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Esipuhe

Tästä esseekokelmasta saamme kaikki syyttää v 2007 opiskelijoita, jotka keksivät nerokkaan
konstin lukea annettuun tärppilistaan (nk 100 kysymystä -lista). Opiskelijat omaa työtään ratio-
nalisoidakseen kehittivät lyhyet vastaukset kaikkiin tärppeihin ja lueskelivat sitten n 100–sivui-
sen kokoelmansa koetta varten.
Sain onnekkaan vuodon kautta tuotoksen käteeni ja koska itsekin yritän vielä oppia, päätin ottaa
hyväksi havaitun hommelin heti käyttöön: tämä lähinnä wikipediasta kopioitu tekstisekamelska
tehtäisiin vielä uudestaan, parempana.
Ja tässä se nyt on, jo toisena versiona, te opiskelijat olette itse sen tehneet. Korjaajien ansiosta
tässä kokoelmassa ei ole läheskään niin paljon asiavirheitä kuin aikaisemmissa. Niitä kuitenkin
löytyy, osa on löydetty kurssilaisten suosiollisella avustuksella jo tenttiin lukemisen aikana, tä-
mä saalis on kerätty erratum -kokoelmaan esseiden loppuun.
Toivottavasti esseistä on iloa myös myöhemmin. Laittakaa esseet kiertämään, kopioikaa, varas-
takaa, käyttäkää, se on aitoa yliopistomeininkiä! Tässä versiossa piirtämänne kuvat mahdollista-
vat myös printtiversion tekemisen. Yksi motivaatio esseekookoelman kirjoituttamiseen oli se,
että lääketieteelliseen solu- ja kehitysbiologian opetukseen ei oikein löydy kattavaa ja hyvää op-
pikirjaa. Tässä laajahkossa kokoelmassa arvioisin olevan kaikenlaista tarpeellista myös jatkoa,
erityisesti kliinisiä kursseja ja jopa kliinistä työtä ajatellen. Kiitokset kaikille, opiskelijoille, ana-
tomian opettajille, virheitä kommentoineille asiantuntijoille: olemme oppineet varmasti kaikki!

Oulussa 12.10.2009

Petri Lehenkari
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Tiivistelmä
Elämän kehittyminen ja monimuotoistuminen maapallolla on kestänyt miljardeja vuosia. Anaerobisissa
oloissa syntyneistä yksinkertaisista molekyyleistä on vuosimiljoonien saatossa kehittynyt moninainen
eliökanta, kasvi- ja eläinkunta. Suuri askel evoluution kulussa tapahtui, kun suvullinen lisääntyminen
kehittyi. Nyt eliöiden jälkipolvet eivät enää olleet klooneja, vaan niiden perimässä ja ilmiasussa tapahtui
muutoksia, joista osa saattoi johtaa uuden lajin syntymiseen pitkällä aikavälillä. Evoluutiobiologia tutkii
tämänkaltaisen kehityksen mekanismeja ja etenemistä aina alkusolusta ihmiseen. Charles Darwinin muo-
toilemassa evoluutio-opissa tarkastelun kohteena ovat varsinkin populaatiot ja niiden sopeutuminen
ympäristöön. Toisistaan erilleen joutuvista populaatioista voi polveutua uusia lajeja, mikäli niiden peri-
män muutos johtaa keskinäiseen lisääntymiskyvyttömyyteen. Lukemattomat lajit ovat kuolleet suku-
puuttoon, kun niiden sopeutuminen ympäristöön on epäonnistunut. Viime vuosisadan jälkipuoliskon tek-
nologiset keksinnöt ovat johtaneet solu- ja molekyylibiologisen tiedon voimakkaaseen lisääntymiseen.
Se on mahdollistanut evolutiivisten ilmiöiden tarkasteluun molekyylitasolla.

