaan 

virtsatieinfektio virtsanäytteestä ja tekemään tuberkuloosidiagnoosi yskösnäytteestä. (Turner et al. 

2004.)

Tekniikan  käyttömahdollisuudet  syöpädiagnostiikassa  ovat  jääneet  infektioita  vähemmälle 

huomiolle.  Vuonna  2000  julkaistussa  katsauksessa  syöpädiagnostiikkaa  vasta  spekuloitiin 
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tulevaisuuden sovelluksena (Pavlou et al. 2000), mutta sen jälkeen julkaistuissa katsauksissa syöpä 

on saanut yhä enemmän painoarvoa (Turner et al. 2004, Röck et al. 2008). Viime vuosina aihetta 

käsittelevien julkaisujen määrä on kasvanut.

Syövistä eniten huomiota on saanut keuhkosyöpä, jossa elektronista nenää on käytetty potilaiden 

uloshengitysilman  tutkimiseen.  Phillips  tutkimusryhmineen  löysi  epänormaalin 

kuvantamislöydöksen  perusteella  bronkoskopiaan  ohjattujen  potilaiden  hengitysilmasta 

massaspektrometriaa  käyttäen  22  orgaanista  haihtuvaa  molekyyliä,  jotka  erosivat  histologian 

perusteella syöpädiagnoosin saaneiden ja terveiden välillä (Phillips et al. 1999). Hankittua tietoa 

hyödyntämällä  Phillips  kehitti  alkaaneihin  perustuvan  erottelun,  jossa  näytteiden  analysointiin 

käytettiin  elektronista  nenää.  Menetelmällä  saavutettiin  85   %:n  herkkyys  ja  80  %:n  tarkkuus 

primaarisen  keuhkosyövän  tunnistuksessa.  Tulosten  perusteella  ryhmä  esitti,  että  hengitysilma-

analyysi  voisi  seulontakäytössä  olla  tehokkaampi  kuin  mammografia  rintasyövän  seulonnassa. 

(Phillips et al. 2003) Tämän perusteella menetelmällä voisi olla kliinistä arvoa.

Leikkaushoitoa  odottavien  keuhkosyöpäpotilaiden  hengitysilman  analysointi  ennen  ja  jälkeen 

leikkauksen  ja  terveiden  kontrollien  hengitysilman  tutkiminen  osoitti,  että  elektronista  nenää 

käyttäen  potilaista  voidaan  erottaa  leikkausta  odottava  potilas  leikatusta  ja  kontrollista. 

Mielenkiintoista on, että nenä luokitteli post-operatiiviset potilaat yli puolessa tapauksista terveisiin 

kuuluviksi.  Lisäksi  tutkimuksessa  datan  analyysiin  käytettiin  perinteisiä  tilastollisia  menetelmiä 

hermoverkko-  ja  sumea  logiikka  -mallien  sijasta.  Kehittyneempää  analyysiä  käyttäen 

erottelutarkkuus olisi voinut parantua entisestään. (Di Natale et al. 2003.)

Toisessa  keuhkosyöpäpotilaita  terveisiin  ja  muista  kroonisista  keuhkosairauksista  kärsiviin 

kontrolleihin vertaavassa tutkimuksessa saavutettiin 71 %:n herkkyys ja 91 %:n tarkkuus. Heikohko 

herkkyys saattoi tutkijoiden mukaan selittyä analyysimenetelmän kehityksessä käytetyn populaation 

valikoitumisella, jolloin kehitetty malli saattoi herkistyä vain tietyille syöpätyypeille. Osa näytteistä 

tutkittiin  elektronisen  nenän  lisäksi  myös  kaasukromatografia-massaspektrometria-yhdistelmällä 

hengitysilmassa olevien molekyylien tunnistamiseksi. Löydetyt alkaanit ja bentseenit olivat suurilta 

osin  samoja,  joiden  pitoisuuksien  on  aiemmin  osoitettu  muuttuvan  keuhkosyöpäpotilaan 

hengitysilmassa. (Machado et al. 2005.) Keuhkosyöpä- ja COPD-potilaita sekä terveitä kontrolleita 

tutkittaessa elektronisella nenällä kyettiin erottamaan keuhkosyöpä COPD:stä 85 %:n tarkkuudella 

ja terveestä kontrollista 90 %:n tarkkuudella (Dragonieri et al. 2009).

Tuoreimmassa,  vuonna  2010 julkaistussa  tutkimuksessa  saavutettiin  kontrollin  ja  keuhkosyövän 
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erotuksessa 85 %:n herkkyys ja 100 %:n tarkkuus. Syövästä ja muusta keuhkosairaudesta kärsiviä 

verrattaessa  syöpä  havaittiin  93  %:n  herkkyydellä  ja  luokittelu  keuhkosyöpään  ja  muuhun 

keuhkosairauteen onnistui  89 %:n herkkyydellä.  Tutkimusta varten kehitettiin  myös järjestelmä, 

jolla ylähengitysteiden ilma voidaan helposti erottaa syvältä keuhkoista tulevasta. (D'Amico et al. 

2010.)

Keuhkosyöpäpotilaiden, muita keuhkosairauksia sairastavien ja terveiden kontrollien hengitysilmaa 

on vertailtu myös kolorimetrista sensoriparvea käyttäen. Tässä tapauksessa sensori on lastu, jonka 

pinnalla on 36 eri metalloporfyriiniä sisältävää pistettä, joiden väri muuttuu sitoutuvien molekyylien 

vaikutuksesta  ja  tulokset  luetaan  tietokoneistetulla  menetelmällä  eli  skannaamalla.  Myös  tässä 

tutkimuksessa suurin osa potilasmateriaalista käytettiin analyysimallin luomiseen. Jäljelle jääneistä 

keuhkosyöpä  havaittiin  73  %:n  herkkyydellä  ja  72  %:n  tarkkuudella.  (Mazzone  et  al.  2007) 

Kolorimetriseen  sensoriparveen  perustuvan  tekniikan  merkittävin  etu  on,  että  ilmankosteuden 

vaikutus mittaustulokseen on erittäin pieni (Suclick & Rakow 2001).

Keuhkosyövän  lisäksi  elektronista  nenää  on  hyödynnetty  myös  melanooman  tunnistuksessa. 

Tutkimuksessa  verrattiin  jokaisen  potilaan  ihomuutosta  viereiseen  normaaliin  ihoon,  jolloin 

yksilöllisten  erojen  vaikutus  tuloksiin  minimoitui.  Luomia  ja  melanoomia  tutkittaessa  oikeaan 

luokitteluun päästiin 87 %:ssa tapauksista. Laite kuitenkin luokitteli benignit tapaukset oikein 90 

%:ssa tapauksista, mutta malignit vain 70 %:ssa tapauksista. Tutkijoiden mukaan taustalla saattaa 

olla melanoomien vaihteleva morfologia ja muut ominaisuudet. Tämä herättää kysymyksen siitä, 

missä  pahanlaatuisen  muutoksen  kehityksen  vaiheessa  melanooma  voidaan  havaita  elektronista 

nenää käyttäen. (D'Amico et al. 2008.)

Syöpää käsittelevien in vivo -tutkimusten lisäksi on julkaistu joitakin in vitro -tutkimuksia, joiden 

tarkoituksena  on  ollut  tutkia  syöpäsolujen  hajua  itsessään,  ilman  inflammaation  ja  muiden 

immuunivasteiden  aiheuttamia  muutoksia.  Gendron  et  al.  (2007)  onnistuivat  elektronista  nenää 

käyttäen  erottamaan  keuhkosyöpä-  ja  mesoteliooma-linjoja  normaaleista  fibroblasteista  ja 

sileälihassoluista.  Jotkut  syöpälinjat  erottuivat  niin  selkeästi,  että  niitä  varten  voitaisiin  kehittää 

malli,  jolla  niitä  voitaisiin  identifioida näytteistä  (Gendron et  al.  2007).  Toisessa  tutkimuksessa 

verrattiin  glioblastooma-  ja  melanooma-linjojen  soluja.  Solulinjat  kyettiin  erottamaan 

kasvatusalustoistaan ja toisistaan (Kateb et al. 2009). 
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1.2 Munuaissyövän ilmaantuvuus

Munuaissyövän maailmanlaajuinen ilmaantuvuus vuonna 2002 oli 208 000 tapausta vuodessa ja 

kuolleisuus  102 000  tapausta  vuodessa.  Esiintyvyys  on  suurin  teollistuneissa  länsimaissa. 

