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Systeemibiologia paljastaa statiinien
aiheuttamien lihastoksisten muutosten
aineenvaihduntateitä ja plasman
biomerkkiaineita
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S

tatiinien on useissa kliinisissä tutkimuksis‑
sa osoitettu olevan tehokkaita ja turvallisia
plasman kolesterolipitoisuutta pienentäviä
lääkkeitä. Valtimotautien ehkäisyn uusimpien
hoitosuositusten tavoitteena on vähentää suu‑
ren riskin potilailla plasman LDL‑kolesteroli
pitoisuutta pysyvästi alle arvon 2,5 mmol/l.
Tämän hoitotason saavuttamiseen tarvittavaan
tehokkaaseen suuriannoksiseen statiinihoitoon
liittyy kuitenkin lisääntynyt lihasvaurioriski, ja
joissakin harvinaisissa tapauksissa seurauksena
saattaa olla kohtalokas rabdomyolyysi.
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Statiinihoidon haittavaikutuksille ei toistai‑
seksi ole riittävän herkkää ja luotettavaa bio‑
merkkiainetta, joka ilmaisisi lihassolujen toi‑
minnassa tapahtuvat muutokset riittävän ajoissa
ennen haittavaikutusten ilmaantumista. Uusien
merkkiaineiden löytymistä estää myös se, että
haittavaikutusten synnyssä mukana olevat solu‑
tason mekanismit tunnetaan huonosti.
Lihaskudokseen kohdistuvien vakavien hait‑
tavaikutusten vuoksi serivastatiinia valmistanut
lääkeyritys joutui vetämään tämän valmisteen
pois markkinoilta. Lääketeollisuuden kehitys‑
työn kannalta olisi tärkeää, että merkittäviä
haittavaikutuksia aiheuttavat lääkeaine‑ehdok‑
kaat voitaisiin seuloa pois jo kalliin kehitys‑
työn varhaisvaiheessa tai ainakin ennen niiden
markkinoille tuloa. Tätä varten tarvitaan uusia
tutkimusmenetelmiä ja ‑käytäntöjä. Systeemi‑
biologia on elimistöä kokonaisuutena tutkiva
tieteenala, joka yhdistää elämää ylläpitävien gee‑
nien, proteiinien ja biokemiallisten reaktioiden
verkostot toisiinsa ja tarjoaa uusia, aikaisempaa
tarkempia työkaluja elimistön toiminnan ja sii‑
hen vaikuttavien lääkeaineiden tutkimiseksi.
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Kuva. Plasmasta mitatut lipidiyhdisteet ennustavat lihaksen ALOX5AP‑geenin ilmentymistasoa.
Lassomenetelmällä muodostetussa regressiomallissa käytettiin yhteensä 25:tä lipidimuuttujaa.
ALOX5AP = leukotrieenien synteesiin osallistuva proinflammatorinen geeni.
R2 = selityskerroin

Tässä tutkimuksessa vertailtiin atorvastatiinin
ja simvastatiinin vaikutuksia lihasten aineen‑
vaihduntaan ja plasman lipidiprofiileihin (lipi‑
domiikka). Siinä hyödynnettiin aikaisemman
kliinisen lääketutkimuksen plasma‑ ja lihasnäyt‑
teitä ja verrattiin atorvastatiinin (40 mg/vrk),
simvastatiinin (80 mg/vrk) ja lumelääkkeen vai‑
kutusta reisilihasnäytteen perimän kaikki geenit
kattavaan ilmentymisprofiiliin ja plasman yksi‑
tyiskohtaiseen lipidikoostumukseen.
Lipidianalyysit tehtiin edistykselliseen massa‑
spektrometriaan perustuvalla metabolomiikka‑
tekniikalla, joka kykeni määrittämään plasmasta
132:n eri rasvayhdisteen pitoisuudet samanaikai‑
sesti. Genomin ilmentymistasoja biostatistises‑
ti analysoimalla (gene set enrichment analysis)
testattiin myös tutkittujen statiinien vaikutukset
noin 400 tunnettuun metaboliatiehen.
Tutkimustulokset osoittivat tehokkaan sim‑
vastatiinilääkityksen vaikuttavan merkittävästi
lihaksen aineenvaihduntaa ohjaaviin ja tuleh‑

262

dusreaktioon liittyviin metaboliateihin ja geeni‑
verkkoihin. Atorvastatiini (40 mg/vrk) sen sijaan
ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia lihaksen
geenien ilmentymisessä. Tulosten perusteella
pystyttiin mallintamaan useita aineenvaihdun‑
tareittejä, joiden toimintaan tehokas statiinihoi‑
to oli vaikuttanut. Yhdistämällä lihasnäytteiden
geenitieto plasman lipidejä koskeviin tuloksiin
onnistuttiin löytämään plasmasta statiinien hai‑
tallisiin lihasvaikutuksiin liittyviä uusia aineen‑
vaihduntatuotteita. Näitä voitaneen käyttää
herkkinä merkkiaineina, jotka kuvastavat muu‑
toksia lihaksen aineenvaihdunnassa tutkittaessa
esimerkiksi kehitteillä olevien kolesterolilääkkei‑
den haittavaikutuksia. Tulokset osoittivat myös,
että atorvastatiini ja simvastatiini vaikuttavat
hyvin eri tavalla plasman kokonaislipidikoostu‑
mukseen huolimatta niiden yhtäläisestä vaiku‑
tuksesta plasman kokonais‑ ja LDL‑kolesteroli‑
pitoisuuksiin.