Johdanto
Ennen Charles Darwinia (1809–1882) luon-
nontieteissä edelsi essentialistinen näkemys,
jonka mukaan kullakin lajilla on pysyvä ole-
mus (essenssi). Tälle näkemykselle perustui
myös Carl von Linnén (1707–1778) luoma
taksonomia eli kasvien ja eläinten systemaat-
tinen ja hierarkkinen jaottelu. Darwinin
”Lajien synty” (1859) on länsimaisen tieteen
klassikkoteoksia. Darwin ei ollut ensimmäi-
nen evoluutiobiologi, mutta hän esitti  evoluu-
tionäkemykselleen vankan empiirisen todis-
tusaineiston pohjalta kokonaisnäkemyksen.
Darwiniin viitataan myös biotieteiden ulko-
puolella, esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, ja
darvinistiset käsitteet ovat levinneet jopa
populaariin kielenkäyttöön. (Mayr 1999,
Mayr 2003)
Darwinin myötä biologien kiinnostus popu-
laatioita kohtaan on ollut vankkumaton.
Populaatio määritellään saman lajin yksi-
löiksi, jotka kykenevät lisääntymään keske-
nään ja asuvat samalla alueella. Biologinen
maailmankuva muuttui 1800-luvun lopulla
dynaamiseksi. Lajien katsottiin paitsi synty-
vän ja kehittyvän toisistaan niin myös kuole-
van sukupuuttoon. Ne muodostavat populaati-
oita, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa ympäröivän biosfäärin kanssa. Darwin

kehitti näkemyksen, joka tunnetaan nimellä
yhteisen polveutumisen teoria. Sen mukaan
nykyisin vallitseva lajien moninaisuus eli bio-
diversiteetti on seurausta yhdestä eliöstä läh-
teneestä evolutiivisesta kehityksestä (ks. kuva
2). (Mayr 1999, Mayr 2003)

1.1 Elämä ja eliöt evoluutiobiologi-
assa

Organismilla tarkoitetaan sellaista yksikköä,
joka pitää sisällään elämän ylläpitämiseksi ja
jatkamiseksi tarvittavan kyvyn. Mayr (1999)
esittää elollisten organismien ominaisuuksiksi
muun muassa seuraavat kyvyt:
– itsensä jäljentäminen
– kasvu ja erilaistuminen geneettisen ohjelman

pohjalta
– energian sitominen ja vapauttaminen (ai-

neenvaihdunta)
– itsesäätely (homeostaasi)
– reagoiminen ympäristöstä tuleviin ärsykkei-

siin
– muuttuminen niin fenotyyppisellä kuin geno-

tyyppisellä tasolla. (Mayr 1999)

Maaperää tutkiva geologia, fossiileja tutkiva
paleontologia ja organismien polveutumishis-
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toriaa tutkiva fylogenia muodostavat kuvan
elämän synnystä. Ensimmäiset organismit
ovat peräisin 3,8 miljardin vuoden takaa. Elä-
mää edelsi eloton, abioottinen ympäristö,
missä maan, veden ja ilmakehän orgaaniset
ainekset reagoivat muodostaen lopulta elä-
mäksi kutsuttuja ilmiöitä. Miten elävä poik-
keaa elottomasta? Elävän organismin toimin-
not molekyyli- ja solutasolla noudattavat
fysiikan ja kemian lakeja. Toisaalta niissä
esiintyy geneettisiä ohjelmia ja informaa-
tiota, joita ei elottomassa luonnossa löydy.
Elävässä organismissa esiintyy vain sille omi-
naisia molekyylejä (esimerkiksi entsyymit,
hormonit, ja nukleiinihapot). (McGraw-Hill
Dictionary of Bioscience 2003, Futuyma
2005, Mayr 1999)
Abioottisissa laboratorio-olosuhteissa voi-
daan tuottaa yksinkertaisia orgaanisia mole-
kyylejä. Chicagon yliopiston tutkija Stanley
Miller sai vuonna 1953 aikaiseksi aminohap-
poja ohjaamalla sähköpurkauksen metaania,
ammoniakkia ja vetyä sisältävään kaasuseok-
seen ja veteen. Luonnossa yksinkertaiset
orgaaniset molekyylit ovat myöhemmin muo-
dostaneet jakautumiskykyisiä polymeerejä,
joista ensimmäiset olivat alkeellisia
RNA-molekyylejä. Evoluutioon kuuluvaa
polveutumista ja valintaa tapahtui jo abiootti-
sessa ympäristössä jakautumiskykyisillä
molekyyleillä. Huomionarvoista on, että
näillä ei ollut lainkaan fenotyyppiä (ilmiasua),
koska ne eivät tuottaneet proteiineja. (Mason
1991, Futuyma 2005)