Tunnettuja  riskitekijöitä  ovat  tupakointi,  eräät  ympäristömyrkyt,  erityisesti  arsenikki,  sekä 

obesiteetti. (Parkin et al. 2005)

Suomessa munuaissyöpä oli vuosina 2005–2007  miehillä 10:nneksi ja naisilla 12:nneksi yleisin 

syöpä.  Miehillä uusia tapauksia löydetään vuosittain noin 400 uutta tapausta ja ilmaantuvuuden 

ennustetaan laskevan noin 10 % vuoteen 2020 mennessä. Naisilla uusia tapauksia oli noin 350, 

mutta vuoteen 2020 mennessä esiintyvyyden odotetaan kasvavan miesten ohi yli 400 tapaukseen 

vuodessa. Kuolleisuudella mitattuna munuaissyöpä on miehillä 8:nneksi ja naisilla 12:nneksi yleisin 

syöpä.  Vuosittain  munuaissyöpään  kuolee  noin  189  miestä  ja  145  naista.  Vuonna  2020 

kuolleisuuden ennustetaan kasvavan joitakin prosentteja. (Suomen syöpärekisteri.)

Munuaissyövän  ennusteen  kannalta  keskeisimpiä  tekijöitä  ovat  kasvaimen  koko,  leviäminen 

ympäröivään rasvakudokseen, lisämunuaiseen, imusolmukkeisiin tai laskimoihin sekä metastasointi 

muualle elimistöön (Lam et al. 2008). Oireita aiheuttavat kasvaimet ovat suurempia ja pidemmälle 

edenneitä kuin sattumalöydöksiä havaitut. Lisäksi ne metastasoivat ja uusivat useammin. Oireiseen 

kasvaimeen  liittyy  myös  sattumalöydökseen  verrattuna  merkittävästi  huonompi  5  vuoden 

selviytyvyys (62,5 % vs 85,3 %) (Tsui et al. 2000). Voidaan siis todeta, että varhainen diagnoosi on 

merkittävästi ennustetta parantava tekijä.

1.3 Polyamiinit

Tavallisimmin  polyamiineihin  luokitellaan  ornitiinista  lähtöisin  olevat  molekyylit  putreskiini, 

spermiini  ja  spermidiini.  Uusimpien  tutkimusten  mukaan  myös  arginiinista  metaboloidaan 

agmatiinia,  joka  luokitellaan  myös  polyamiiniksi  (Moinard  et  al.  2005).  Polyamiinit  ovat 

välttämättömiä solun kasvulle ja  solun normaalille toiminnalle. Polyamiinien puute solussa estää 

solun proliferaatiota ja migraatiota, kun taas polyamiinien ylituotanto ohjaa solua apoptoosiin ja 

lisää solun muuntumista ja epänormaaleja mitooseja (Moinard et al. 2005). Polyamiinien pKa on 

keskimäärin 10, joten ne ovat elimistön pH:ssa täysin protonoituneessa muodossa. Polykationeina 

ne sitoutuvat solun anionisiin rakenteisiin,  kuten DNA:han ja solun proteiineihin.  Endogeenisen 

tuotannon lisäksi ihminen saa polyamiineja suoraan ravinnosta (mm. juusto ja punainen liha), sekä 
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suolistobakteerien hajotustuotteena. (Gerner et Meyskens 2004) Lisäksi lisääntynyt polyamiinieritys 

liittyy  erittäin  vähäenergiseen  dieettiin,  traumaan  ja  inflammaatioon  (Jeevanandam  et  al  1991, 

Moirad et al. 2005).

Kadaveriini  on  diamiiniyhdiste,  jota  syntyy  proteiinien  hydrolyysistä  eläinkudosten  hajotessa. 

Kadaveriini ei siis kuulu ornitiinin metaboliitteihin. Kadaveriinin on kuitenkin todettu lisääntyvän 

syöpäpotilaiden  plasmassa  (Khuhawar  et  al.  1999),  ja  voimakkaan  volatiilisuutensa  vuoksi  sen 

huomioiminen tutkimuksessamme on perusteltua.

1.3.1 Polyamiinien metabolia

Polyamiinisynteesin  lähtöaineena  toimii  ureasyklistä  peräisin  oleva  ornitiini,  jonka 

ornitiinidekarboksylaasientsyymi (ODC) muuttaa putreskiiniksi. Spermidiini-N-asetyylitransferaasi 

tuottaa putreskiinista edelleen spermidiiniä. Spermiini-N-asetyylitransferaasi tuottaa spermidiinistä 

spermiiniä.  Putreskiiniista  tuotetaan  spermidiiniä  liittämällä  putreskiiniin  propyyliamiiniryhmä. 

Spermidiinistä  saadaan  spermiiniä  liittämällä  molekyyliin  toinen  propyyliamiiniryhmä. 

Propyyliamiineja siirtää aminopropyylitransferaasi,  joka tunnetaan nimellä spermidiinisyntaasi  ja 

spermiinisyntaasi.  Vaikka  aminopropyylitransferaasin  katalysoimat  reaktiot  ovat  irreversiibeleitä, 

voidaan spermiinistä ja spermidiinistä tuottaa jälleen spermidiiniä ja putreskiinia asetylaatioreaktion 

kautta. (Jeevanandam et Petersen 2001.)

Spermiinin  ja  spermidiinin  asetylaatioreaktioita  N1-asetyylispermiiniksi  ja  N1-

asetyylispermidiiniksi  katalysoi  sytosolinen  asetyyli-CoA-spermiini/spermidiini-N-

asetyylitransferaasi  eli  SSAT.  Polyamiinioksidaasi  (PAO)  hajottaa  asetyloituneet  polyamiinit 

irrottaen vapaan polyamiinin sekä aldehydi- ja vetyperoksidimolekyylin (Hoet et Nemery 2000). 

Lisäksi  solun  tumassa  on   N-asetyylitransferaasi,  joka  tuottaa  N1-asetyylispermidiiniä  ja  N1-

asetyylipureskiinia, jotka lopulta erittyvät solusta (Moinard et al. 2005). Polyamiinien asetylaatio 

heikentää niiden voimakasta kationisuutta ja mahdollistaa niiden erityksen. Solut kontrolloivat näin 

polyamiinipitoisuuttaan.

Polyamiinien  asetylaation  sivutuotteena  syntyvän  vetyperoksidin  on  ajateltu  lisäävän  solun 

oksidatiivista stressiä ja lisäävän geenimutaation riskiä.
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Kaavio 1: Polyamiinien metabolia. 1 = Ornitiinidekarboksylaasi (ODC), 2 = Spermidiinisyntaasi, 
3 = Spermiinisyntaasi, 4 = Sytosolinen spermidiini/spermiini N1-asetyylitransferaasi (SSAT), 5 = 
Polyamiinioksidaasi (PAO), 6 = Tuman asetyylitransferaasi, 7 = asetyylihydrolaasi

Solun sisäistä polyamiinipitoisuutta säädellään synteesin, katabolian, soluun oton ja eliminaation 

keinoin. Tärkein synteesin nopeutta rajoittava askel on ODC:n säätelyssä. ODC:n määrää solussa 

säätelee ornitiinidekarboksylaasiantitsyymi (OAZ), jonka mRNA:n translaatio tehostuu, kun soluun 

kertyy ylimäärä polyamiineja. OAZ myös estää polyamiinien soluun ottoa ja lisää niiden eritystä 

(Igarashi  et  Kashiwagi  2010).  Lisäksi  polyamiinit  vaikuttavat  suoraa  inhiboivasti  ODC-geenin 

luentaan. SSAT-entsyymin aktiivisuus lisääntyy polyamiinien ylimäärästä, jolloin solu tuottaa lisää 

asetyloituneita polyamiineja eritettäväksi.

1.3.2 Polyamiinit ja solusykli

Polyamiinipitoisuuksien  sekä  polyamiinien  metaboliaan  liittyvien  entsyymien  pitoisuuksien  on 

havaittu  nousevan  solussa  sen  siirtyessä  inaktiivisesta  lepovaiheesta  aktiiviseen 

jakautumisvaiheeseen. Normaalisolussa myös OAZ vähenee salliakseen ODC:n toiminnan. SSAT-

pitoisuus  ja  -aktiivisuus  nousee  putreskiinin  kerääntyessä  soluun.  On  osoitettu  että   ODC:n 

aktiivisuus ja polyamiinien pitoisuuden nousu ovat välttämättömiä DNA:n replikaatiolle (Bettuzzi 
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et  al.  1999).  Toisaalta  polyamiinipitoisuudesta  seuraava  SSAT:n  translaation  lisääntyminen  ja 

edelleen  polyamiinipitoisuuden  väheneminen  mahdollistavat  mitoosin  saattamisen  loppuun 

(Moinard et al. 2005).

1.3.3 Polyamiinit ja syöpä

Yhteys polyamiinien ja solujen proliferaation välillä raportoitiin ensimmäisen kerran vuonna 1968, 

kun  ornitiinidekarboksylaasin  aktiivisuuden  havaittiin  olevan  lisääntynyt  osittaisesta 

hepatektomiasta palautuvan rotan maksassa, kanan alkiossa ja eräissä sarkoomissa ja hepatoomissa 

(Russell  et  al.  1968). Löytöä seurasi  lukuisia tutkimuksia,  joissa polyamiinien ja syövän välistä 

yhteyttä alettiin tutkia. Vuonna 1971 Russell et al. raportoivat kohonneista polyamiinipitoisuuksista 

syöpäpotilaiden  virtsassa.  Eniten  pitoisuudet  nousivat  ovarioteratoomassa  ja  vähiten 

keskushermoston  syövissä.  Tutkimuksessa  saatiin  myös  viitteitä  siitä,  että  polyamiinit  erittyvät 

virtsaan konjugoituneessa muodossa. (Russell et al. 1971.) Myöhemmin Dunzendorfer et al. (1978) 

osoittivat  myös  kudosten  polyamiinipitoisuuksien  olevan  koholla  prostatahyperplasiassa  ja 

munuaiskarsinoomassa.  Tässä  vaiheessa  oli  jo  viitteitä  siitä,  että  merkittävimmät  muutokset 

tapahtuvat spermidiinin ja spermiinin pitoisuuksissa (Dunzendorfer et al. 1978). Vuonna 1986 van 

den Berg et  al.  julkaisivat  tutkimuksen,  jossa non-Hodgkinin lymfoomaa sairastavien potilaiden 

virtsasta  analysoitiin  sekä  vapaat,  että  asetyloituneet  polyamiinit.  Erityisen  lupaava  löytö  oli 

N1,N12-diasetyylispermiini,  jonka  pitoisuus  terveiden  verrokkien  virtsassa  oli  mittaamattoman 

alhainen mutta selkeästi havaittavissa sairaiden potilaiden virtsasta (van den Berg et al. 1986). 

Syöpäsoluissa polyamiinituoton kasvamisen selittää ODC-entsyymin lisääntynyt translaatio. Tämä 

voi  johtua  onkogeeneistä.  Esimerkiksi  jos  MYC-onkogeeniä  luetaan  onkoproteiiniksi  se  tarttuu 

ODC:n geenialueeseen ja lisää tämän transkriptiota. Myös tuumorisupressorigeenin  menettäminen 

nostaa solun ODC:n määrää estämällä OAZ:n transkriptiota (Casero et Marton 2007). Syöpäsolun 

polyamiinipitoisuuksien  kasvun  taustalla  on  myös  SSAT-  ja  PAO-entsyymien  pienentynyt 

aktiivisuus (Wallace et al. 2000).

Jos  polyamiinit  pääsevät  kasautumaan  solussa  polyamiinituotannon  ylittäessä  SSAT:n 

eliminaatiokapasiteetin,  solu  ohjautuu  kohti  apoptoosia.  Korkeat  polyamiinipitoisuudet  solun 

jakautumissyklin  lopussa  aiheuttavat  epänormaaleja  mitooseja,  jotka  potentoivat  metaplasian  ja 

edelleen neoplasian ilmaantuvuutta. Tämä on nähtävissä etenkin apoptoosikykynsä menettäneissä 

syöpäsoluissa.  Lisäksi  solun  vetyperoksidimäärä  kasvaa  lisääntyneen  polyamiinipitoisuuden 

haastettua SSAT-entsyymin. Sytotoksinen vetyperoksidi lisää solun oksidatiivista stressiä ja altistaa 
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DNA:ta mutaatioille.  Ilmiöllä on mielenkiintoinen yhteys  tutkimuksiin,  joissa syöpää on pyritty 

havaitsemaan  hengitysilmasta.  Näissä  tutkimuksissa  taustalla  on  ollut  juuri  ajatus  syöpään 

liittyvästä oksidatiivisen stressin lisääntymisestä keuhkokudoksessa, jolloin hengitysilmaan päätyy 

pääasiassa solukalvoista oksidaation vaikutuksesta irronneita molekyylejä.

Polyamiinit sitoutuvat solumembraaniin ja stabiloivat sitä.  Ne voivat myös vaikuttaa solukalvon 

reseptoreihin.  Polyamiinit  voivat  aktivoida  proteiinikinaaseja,  kuten  tyrosiinikinaasia  ja  MAP-

kinaasia.  Tämä edistää  proto-onkogeenien,  kuten  MYC, JUN ja  FOS,  ekspressiota.  Polyamiinit 

voivat  myös  vaikuttaa  solun  kasvutekijäreseptoreihin,  kuten  EGF-reseptoriin.  (Johanson  et 

McCormack 1999.) 

1.3.4 Polyamiinien volatiilisuus

Koirien  on  kerrottu  muuttaneen  käyttäytymistä  omistajaansa  kohtaan  omistajan  sairastuttua 

syöpään.  Laajempi  tieteellinen  keskustelu  sai  alkunsa  vuonna  1989  The  Lancetissa  julkaistusta 

tapauskertomuksesta,  jossa  Williams  ja  Pembroke  raportoivat  potilaasta,  jonka  koira  toistuvasti 

haisteli tämän jalassa ollutta iholeesiota. Koiran ihomuutosta kohtaan osoittama huomio sai potilaan 

hakeutumaan hoitoon. Ihomuutos osoittautui melanoomaksi. (Williams & Pembroke 1989). Vuonna 

2001 samassa lehdessä julkaistiin toinen tapauskertomus, jossa potilaan labradorinnoutaja osoitti 

voimakasta  mielenkiintoa  pieneen  ihomuutokseen,  joka  sittemmin  todettiin  tyvisolusyöväksi  eli 

basalioomaksi. Leesion poistamisen myötä myös koiran mielenkiinto loppui. (Church & Williams 

2001.)  Hypoteesi  koiran kyvystä  haistaa syöpä pohjautuu syöpäsolukon volatiilisten yhdisteiden 

suurentuneeseen  pitoisuuteen.  Tapauskuvausten  innoittamana  Willis  et  al.  (2004)  kehittivät 

koeasetelman, jossa joukko koiria koulutetaan erottamaan rakkokarsinoomaa sairastavan potilaan 

virtsa muista patologisista tiloista ja terveistä verrokeista.  Ryhmä koulutti kuusi koiraa haistamaan 

virtsarakkosyövän  ihmisen  virtsasta.  Koirat  tunnistivat  54:stä  syöpäpotilaan  virtsanäytteestä  22. 