Kuva 1. Alkeellinen perintöaines koostui
RNA:sta eli pelkästä genotyypistä. Proteiini-
synteesin myötä genotyypin ohella alkaa
esiintyä fenotyyppi ja lopulta monimutkaiset
soluelimet. (Lynch 2007)

1.2 Evoluution teoria ja perusme-
kanismit

1.2.1 Darvinistinen evoluutioteoria 
mikro- ja makrotasolla

Evoluutionäkemyksessään Darwin esitti viisi
perusteoriaa: muuttuvuus, haarautuva evoluu-
tioteoria eli kaikkien eliöiden polveutuminen
yhteisestä kantamuodosta (ks. kuva 2), evo-
luution asteittaisuus (gradualismi), lajien
moninkertaistuminen eli luonnon  monimuo-
toisuuden (biodiversiteetti) synty sekä luon-
nonvalinta. (Mayr 2003)
Fyleettiseksi kutsutaan sellaista evoluutiomal-
lia, jossa lajin ominaispiirteet ovat kehittyneet
satojen tuhansien vuosien kuluessa. Lajiutu-
miseksi taas kutsutaan evoluutiomallia, missä
yhdestä lajista kehittyy useita eri lajeja ajan
funktiona. Populaatioissa voi tapahtua mutaa-
tioita, ja ympäristön paineessa tapahtuva
sopeutuminen eri olosuhteisiin muuttaa peri-
mää pitkällä aikavälillä. Lopulta toisistaan
fyysisesti eristyneiden populaatioiden geno-
tyypit voivat poiketa niin paljon, ettei keski-
näinen lisääntyminen enää luonnistu. Tällöin
uusi laji on syntynyt. (Mayr 2003)
Evolutiiviset ilmiöt jaetaan kahteen luokkaan:
mikro- ja makroevoluutioon. Edellinen pitää
sisällään lajitason (ja sitä alempia) ilmiöitä
kuten maantieteellinen muuntelu, lajiutumi-
nen, populaatioiden muuntelevuus sekä adap-
tiiviset (sopeutumista edistävät) muutokset
populaatioissa.

Kuva 2. Kaavio yhteisen polveutumisen teori-
asta: ”Elämän puun” kolme haaraa ja niiden
suhteutuminen toisiinsa. Mitokondriot ja viher-
hiukkaset ovat nykykäsityksen mukaan peräi-
sin joistakin bakteerimuodoista. (Futuyma
2005)
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Jälkimmäisellä tarkoitetaan uusien lajiryh-
mien syntymistä ja uusien ”evolutiivisten
keksintöjen” syntymistä. Esimerkkejä makro-
evoluutiosta ovat lintujen siipien kehittymi-
nen ja nisäkkäiden lämminverisyys.

Luonnonvalinnan teoria Darwinilla kehittyi
siitä huomiosta, että jokaisen populaation
hedelmällisyys on niin suuri, että lisääntymi-
nen olisi eksponentiaalista ilman rajoittavia
tekijöitä. Rajoittavista tekijöistä keskeisin on
resurssien niukkuus. Koska jokainen yksilö
on erilainen, on niiden todennäköisyys säilyä
elossa erilainen, ja osa yksilönvälisistä eroista
on perinnöllistä. Luonnonvalinnassa on kaksi
vaihetta: muuntelun tuottaminen sekä säily-
minen elossa ja lisääntymismenestys. Edelli-
seen vaiheeseen kuuluvat meioosi, sukusolu-
jen muodostus ja hedelmöittyminen, ja tapah-
tumia hallitsee pääsääntöisesti sattuma. Jäl-
kimmäisessä vaiheessa osalla yksilöistä on
paremmat mahdollisuudet jäädä henkiin
lisääntymiskyvyn saavuttamiseen saakka toi-
siin yksilöihin verrattuna. Tässä vaiheessa
sattuman lisäksi yksilöiden perimällä on oma
roolinsa. (Mayr 2003)