Toisin sanoen koirat  havaitsivat syövän 41 prosentissa tapauksista.  Jos koirat  olisivat haistaneet 

syövän täysin sattumanvaraisesti, olisi onnistumisprosentti ollut todennäköisyyslaskelmien mukaan 

vain  14.  (Willis  et  al.  2004.)  Tutkimus  innoitti  myös  McCulloch'n  ryhmää  tutkimaan  aihetta 

edelleen,  ja  ryhmä  koulutti  viisi  koiraa  erottamaan  keuhko-  tai  rintasyöpäpotilaan  terveestä 

kontrollista  uloshengitysilman  perusteella.  Ryhmä  otti  huomioon  myös  mahdollisia  sekoittavia 

tekijöitä,  kuten  tupakoinnin.  Koirat  ylsivät  keuhkosyöpäpotilaiden  erotuksessa  jopa  99  %:n 

sensitiivisyyteen ja spesifisyyteen. (McGulloch et al. 2006) On myös todettu, että koirat voidaan 

kouluttaa erottamaan ovariokarsinooma kontrolleista (Horvath et al. 2008). Lisäksi on saatu viitteitä 

koirien kyvystä tunnistaa melanoomaa (Pickel et al.  2004). Toisaalta Gordon et al.  (2008) eivät 
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pysyneet koiria käyttäen erottamaan rinta- ja prostatasyöpäpotilaiden virtsaa kontrolleista. Kaiken 

tämän  perusteella  on  todennäköistä,  että  syövillä  on  niille  ominainen  haju,  joka  voisi  olla 

mahdollista analysoida objektiivisesti elektronista nenää käyttäen.

Dosentti  Oksalan  tutkimusryhmän  aikaisempi  työ  on  osoittanut  polyamiinien  volatiilisuuden. 

ChemPro  100  -kaasuanalysaattorin  havaittiin  kykenevän  erottamaan  0,1–0,001  molaariset 

polyamiiniliuokset  steriilistä  vedestä.  Parhaiten  laite  erottaa  vedestä  ornitiinin,  spermidiinin  ja 

putreskiinin. Kadaveriini voidaan myös erottaa vedestä, joskin heikommin kuin polyamiinit. Tällä 

konsentraatioiden vaihteluvälillä ChemPro 100:lla ei todettu olevan vaikeuksia erottaa polyamiineja 

myöskään toisistaan.

1.4 Ongelmat nykytekniikassa

Tähän  mennessä  tehdyissä  tutkimuksissa  polyamiinien  onnistunut  analysointi  on  vaatinut 

menetelmiä,  jotka  ovat  teknisesti  vaativia  ja  edellyttävät  näytteiden  hidasta  ja  monimutkaista 

käsittelyä.  Kaasukromatografia  on  vanha,  mutta  edelleen  yleisesti  käytetty  menetelmä 

komponenttien  tunnistamisessa  ja  erottamisessa  seoksista.  Polyamiinien  tutkiminen 

kaasukromatografialla  on  kuitenkin  haasteellista.  Ensinäkin  kaasukromatografin  sensitiivisyys 

heikkenee nopeasti aineen vähäisissä konsentraatioissa. Lisäksi kaasukromatografin antama spektri 

aineesta muuttuu aineen konsentraation vaihdellessa.  Ihmisperäisissä näytteissä ongelmia tuottaa 

näytteen  komponenttien  laajan  kirjon  aiheuttama  taustakohina,  joka  voi  jopa  peittää 

polyamiinispektrin  alleen.  Lisäksi  varma  analyysi  vaatii  polyamiinien  dekonjugoimisen,  mikä 

tuottaa  lisää  työtä  näytteen  valmistelussa.  Sairaalalaboratorioihin  kaasukromatografia  on 

diagnostisena menetelmänä soveltumaton sen monimutkaisuuden ja hitauden vuoksi. Vastaavasti, 

vaikka koirakokeilla on saatu hyviä tuloksia, on koirien tuominen sairaalaolosuhteisiin mahdotonta. 

Vuonna 1998 japanilainen tutkimusryhmä julkisti  diasetyylispermiini-spesifisen  immunologisen 

testin,  ELISA:n  (Enzyme  Linked  Immunosorbent  Assay),  joka  mahdollistaa  virtsanäytteiden 

polyamiinipitoisuuksien yksinkertaisen määrityksen henkilöillä, joilla on normaali munuaisfunktio 

(Hiramatsu  et  al.  1998).  Kyseisestä  testistä  on  saatavilla  kaupallinen  versio.  Testillä  on  saatu 

lupaavia tuloksia haimasyövän (Yamaguchi et al.  2005), maksasyövän (Enjoji et al.  2004), sekä 

rinta-  ja  kolonsyövän  (Hiramatsu  et  al.  2005)  diagnostiikassa.  Testi  ei  kuitenkaan  kyennyt 

erottamaan rakkokarsinoomaa sairastavia kontrolleista (Stejskal et al. 2006).

Tällä hetkellä polyamiinitutkimuksen keskeiset metodit muodostavat Hiramatsun ELISA-testi ja jo 
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1960-luvulla käytössä olleet kaasu- ja nestekromatografiamenetelmät.  Suurimman mielenkiinnon 

kohteena on edelleen diasetyylispermiini.

1.5  Tutkimushypoteesit

Edellisten  tutkimusten  pohjalta  tiedämme  maligniteeteissa  vilkastuneen  soluproliferaation 

heijastuvan  virtsan  kohonneeseen  polyamiinipitoisuuteen.  Tiedämme  myös  dosentti  Oksalan 

tutkimusryhmän  aikaisemman  työn  perusteella  ChemPro  100  -kaasuanalysaattorin  kykenevän 

haistamaan  polyamiinit  0,1–0,001  molaarisista  vesiliuoksista  ja  pystyvän  myös  erottamaan 

polyamiinit  toisistaan.  Elektroniselle nenälle  tyypillisesti  aineiden konsentraatio ei  ole juurikaan 

vaikuttanut erotuskykyyn.

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  voidaanko  kaasuanalysaattorilla  havaita  polyamiineja 

vesiliuoksesta  jopa  mikromolaarisissa  konsentraatioissa.  Toiseksi  tutkimme,  voiko  analysaattori 

haistaa  polyamiineja  kudoksista  ja  voiko  se  erottaa  benignin  ja  malignin  kudoksen 

polyamiinipitoisuuksien  perusteella.  Tässä  oletuksena  oli,  että  vilkkaasti  proliferoituvassa 

malignissa kudoksessa on enemmän polyamiineja kuin hyvänlaatuisessa kudoksessa. Kolmanneksi 

tutkimme, havaitseeko analysaattori kohonneita polyamiinipitoisuuksia munuaissyöpää sairastavien 

potilaiden virtsasta.

Tutkimushypoteesina  oli  myös,  että  kaasukromatografi  havaitsee  polyamiinit  kudosnäytteistä  ja 

virtsasta. Analysoimalla samat näytteet sekä ChemPro 100:lla että kaasukromatografilla voimme 

vertailla tuloksia ja verifioida ChemPro 100:n löydökset.
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2 MENETELMÄT

2.1 ChemPro 100

Tutkimuksessa käytettiin Environics OY:n valmistamaa ChemPro 100 -kaasuanalysaattoria,  joka 

kytkettiin Windows UIP -ohjelmistoa hyödyntävään kannettavaan tietokoneeseen. Laitteisto sallii 

kemiallisen  spektrin  tallentamisen  reaaliajassa  myöhempää  analysointia  varten.  ChemPro  100:n 

toiminta perustuu IMS-tekniikkaan (Ion mobility sensor).  IMS-tekniikassa molekyylit  erotellaan 

niiden massan ja varauksen mukaan ja lisäksi niiden liikkuvuuden avulla. Molekyylin kykyä liikkua 

ilmassa määrittävät mm. molekyylin koko ja muoto. 

IMS-laitteistossa  molekyylit  on  ensin  ionisoitava.  Yleisin  ionisaatioon  käytettävä  tekijä  on 

radioaktiivinen beetasäteilijä, kuten  63Ni tai 241Am. Tämän jälkeen ionit ohjataan virtausputkeen, 

jossa ne kiihdytetään  heikon sähkökentän  avulla  ja  ne kulkevat  kohti  detektoria.  Ionien kulkua 

haittaa  törmäily  ympäröivän  ilman  molekyylien  kanssa,  jolloin  suuremmat  ionit  törmäilevät 

pienempiä voimakkaammin. Tämän takia  ionien erittely muodon ja koon mukaan mahdollistuu. 

Laitteistossa  on  elektrodeja  jotka  reagoivat  positiivisesti  tai  negatiivisesti  varautuneisiin 

molekyyleihin.  Näin saadaan tietoa molekyylien varauksista.  Yhteen laskettu mitattu  arvo antaa 

informaatiota  partikkelin  luonteesta,  mm.  muodosta,  koosta,  konsentraatiosta,  sekä  varauksesta. 

(Röck et al. 2008.)

2.2 Näytteiden mittaaminen

2.2.1 Mittaukset ChemPro 100:lla

Aloitimme työn mikromolaaristen polyamiiniliuosten mittaamisella. Mitattavat merkkiaineet olivat 

Sigma-yhtiön  valmistamat  asetyloimattomat  polyamiinit  ornitiini,  putreskiini,  spermiini, 

spermidiini sekä kadaveriini. Lisäksi mittasimme vapaan putreskiinin, joka on sidottua yhdistettä 

volatiilisempi.  Jokaisesta  polyamiinista  valmistettiin  erikseen  mikromolaarinen  liuos  steriiliin 

veteen.

Työn toisessa vaiheessa mittasimme kudosnäytteet. Kudosnäytteitä oli kuudelta potilaalta. Viideltä 
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potilaalta  näytteinä  oli  sekä  munuaiskarsinoomaa  että  hyvänlaatuista  munuaiskudosta.  Yhden 

potilaan  näyte  käsitti  vain  malignin  virtsarakkokarsinoomanäytteen.  Potilaiden  keski-ikä  oli  68 

vuotta; nuorin oli 61-vuotias ja vanhin 74-vuotias. Potilaista vain yksi oli nainen. Jokaisen potilaan 

näytteet jaettiin neljään osaan biologisen diversiteetin luomiseksi.  Palaset punnittiin ja siirrettiin 

kukin omaan näyteputkeensa. Näyteputkeen lisättiin kudospalan painoon nähden kymmenkertainen 

määrä steriiliä vettä. Näytteet homogenisoitiin ja jaettiin kolmeen sarjaan. Sarjoista yksi mitattiin 

ChemPro  100:lla  ja  toinen  kaasukromatograflla  ja  kolmatta  pidettiin  varasarjana  –80  °C:ssa 

pakastimessa.

Näytteitä mitattaessa polyamiiniliuosta pipetoitiin petrimaljalle 5 ml, jolloin se peitti koko maljan 

pohjan  tasaisena  kerroksena.  Kudosnäytteet,  joiden  tilavuus  vaihteli  0,6–1  ml,  kaadettiin 

petrimaljalle näyteputkesta kohmeisina. Petrimalja peitettiin parafilmikalvolla, jonka läpi asetettiin 

kanyyli  sekä  kaksi  verineulaa  korvausilman  takaamiseksi.  Petrimalja  asetettiin  +37-asteiseen 

vesihauteeseen ennen mittauksen aloittamista.  Asetelman tarkoituksena oli  maksimoida näytteen 

pinta-ala ja mahdollistaa sen haihtuminen. Mittaus aloitettiin, kun parafilmikalvolle alkoi nousta 

vesihöyryä. Annoimme analysaattorin haistella näytettä 20 minuuttia, jonka jälkeen analysaattorin 

ilmanotto-osat  kuivattiin ja analysaattorin annettiin haistella puhdasta ilmaa 10 minuuttia spektrin 

tasaantumiseksi.  Jokainen  polyamiiniliuos  mitattiin  kuusi  kertaa.  Jokaista  mittausta  varten 

valmistettiin  uusi  näyte  petrimaljalle.  Tutkimme  myös  jääkö  polyamiineista  jäännöksiä 

mittalaitteeseen  näytteiden  mittaamisen  yhteydessä.  Tämän  selvittämiseksi  annoimme 

analysaattorin haistella steriiliä vettä jokaisen polyamiinimittauksen välissä.  

2.2.2 Mittaukset kaasukromatografilla

Gambaro et al. (2004) ovat onnistuneesti tutkineet spermidiiniä kaasukromatografilla. Aloitimme 

tutkimalla, saadaanko kaasukromatografilla kaikista polyamiineista spektri samaa metodia käyttäen. 

Teimme aluksi määrityksiä merkkiaineilla ennen kudos- ja virtsanäytteiden mittaamista.

Spektrin saaminen polyamiineista osoittautui yllättävän vaikeaksi ja jouduimme kokeilemaan eri 

reagenssiyhdistelmiä, ennen kuin saimme polyamiineista selvän spektrin. Liuotimme polyamiinit 

steriiliin veteen. Polyamiiniliuosta pipetoitiin 50 µl  ja siihen lisättiin 200 µl 1N NaOH:a, 500 µl 

dietyylieetteriä  ja  50  µl  etyylikloroformaattia  (ECF).  Tämän  jälkeen  seos  vorteksoitiin  ja 

sentrifugoitiin. Koeputkeen saatiin kaksi faasia, joista päällimmäinen, orgaaninen faasi siirrettiin 

toiseen koeputkeen. Faasi kuivattiin typpikaasun alla. Tämän jälkeen lisättiin dietyylieetteriä 250 µl 

ja näytettä injektoitiin kaasukromatografiin 1 µl. Koska hypoteesimme perustui juuri polyamiinien 
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volatiilisuuteen,  päätimme  kokeilla  myös  näytteiden  kuivattamatta  jättämistä  ajatellen,  että 

polyamiineja  haihtuisi  ilmaan  huomattava  määrä  kuivattamisen  aikana.  Otimme  siis 

kaasukromatografiin  injektoitavan  näytteen  eetterifaasista  ensimmäisen  sentrifugoinnin  jälkeen. 

Näin  saatiinkin  selkeämpiä  spektrejä  saman  konsentraatioisista  polyamiiniliuoksista,  joten 

päätimme ottaa kyseisen menetelmän käyttöön virtsaa ja kudosta analysoitaessa. 

Teimme  myös  kokeen  polyamiinien  hajoamisesta.  Polyamiineista  valmistettiin  0,01  molaarinen 

liuos  steriiliin  veteen  ja  edelleen  kuivaamattomasta  eetterifaasista  näyte  kaasukromatografiaa 

varten. Käytössämme oli uudenaikainen kaasukromatografi, joka voitiin säätää injektoimaan näyte 

automaattisesti halutuin väliajoin.

Kudoshomogenaateista valmistettiin näytteet kaasukromatografiaa varten sekä Gambaron metodia 

noudattaen  että  omaa  hypoteesiamme  kunnioittaen  kuivaamattomasta  eetterifaasista.  Yksittäisen 

näytteen vähyyden vuoksi päätimme vielä kokeilla, saisimmeko selkeämmän spektrin yhdistämällä 

useamman potilaan näytteen.

Virtsanäytteet  valmistettiin  kuivaamattomasta  eetterifaasista.  Syöpäpotilaiden  virtsanäytteiden 

lisäksi  ajettiin  kaasukromatogafilla  myös  kahden  oletettavasti  terveen  ihmisen  virtsanäytteet 

vertailukohteen  saamiseksi.  Tutkimme myös  virtsanäytteen  pH:n  säätämisen vaikutusta  spektrin 

selkeyteen.  Teimme sarjan,  jossa  näytteiden  pH:ta  nostettiin  asteittain.  Ajatuksena  oli  selvittää, 

miten asetylaation purkaminen emäksisyyden avulla vaikuttaa saatavaan spektriin.