1.2.2 Suvullinen lisääntyminen ja sen 
merkitys evoluutiossa

Genotyyppi on yksilön perimäaines, ja juuri
se valvoo organismin ruumiin ja sen ominais-
piirteiden muotoutumista. Fenotyypillä tar-
koitetaan kaikkia morfologisia (muotoon liit-
tyviä), biokemiallisia, fysiologisia ja käyttäy-
tymistä sääteleviä ominaisuuksia, joilla yksilö
eroaa muista. Fenotyyppi (usein käytetään
nimitystä ilmiasu) on seuraus genotyypin ja
ympäristön vuorovaikutuksesta yksilönkehi-
tyksen aikana. Eri fenotyypit reagoivat hyvin
eri tavoin vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin,
millä on suuri merkitys evoluutiossa. Geno-
tyyppi koostuu nukleiinihapoista ja feno-
tyyppi taas proteiineista, lipideistä ja muista
makromolekyyleistä. (Mayr 1999, Mayr
2003)

Fenotyyppi kohtaa yksilönkehityksen aikana
kahdenlaista valintaa. Se pyrkii sopeutumaan
vallitseviin olosuhteisiin käytössä olevin (niu-
koin) resurssein ja välttämään luonnon suorit-

taman eliminoinnin. Suvullisesti lisääntyvä
yksilö on lisääntymisikäisenä parittelukump-
panien valinnan kohteena kunkin lajin suku-
puolidimorfisten tekijöiden mukaisesti. Suku-
puolidimorfialla tarkoitetaan koiraalle ja naa-
raalle ominaisia, ilmiasuun ja käyttäytymi-
seen liittyviä tekijöitä, joilla on merkitystä
parittelukumppanien valinnassa. Esimerkiksi
riikinkukkokoiraiden näyttävät pyrstöhöyhe-
net, kolibrikoiraiden värikäs höyhenpuku sekä
lintulajien menestys soidinmenoissa kuuluvat
sukupuolidimorfiaan. Sukupuolet suosivat
parittelukumppaneiltaan erityistä fenotyyppiä,
ja tällä valikoivalla pariutumisella on vaikutus
populaation geenimaterian muokkautumiseen.
(Mayr 2003)

Saman lajin sisällä ilmenee fenotyypin suh-
teen suuri polymorfismi eli monimuotoisuus.
Esimerkiksi jokainen ihminen, myös identti-
set kaksoset, on erilainen. Muuntelun ymmär-
täminen ja sen merkitys evoluutiossa edistyi,
kun 1900-luvulla kehittyneen mikroskopian
myötä genetiikan ja molekyylibiologian tieto-
määrä lisääntyi räjähdysmäisesti. Kun tieto
geenien rakenteesta selvitettiin, voitiin useat
evoluutioon liittyvät ilmiöt hahmottaa mole-
kyylitasolla. Esimerkiksi perinnöllisellä
muuntelulla tarkoitetaan yksiköiden geenien
alleelien välisiä eroja. (Mayr 2003)

1.2.3 Evoluutio geneettisellä tasolla

Evoluution kannalta geneettisellä tasolla vai-
kuttavia keskeisiä ilmiöitä ovat rekombinaatio
eli kromosomien uudelleenjärjestäytyminen,
sukusoluissa tapahtuvat mutaatiot, geenivirta
ja valikoiva pariutuminen. Geenimutaatiolla
tarkoitetaan genotyypin spontaania muutosta,
jonka takana on useimmiten yhden geenin
yhtäkkinen muuttuminen. Tämän taustalla on
solunjakautumisen aikana tapahtuva kopioitu-
misvirhe: yksi emäspari korvautuu toisella.
Fenotyypin tasolla vaikuttavat mutaatiot joko
karsiutuvat tai jäävät populaatioon. Huomat-
tavaa on, että suvuttomassa lisääntymisessä
tapahtuu evoluutiota vain mutaatioiden
kautta, koska normaalisti esitumallisten jälke-
läiset ovat klooneja. Geenivirraksi kutsutaan
geenien siirtymistä saman lajin populaatioi-
den välillä. Geenivirralla on suuri merkitys
etenkin laajalle levinneiden lajien vakau-
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delle, koska katkennut geenivirta jonkin lajin
eri populaatioiden osalta merkitsee lopulta
uuden lajien haaraumista vanhasta. (Mayr
2003)