3 TULOKSET

TTY:llä  suoritetun kaasukromatografiaan perustuvan analyysin suurin anti  oli  mittauslaitteistolta 

välittömästi saatava palaute ja menetelmään perehtyneeltä henkilöltä saatu neuvonta. Ensimmäinen 

havainto oli,  että synteettisiä polyamiineita ei saatu luotettavasti näkyviin ennen kuin näytteisiin 

lisättiin natriumhydroksidia. Tämä todennettiin vertaamalla kahta merkkiaineista tehtyä sekoitusta, 

joista  toiseen  lisättiin  natriumhydroksidia.  Toisaalta  todettiin,  että  näytteen  kuivaaminen  johtaa 

polyamiinien menettämiseen. Kuivaamalla menetetään putreskiinilla tehtyjen kokeiden perusteella 

noin  80 % polyamiinista.  Käytetyllä  erotusmenetelmällä  ei  myöskään saatu  erotettua mitattavia 

pitoisuuksia  ornitiinia.  Kaikki  muut  merkkiaineet  kyettiin  tunnistamaan  käytetyllä  metodilla. 

Erotuskyvyn  rajana  oli  n.  0,01  mol/l.  Saatiin  myös  viitteitä  siitä,  että  eetteriin  liuotettuina 

polyamiinit alkavat hajota. Samanlaisia viitteitä saatiin myös vesiliuoksissa olevista näytteistä.
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3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0

Kuva 1: Polyamiinien kromatografiaprofiilit. Erillisistä mittauksista saadut kromatogrammit on 
asetettu päällekkäin. Vaaleanpunainen = ornitiini, sininen = putreskiini, vihreä = kadaveriini, 
harmaa = spermidiini, oranssi = spermiini

Sen  enempää  benignistä  kuin  malignistakaan  kudoksesta  ei  pystytty  luotettavasti  havaitsemaan 

mitään. Malignin virtsan profiili sen sijaan erosi merkittävästi käytetyistä kahdesta kontrollista.

ChemPro  100:lla  tehdyssä  tutkimuksessa  pystyttiin  poissulkemaan  aineiden  kertyminen 

mittauslaitteeseen  analysoimalla  joka  näytteen  välissä  vesi  ja  tutkimalla  vesinäytteiden  profiilia 

mittausten edetessä.
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3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0

Kuva 2: Malignin ja benignin virtsan vertailu. Ylimpänä maligni virtsa ja alla kaksi kontrollia.

Tutkimuksen  tärkein  tulos  on,  että  kaasukromatografilla  tehdyissä  mittauksissa  osa  maligneista 

virtsanäytteistä  eroaa  merkittävästi  benignistä  näytteestä  (kuva  2).  Ennen  laitevikaa  ehdittiin 

kromatografilla analysoida toinenkin maligni virtsa (kuva 4), jolla ei kuitenkaan kyetty toistamaan 

ensimmäisen näytteen löytöjä. Tämä ei kuitenkaan poissulje benignin ja malignin virtsan erojen 

olemassaoloa.  Tämän  tuloksen  kanssa  yhdenmukaisia  tutkimustuloksia  on  Kimin  et  al. 

julkaisemassa tutkimuksessa, jossa munuaissyöpäpotilaiden virtsaa verrattiin terveiden kontrollien 

virtsaan. Tutkimuksessa löydettiin kaiken kaikkiaan 212 metaboliittia, jotka erosivat merkittävästi 

näiden ryhmien välillä. Lisäksi virtsojen profiilit eivät olleet vertailukelpoisia eri tutkimuspaikkojen 

kesken, mikä viittaa suureen variaatioon virtsan profiilissa. (Kim et al. 2009.)  
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Kuva 3: Natriumhydroksidin vaikutus benignin virtsan saantiin. Alimpana 1M-, keskellä 2M-
 ja ylimpänä 3M-liuos.
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Kuva 4: Natriumhydroksidin vaikutus malignin virtsan saantiin. Ylempänä 2M- ja alla 3M-liuos. (1M-
liuoksesta ei saatu tulosta näytteeseen päässeiden epäpuhtauksien vuoksi)

1

2
3

A

11 2 2A A

1 2 A

A
21



17

Kuvat 5 ja 6: Maligni (vasemmalla) ja beningi (oikealla) munuaiskudos verrattuna veteen.

Kuvat  7  ja  8: Vasemmalla  maligni  virtsa  verrattuna  veteen  (kuva  7).  Oikealla  esimerkkikuva 
potilaan benignin ja malignin kudoksen erosta. Punainen = maligni, sininen = benigni.

TTY:llä tehdyn mittausdatan multi-dimensional scaling -analyysin perusteella voidaan todeta, että 

polyamiinit  spermidiini,  ornitiini,  kadaveriini  ja  putreskiini  voidaan  erottaa  vedestä 

konsentraatiovälillä 0,1 M–0,1 mM. Konsentraatiolla 1 µM ei vastaavaan erotuskykyyn enää kyetty, 

vaan  mittaukset  sijoittuivat  kontrollivesien  joukkoon.  Multi  dimensional  scaling  -analyysillä 

munuaiskudokset eivät merkittävästi erottuneet vedestä eivätkä toisistaan.

Maligni virtsa muodostaa joukon, joka on hyvin lähellä vettä mutta erottuu omana joukkonaan.
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4 POHDINTA

4.1 Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä

Eroja  arvioitaessa  on  otettava  huomioon  joitakin  näytteisiin  vaikuttavia  tekijöitä.  Ensinnäkin 

malignin virtsan luovuttaja on 72-vuotias nainen ja kontrollit ovat 20-vuotiaalta mieheltä ja 25-

vuotiaalta naiselta. Virtsan metaboliittiprofiilissa on osoitettu olevan runsaasti variaatiota, millä on 

vahva yhteys sukupuoleen ja heikompi yhteys ikään (Psihogios et al. 2008). Rintasyöpäpotilaiden 

virtsan  polyamiinimäärityksillä  on  saatu  viitteitä  siitä,  että  polyamiinit  toimisivat  estrogeenin 

vaikutusten välittäjänä rintasyöpään (Lee et al.  1998). Suomalaistutkimuksessa on myös todettu, 

että  eräiden  asetyloituneiden  polyamiinien  pitoisuus  virtsassa  kasvaa  erittäin  niukkaenergisen 

dieetin  alussa (Uusitupa et  al.  1993).  Myös käytetyt  lääkkeet  voivat vaikuttaa virtsan profiiliin. 

Lisäksi on huomioitava, että malignia virtsaa oli säilytetty syväjäädytettynä noin kaksi vuotta, kun 

taas kontrollit analysoitiin tuntien sisällä luovutuksesta. On erittäin todennäköistä, että näytteiden 

väliset  erot  olisivat  voineet  olla  suurempia,  mikäli  näytteiden  ikä  olisi  samaa  luokkaa,  sillä 

polyamiinien on osoitettu hajoavan myös pakastetuissa näytteissä.

Kudoksista ei kaasukromatografialla pystytty mittaamaan polyamiineja eikä histologisesti benigniä 

ja  malignia  näytettä  kyetty  erottamaan  toisistaan.  Syy  tähän  on  todennäköisesti  näytteen  liian 

pienessä  koossa  tai  pakastuksen  aikana  tapahtuneissa  muutoksissa.  Näytteisiin 

homogenisointivaiheessa lisätty vesi  laimensi  jo ennestään pieniä  polyamiinipitoisuuksia.  Koska 

kuivattaminen  osoittautui  epäedulliseksi  polyamiinien  saannin  kannalta,  vaatisi  mitattavien 

polyamiinipitoisuuksien  saaminen  joko  selkeästi  suurempia  kudospaloja,  tehokkaampaa 

rikastustekniikkaa  tai  herkempää  mittauslaitteistoa.  Myöskään  laimentamista  ei  ole 

kaasukromatografian kannalta perusteltua jatkaa. 

Synteettiset  polyamiinit  pystyttiin  kaasukromatografilla  erottamaan  ornitiinia  lukuun  ottamatta 

hyvin.  Synteettisiä  aineita  tutkittaessa  havaittiin  myös,  että  polyamiineilla  on  taipumus  hajota 

huoneenlämmössä säilytetyissä näytteissä.  Ajan rajallisuuden vuoksi  suuri  osa näytteistä  ajettiin 

käyttäen automatisoitua kaasukromatografia, jolloin näytteet saattoivat odottaa useita tunteja ennen 

mittausta.  Tuloksia  tutkittaessa  havaittiin,  että  ensimmäisen  sarjan  loppupuolella  ajetuissa 

spermidiini-  ja  spermiininäytteissä oli  ylimääräinen,  laaja-alainen piikki  (katso kuva 1).  Suuren 

koon vuoksi on epätodennäköistä, että se johtuu epäpuhtauksista, ja toisaalta laakea muoto viittaa 

joukkoon  hyvin  samankaltaisia  molekyylejä.  Mittausta  odottavat  näytteet  oli  liuotettu  eetteriin, 
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mikä voi altistaa polyamiinit  vettä suuremmalle oksidatiiviselle rasitukselle. Myös vesiliuokseen 

tehdyssä  putreskiininäytteessä  havaittiin  samankaltainen  ilmiö,  kun  siitä  valmistettiin  näytteet 

ensimmäisen mittauksen lisäksi 48 ja 100 tunnin kuluttua. Ilmiötä oli tarkoitus tutkia tarkemmin 

synteettisistä  polyamiineista  valmistetulla  sekoituksella,  jota  mitattaisiin  määräajoin. 

Kaasukromatografiin ilmaantunut vika kuitenkin pakotti pakastamaan näytteet ja siirtämään niiden 

analysoinnin  myöhemmäksi.  Ilman  aiottua  lisänäyttöäkin  nämä  löydöt  antavat  lisäsyyn  epäillä 

polyamiinien säilymistä pitkään syväjäässä säilytetyissä näytteissä. 

Natriumhydroksidin tarpeellisuus merkkiaineiden näkyville saamisessa herättää kysymyksen pH:n 

vaikutuksesta  elektronisen  nenän  herkkyyteen  ja  tarkkuuteen.  Natriumhydroksidin  vaikutusta 

kaasukromatografiaan  tutkittiin  valmistamalla  benignistä  ja  malignista  virtsasta  näytteet,  joiden 

NaOH-konsentraatiot olivat 1 M, 2 M ja 3 M.

Benignillä  virtsalla  tehdyssä  sarjassa  NaOH:n  pitoisuuden  lisääminen  näytti  lisäävän  erityisesti 

ajoissa 11 min (1), 13 min (2) ja 16 min (3) esiintyvien piikkien korkeutta sekä pienentävän ajassa 

13,5 min tulevaa piikkiä (A) ja ajon loppuvaiheessa esiintyviä piikkejä. Malignista virtsasta saatiin 

vain  kahden  näytteen  sarja,  sillä  1N-näyte  epäonnistui  näytteeseen  päässeiden  epäpuhtauksien 

vuoksi.  Natriumhydroksidin  vaikutukset  olivat  kuitenkin  yhteneviä  benigniin  sarjaan  verrattuna. 

Ajoissa 11 min (1) ja 13 min (2) tapahtui merkittävä muutos ja ajassa 16 min pienempi. Ajassa 18 

min esiintynyt kaksoispiikki (A) pieneni huomattavasti NaOH:n lisäyksen jälkeen. Verratessamme 

synteettisten polyamiinien profiileja huomaamme, että 13 min:n kohdalla on niin ikään piikki, joka 

on  tullut  esille  spermiiniä  ja  spermidiiniä  analysoitaessa.  Selityksenä  voisi  olla  spermiinille  ja 

spermidiinille yhteinen hajoamistuote, jota syntyy hydrolysoinnin ansiosta yhä enemmän.

Kirjallisuudessa  on  kromatografiamenetelmiä  käytettäessä  happoa  tai  emästä  on  lisätty 

konjugoituneiden polyamiinien hajottamiseksi, kun mielenkiinnon kohteena ovat olleet pelkästään 

vapaat  polyamiinit  (Russell  et  al.  1971,  Horn  et  al.  1982).  Kun  tavoitteena  on  ollut  sekä 

asetyloituneiden että asetyloitumattomien polyamiinien mittaaminen, ei hydrolysoivia aineita ole 

käytetty (Byun et al. 2008, Byun et al. 2009, van den Berg et al. 1986). 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kaasukromatografiaosuuden kaksi keskeistä ongelmaa olivat 

tutkijoiden  harjaantumattomuus  menetelmän  käyttöön  ja  massaspektrometrin  puuttuminen. 

Kaasukromatografia  on menetelmänä haastava,  ja  metodin kehittäminen vaatii  laajaa käytännön 

kokemusta  ja  kemian  osaamista.   Massaspektrometrilla  kromatografien  piikit  olisi  voitu 

identifioida, kun ne nyt jäävät arvailujen varaan.
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Pohdimme  myös  munuaisfunktion  merkitystä  polyamiinien  erittymiseen.  Jos  syöpä  heikentää 

munuaisen toimintaa, heikkeneekö polyamiinien erittyminen virtsaan? Toisaalta ei ole tietoa siitä, 

siirtyvätkö polyamiinit munuaissyövässä suoraan munuaisesta virtsaan vai eritetäänkö ne verestä 

munuaisfiltraation avulla tubuluksiin. Toisaalta sellaisissa syövissä, joissa kasvaimellinen elin ei ole 

suorassa yhteydessä virtsateihin, kuten ovarioteratoomassa, on potilaiden virtsasta havaittu erittäin 

korkeita putreskiini-,  spermiini-  ja spermidiinipitoisuuksia.  Voidaan siis  olettaa,  että  ainakin osa 

elimistön  polyamiineista  päätyy  verestä  virtsaan  munuaisfiltraation  kautta,  joten  heikentyneellä 

munuaisfunktiolla  voi  olla  merkitystä  virtsan  polyamiinipitoisuuksiin.  Toisaalta  hyvin  harvoin 

syöpäkasvain  löydetään  samaan  aikaan  potilaan  molemmista  munuaisista,  ja  tunnetusti  yksikin 

munuainen riittää erittämään kuona-aineet elimistöstä.

4.2 Tutkimuksen anti

Elektronisella  nenällä  tehdyn  tutkimuksen  myötä  saatiin  vastaus  muutamiin  mittausteknisiin 

kysymyksiin, joista tärkeimpänä on merkkiaineiden mittauslaitteistoon kertymisen poissulkeminen 

tutkimalla  suurta määrää merkkiainemittausten suorittamisen välissä mitattuja vesiliuoksia.  Näin 

ollen jatkotutkimuksessa säästetään runsaasti aikaa, kun vesiliuosten valmistamista ja mittaamista 

voidaan vähentää radikaalisti. Edelleenkin voidaan kuitenkin pitää perusteltuna mitata ainakin yksi 

vesinäyte jokaisena mittauspäivänä,  jotta voidaan varmistua laitteiston toiminnasta.  Saatua dataa 

voidaan  hyödyntää  mittausten  vertailukelpoisuuden  arvioinnissa  ja  samalla  saadaan  tietoa 

laitteistossa mahdollisesti tapahtuvasta kulumisesta.

Nenällä  saadut  mittaustulokset  olivat  pettymys,  sillä  polyamiineille  valittu  mikromolaarinen 

konsentraatio  osoittautui  nykyisellä  metodilla  ja  kalustolla  liian  kunnianhimoiseksi  tavoitteeksi. 