Evoluutiobiologit jaottelevat mutaatiot hyö-
dyllisiin, neutraaleihin ja haitallisin sen perus-
teella, millainen vaikutus niillä on ollut popu-
laation adaptaatioon eli sopeutumiseen. Luon-
nonvalinta suosii yksilöitä, joiden genotyy-
pissä on tapahtunut hyödyllinen mutaatio.
Geneettisesti monimuotoinen populaatio on
vahvassa asemassa, koska sen piirissä elää
genotyyppejä, jotka sopeutuvat olosuhteiden
muutoksiin. (Mayr 2003)

1.3 Eliöiden kehitys aitotumalli-
sista ihmiseen

1.3.1 Aitotumallisten ja monisoluis-
ten synty ja kehitys

Fotosynteesin kehittyminen oli merkittävä
kehitysaskel soluevoluution energiatalou-
dessa. Tuolloin happea tuottavat sinibakteerit
alkoivat käyttää hyväkseen auringonvalon
energiaa. Fotosynteesin seurauksena maapal-
lon ilman happipitoisuus alkoi nousta noin 2,2
miljardia vuotta sitten. Tämä merkitsi sitä,
että aerobiset, happea energiantuotantoonsa
käyttävät eliöt alkoivat yleistyä ja muodostui
happipitoinen ilmakehä. Ilman runsaan happi-
pitoisuuden myötä mikro-organismit kehitti-
vät sekä kyvyn käyttää hyväksi happea että
suojata solurakenteita hapettumista vastaan.
(Futuyma 2005, Niemi ym. 1994)

Ensimmäiset eukaryoottisolut ilmestyivät 1,5
miljardia vuotta sitten. Eläinsolujen mito-
kondriot ja kasvisolujen viherhiukkaset (klo-
roplastit) ovat kehittyneet endosymbiootti-
sesti aerobisista bakteereista ja fotosynteetti-
sistä syanobakteereista. Endosymbioottisella
kehityksellä tarkoitetaan sitä, että mitokondri-
oiden ja viherhiukkasten oletetaan olleen itse-
näisiä bakteereja, jotka ovat oppineet elämään
eukaryoottien solulimassa ja muotoutuneet
lopulta elimellisiksi osiksi eläin- tai kasvi-
soluja. Eukaryoottien eli tumallisista soluista
muodostuvien yksi- tai monisoluisten eliöiden
kehittyminen merkitsi sitä, että syntyi suvulli-

nen lisääntyminen eli kahden saman lajin
organismin genomin yhdistyminen. Tämän
seurauksena jälkeläisten perimä on erilainen
kuin edellisen sukupolvella. Tämän takaa eri-
tyisten sukusolujen tuman jakautuminen eli
meioosi.  (Futuyma 2005, Niemi ym. 1994)

Suvullinen lisääntymisen myötä jälkeläisten
perimässä tapahtui muuntelua, joka selittää
osittain nykyistä biodiversiteettiä eli lajien
monimuotoisuutta. Suvullisen lisääntymisen
lisäksi eukaryoottisolut poikkeavat proka-
ryooteista siinä, että niillä on sytoskeletoni eli
solun tukiranka, useimmilla mitokondrio sekä
monilla myös yhteyttämiseen kykeneviä klo-
roplasteja eli viherhiukkasia. (Futuyma 2005)

Kuva 3. Eräs malli ensimmäisen aitotumallisen
synnystä kahden esitumallisen, eubakteerin ja
arkkibakteerin, yhdistyessä kimerassa. (Mayr
2003)

Ensimmäiset monisoluiset kehittyivät 750
miljoonaa vuotta sitten. Yksisoluiset lisään-
tyivät kahdentumalla eli tuottamalla klooneja.
Monisoluiset alkoivat tuottaa alkeellisia suku-
soluja, ja tätä seurannut alkeellinen suvullinen
lisääntyminen kiihdytti eliöiden kehittymistä.
350 miljoonaa vuotta sitten ensimmäiset eliöt
siirtyivät meristä kuivalle maalle, kun
UV-säteilyä suodattui pois ilmakehän hapen
muodostaman otsonikerroksen ansiosta.
(Devillers ja Chaline 1993, Turunen 2007)

Ensin maalle siirtyivät kasvit ja noin 300 mil-
joonaa vuotta sitten ensimmäiset eläimet.
Sammakkoeläimet siirtyivät maalle 260 mil-
joonaa vuotta sitten. Eläinten keuhkot, raajat
ja lihaksisto kehittyivät maaelämän vaatimuk-
siin.  Maaelämää hallitsivat matelijat noin 645
miljoonaa vuotta sitten tapahtuneeseen dino-
saurusten sukupuuttoon kuolemiseen asti.
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Tämän jälkeen nisäkkäät valtasivat dinosau-
rusten jättämät ekologiset lokerot. Simpanssin
ja ihmisen yhteinen kantamuoto eli seitsemän
miljoonaa vuotta sitten. (Devillers ja Chaline
1993, Turunen 2007)

1.3.2 Ihminen lajina lajien joukossa

Ensimmäinen ihmislaji, josta on löydetty tar-
kat todisteet, on Homo habilis, jonka kehitty-
minen sai alkunsa 1,8–1,6 miljoona vuotta sit-
ten. Se eriytyi Australopithecusista, kaksijal-
kaisesta apinasta (bipedal ape), joka fossiili-
löydösten perusteella on elänyt 1–4 miljoona
vuotta sitten Afrikassa. Homo habiliksen
aivojen tilavuuden (800 cm3) on arvioitu
olleen vain hieman Australopithecusia suu-
rempi. Ihmisen kehityslinjassa merkittävää
oli, kun uudella ihmislajilla, Homo erectuk-
sella, kehittyi nykyihmisen kaltaiset lonkkara-
kenteet, jotka mahdollistivat kävelemisen.
Homo erectuksen aivojen tilavuuden arvioi-
daan olleen 1300 cm3. Homo erectuksesta
eriytyi kaksi populaatiota, toinen Euroopan ja
toinen Lähi-idän ja Aasian alueille. Euroo-
passa sijainneesta populaatiosta kehittyi nean-
dertalinihminen, Homo sapiens neanderthalis,
ja aasialaispopulaatiosta nykyihminen, Homo
sapiens sapiens. On arvioitu, että neanderta-
linihmisen aivojen pinta-ala olisi ollut 1600
cm3. Viimeistään 30 000 vuotta sitten nean-
dertalinihminen kuoli sukupuuttoon. (Devil-
lers ja Chaline 1993)

Kognitiivinen evoluutioepistemiologia on
evoluutiobiologian ja filosofisen epistemiolo-
gian (tieto-oppi) välimaastoon sijoittuva kou-
lukunta, joka on kukoistanut 1970-luvulta
lähtien. Se viittaa käsitykseen, jonka mukaan
evoluution kulussa on tapahtunut vaihe, jossa
ihmisaivojen rakenteet ja kognitiiviset
(havaitseminen, ajattelu, muisti ja tiedon

käsittely yleensä) kyvyt mahdollistavat sellai-
sen ympäröivän todellisuuden hahmottami-
sen, josta ihminen myös lajina on riippuvai-
nen. Ilman lajityypillistä kognitiivista kapasi-
teettiaan ihminen ei selviytyisi biosfäärin (ja
mahdollisesti sen ulkopuolisen maailman-
kaikkeuden) asettamista haasteista. (Mayr
1999)