Samasta syystä spermiinin ja vapaan putreskiinin erottamista vedestä ei kyetty todistamaan, sillä 

kyseiset  aineet  mitattiin  vain  mikromolaarisella  konsentraatiolla.  Tulos  oli  siinä  mielessä 

odotettavissa, että valmistaja ilmoittaa ChemPro 100:n erotustarkkuudeksi 1 partikkeli/1 000 000 – 

1 partikkeli/1 000 000 000. Mikromolaarisessa liuoksessa polyamiinin osuus on jo 1/ 1 000 000, ja 

voidaan olettaa, että ilmaan haihtuneiden molekyylien muodostama pitoisuus on vielä merkittävästi 

alhaisempi.  Toisaalta  käytössä  olleella  kaasukromatografilla  ja  metodilla  ei  myöskään  kyetty 

erottamaan  polyamiinien  mikromolaarisia  konsentraatioita.  Itse  asiassa  kaasukromatografin 

erotuskyky jäi tutkimuksessamme nenää huonommaksi.
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Kudosmittauksissa ei elektronista nenää käyttäen kyetty erottamaan malignia ja benigniä kudosta 

selkeästi toisistaan tai vedestä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että malignien näytteiden mittaustulokset 

ovat  benigniä  homogeenisempiä.  Tässä  menetelmässä  maligneja  ja  benignejä  kudosnäytteitä 

käsiteltiin yhtenäisenä joukkona. Kun näytteitä tarkastellaan vertaamalla samasta potilaasta otettua 

benigniä ja malignia kudospalaa, huomataan, että maligni ja benigni sarja sijoittuvat osalla potilaista 

selkeästi  erilleen.  Tulokset  eivät  kuitenkaan  ole  kovin  johdonmukaisia,  vaan  samalla 

mittauskanavalla voi toisen potilaan benigni kudos antaa korkeita mittausarvoja, kun toisen potilaan 

maligni  pala  taas  antaa  benigniä  alhaisemman  tuloksen.  Tulokset  viittaavat  jo  näytteiden 

valmisteluvaiheessa todettuun heterogeenisyyteen kudostyypin suhteen sekä siihen, että kudosten 

ominaishaju  eroaa  yksilöiden  välillä  merkittävästi.  Ominaishajun  ero  tuotti  ongelmia  myös 

D’Amicon et al. (2008) melanoomatutkimuksessa, jossa ongelma ratkaistiin ottamalla vertailuilmaa 

saman potilaan iholta mahdollisimman läheltä maligniteettia.

Myöskään  virtsan  profiili  ei  eronnut  merkittävästi  vedestä  mutta  sijoittui  kudoksiin  nähden  eri 

alueelle  koordinaatistossa.  Keskeinen  puute  on,  että  tutkimuksessa  ei  ollut  käytössä  terveiden 

kontrollien virtsanäytteitä, jolloin olisi päästy tutkimaan malignin ja benignin virtsan mahdollisia 

eroja. Nykyisellä aineistolla on mahdollista arvioida, muistuttaako malignin virtsan profiili jonkin 

polyamiinin tai malignin kudoksen profiilia. Tämänhetkisillä tuloksilla ei asiaan voida vielä ottaa 

kantaa.

 Kokonaisuudessaan kudos- ja virtsanäytteiden profiili eroaa vedestä merkittävästi vähemmän kuin 

puhtaat  polyamiinit,  mistä  voidaan  päätellä  polyamiinien  ja  muiden  haihtuvien  molekyylien 

pitoisuuksien  olevan  alhaisia.  Kirjallisuudesta  ei  löytynyt  juurikaan  suoraa  tietoa  polyamiinien 

konsentraatiosta  virtsassa,  sillä  pitoisuudet  on  yleensä  ilmoitettu  joko  proteiiniin  tai  kreatiiniin 

suhteutettuna.  Kirjallisuuskatsauksessa  löydettiin  kuitenkin  yksi  artikkeli,  jossa  terveiden 

kontrollien virtsan polyamiinipitoisuudet oli ilmoitettu konsentraatioina (Inoue et al. 2005). Nämä 

tulokset on esitetty taulukossa 1. Artikkelin mukaan pitoisuudet liikkuivat mikromolaari-luokassa. 

Toisaalta  virtsan  ja  kudoksen  polyamiinipitoisuuksien  on  syövässä  todettu  jopa  yli 

kymmenkertaistuvan (Russell et al.  1971, Dunzendorfer et al. 1978). Näin ollen syöpäpotilaiden 

virtsan  polyamiinipitoisuuksien  pitäisi  olla  tasolla,  joka  pystytään  tutkimuksessamme  käytössä 

olevalla kalustolla havaitsemaan.
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Taulukko  1:  Konsentraatioiden  yksikkö  on  µM.  Arvot  ovat  kymmenen  yhden  päivän  aikana 
suoritetun mittauksen keskiarvoja. 
Polyamiini Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Asetyyliputreskiini 14,5 26,2 45,3

Asetyylikadaveriini 7,4 8,6 29,1

N8-asetyylispermidiini 3,7 6,2 9,2

N1-asetyylispermidiini 9,6 5,6 11,0

Asetyylispermiini 0,30 0,38 0,33

Putreskiini (vapaa) 0,38 0,72 0,62

Kadaveriini (vapaa) 0,16 0,20 0,13

Spermidiini (vapaa) 0,77 1,05 0,79

Spermiini (vapaa) 0,17 0,14 0,17

Muokattu Inoue et al. artikkelista 

4.2 Tulevaisuuden näkymät

Nenä-menetelmän  kehityksen  kannalta  on  olennaista  tutkia,  kykeneekö  se  havaitsemaan  myös 

asetyloituneet  polyamiinit.  Jos  näin  on,  näytteiden  hydrolyysillä  menetetään  hyödyllisiä 

markkereita, mutta on myös mahdollista että riittävän herkkyyden saamiseksi kaikki polyamiinit on 

mobilisoitava vapaaseen muotoonsa. Tulevaisuudessa yhtenä elektronisen nenän kehitystapana voisi 

olla pH:n vaikutuksen tutkiminen ja erotuskyvyn kannalta optimaalisen pH:n löytäminen ja nenän 

erotuskyvyn tutkiminen asetyloituneilla polyamiineilla. Koska saatavana on uusia elektronisia neniä 

joiden erotuskyky on jo luokkaa ppb-ppt, tulevaisuuden tutkimuksissa pyrimme saamaan tällaisen 

laitteiston käyttöömme.

Tutkimustulostemme  perusteella  tutkimusta  tulisi  jatkossa  painottaa  syöpäpotilaiden  virtsan 

analysoimiseen. Käytettävissämme oli  kuuden syöpäpotilaan ja kahden terveen henkilön virtsaa. 

Kohorttia  kasvattamalla  saadaan  luotettavammat  tulokset  ja  selkeämmät  spektrierot.  ChemPro 

100:lla  tulisi  mitata  myös  lisää  terveiden  ihmisten  virtsaa  normaalin  polyamiinitason 

määrittämiseksi,  sillä  kirjallisuus  esittää että  terveenkin  ihmisen virtsassa  on havaittavia  määriä 

polyamiineja  (Russell  et  al.  1971).  Lisäksi  polyamiinien  määrä  virtsatilavuudessa  voi  vaihdella 

monista  syistä.  Esimerkiksi  ruokavaliolla  ja  runsaalla  nesteen  nauttimisella  voidaan  aiheuttaa 

virtsan  polyamiinipitoisuuksiin  muutoksia,  jotka  heikentävät  tuloksen  luotettavuutta. 

Polyamiinipitoisuuksien  vertailukelpoisuuden  kannalta  on  olennaista  mitata  virtsanäytteen 

kreatiniini-pitoisuus, jolloin esimerkiksi runsaan nesteen nauttimisen aiheuttama laimentuminen on 

helpompi  kontrolloida.  Tämän  avulla  voimme  laskea  laskennallisen  glomerulusfiltraation  ja 
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vakioida analyysit sen suhteen. Lisäksi on pyrittävä saamaan sukupuoleltaan ja iältään vastaavia 

kontrolleja ja dokumentoida potilaat ja verrokit tarkasti sairauksien ja elintapojen osalta. Erityisesti 

tulee  kiinnittää  huomiota  näytteiden  säilytyksen  standardointiin  tai  poissulkea  pakastamisen 

aiheuttamat  muutokset  vertaamalla  riittävää  määrää  eri  ajaksi  pakastettuja  ja  pakastamattomia 

näytteitä. 
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