Ihmisen tapa aistia ja käsittää ympäröivää
todellisuutta on vain lajillemme ominainen,
koska muut eläinlajit ovat omanlaisessa suh-
teessa biosfääriin. Biologit käyttävätkin ter-
miä mesokosmos kuvatessaan ihmisen
havaintomaailmaa: se käsittää (nykyisin)
ilmiöitä aina alkeishiukkasista avaruuden ja
ajan transgalaktiseen maailmaan. Tämä on
merkittävä huomio, koska muut eläinlajit ais-
tivat ympäristöä ja reagoivat siihen toisin
tavoin herkistynein aistein ja toimintameka-
nismein. Homo sapiens sapiens muokkaa voi-
makkaasti ympäristöään, minkä vaikutuksia
biosfääriin ja siinä asuvien eliöiden perimään
pitkällä aikavälillä ei tunneta. (Mayr 1999)  
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Tiivistelmä
Eliömaailma jaetaan eukaryootteihin ja prokaryootteihin. Prokaryootteihin eli esitumaisiin soluihin kuu-
luvat bakteerit ja eukaryootteihin eli aitotumaisiin taas kasvit, sienet ja alkueliöt. Yhteistä näissä eliöissä
on solukalvo ja solulima. Prokaryoottien soluhengitys tapahtuu mesosomeissa ja eukaryoottien puoles-
taan mitokondrioissa. DNA on eukaryooteilla tumakotelon ympäröimässä tumassa kun taas prokaryoo-
teilla on rengasmainen kromosomi kiinni solukalvossa.

Johdanto
Solu on kaikkien elävien organismien raken-
teellinen ja toiminnallinen perusyksikkö.
Jokainen kypsä solu on erikoistunut yhteen tai
useampaan erikoistoimintoon, mutta kukin
yksittäinen solu pystyy toimittamaan kaikki
elämälle välttämättömät perustoiminnot.
Kaikkein yksinkertaisimmilla eliöillä solujen
erilaistuminen on vähäistä. Yhteisenä piir-
teenä kaikkia soluja verhoaa ulkopuolelta
solukalvo eli plasmamembraani. Kalvon
sisällä on solulimaa eli sytoplasmaa ja lukui-
sia erilaisia soluelimiä eli soluorganelleja
(Solun rakenne).

Aikaisemmin eliömaailma jaettiin helposti
erottuvien muotojen ja ravinnonottotapojen
perusteella viiteen pääryhmään: bakteerit,
alkueläimet, kasvit, sienet ja eläimet. Yksin-
kertaisuutensa vuoksi bakteerit päätettiin erot-
taa muista eliöistä omaksi ryhmäkseen, pro-
karyooteiksi. Eukaryootteihin lukeutuvat puo-
lestaan kaikki muut eli eläinkunta, kasvit, sie-
net sekä alkueliöt. Oleellisempana erona näi-
den kahden ryhmän välillä on, että eukaryoot-
tisolussa on DNA:ta sisältävä tuma sekä
solunsisäisiä kalvon ympäröimiä rakenteita
(Niemi ym. 1989).

2.1 Prokaryootit

2.1.1 Prokaryoottisolun evoluutio ja 
rakenne

Prokaryoottisolut voidaan jakaa eubakteerei-
hin ja arkkibakteereihin. Arkkibakteerit ovat
mahdollisesti vanhimpia olemassa olevia
solullisia eliöitä, ja niitä esiintyy ääriolosuh-
teissa esimerkiksi todella korkeissa lämpöti-
loissa tai korkeissa paineissa. Eukaryootit
ovat enemmän sukua arkeille kuin eubaktee-
reille. Prokaryooteilla ei ole tumaa ja DNA
onkin yksi suuri rengasmainen kromosomi,
joka on kiinni solukalvossa. Myös mitokond-
riot, golgin laitteet, limakalvostot ja klorop-
lastit puuttuvat. Soluseinän rakenteen ja vär-
jäytyvyyden perusteella ne voidaan jakaa
grampositiivisiin (gram+) ja gramnegatiivi-
siin (gram-)-bakteereihin. Vaikka prokaryootit
ovat rakenteellisesti yksinkertaisia, ovat ne
aineenvaihdunnallisesti kehittyneitä ja eri-
koistuneita. Kooltaan prokaryootit ovat 0,1–
50 µm. Solumuodon perusteella ne voidaan
jakaa pyöreisiin kokkibakteereihin, sylinteri-
mäisiin sauvoihin, kierteisiin spirilleihin ja
hyvin erikoisiin spirokeettoihin. Lisäksi on
bakteereja, jotka muodostavat rihmoja ja
ulokkeita. Kuvassa 1 on esitettynä bakteerin
rakenne (Niemi 2006, Prokaryoottisolun
rakenne).
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Kuva 1. Bakteerin rakenne.

2.1.2 Solukalvo, soluseinä ja kapseli

Prokaryoottien solukalvo muodostuu fosfoli-
pideistä, proteiineista ja niihin liittyneistä hii-
lihydraateista. Solukalvo osallistuu rakenneo-
sien synteesiin, hengitykseen, ravinteiden
sisäänottoon ja eritykseen. Bakteerien solu-
kalvossa on mesosomeja, jotka ovat solukal-
von poimuja solulimassa. Ne vastaavat bak-
teerin soluhengityksestä kuten mitokondriot
eukaryooteilla (Niemi 2006, Prokaryootti-
solun  rakenne).

Soluseinä on jäykkä, solua tukeva rakenne. Se
suojaa solua osmoottisen paineen vaikutuk-
selta. Solun jakautumisen aikana soluseinä
muodostaa tytärsolujen välille septumin eli
väliseinän. Bakteereilla on kahden tyyppisiä
soluseinärakenteita. Gram + -bakteerien solu-
seinä koostuu paksusta peptidoglykaaniker-
roksesta, jossa on lisäksi sekä teikko- että
lipoteikkohappoa. Gram - -bakteereilla on
ohut peptidoglykaaniseinä, jonka päällä on
ulkokalvo, jossa on lipopolysakkarideja. Vär-
jättäessä bakteereja tämä kalvo estää väriä
tarttumasta, johon perustuu bakteerien tunnis-
taminen. Joillakin prokaryooteilla on vielä
soluseinää ympäröivä kapseli, joka muodos-
tuu polysakkarideista. Se auttaa bakteeria
kiinnittymään isäntäsolun pintaan ja on
samalla suojaavana rakenteena isännän
immuunijärjestelmää vastaan. Toinen isän-
nältä suojaava rakenne on limakerros, joka
vaikuttaa bakteerin virulenssiin (Niemi 2006,
Prokaryoottisolun rakenne).

2.1.3 Glykokalyksi, flagellat ja fimbriat

Glykokalyksi on solun ulkoista materiaalia,
joka sisältää polysakkarideja. Se voi muodos-
tuakapselista tai limakerroksesta. Flagellojen
avulla solu pystyy liikkumaan ja fimbrioiden

avulla kiinnittymään. Lisäksi on karvoja eli
piluksia, jotka auttavat myös liikkumisessa
(Prokaryoottisolun rakenne).

2.1.4 Ribosomit, nukleoidi ja plasmi-
dit

Solulimassa on ribosomeja, jotka koostuvat
proteiineista ja RNA:sta. Nukleoidissa sijait-
see kromosomaalinen DNA, jonka genomi on
yleensä haploidinen. Joillain bakteereilla on
myös plasmideja, joissa on kromosomin ulko-
puolista DNA:ta. Plasmidit replikoituvat itse-
näisesti ja vaikuttavat mm. bakteerin antibi-
oottiresistenssiin. Bakteerien lisääntyminen
on aseksuaalista eli tytärsolut ovat toistensa
klooneja mutta yksilöiden välillä voi tapahtua
materiaalin vaihtumista. Genomin muokkau-
tuminen on mahdollista mutaatioiden tai
geneettisen rekombinaation takia (Proka-
ryoottisolun rakenne).

2.1.5 Inkluusiokappaleet, endosporit 
ja kaasurakkulat

Joillain bakteereilla on inkluusiokappaleita
jotka sisältävät esimerkiksi hiili-, typpi- ja
rikkiyhdisteitä. Kappaleet toimivat energiava-
rastoina. Endosporit ovat puolestaan solunsi-
säisiä itiötyyppejä, jotka kestävät hyvin ääri-
olosuhteita. Ne voivat säilyä useita vuosia
dermantteina eli toimintakykyisinä, mutteivät
aktiivisina Järvissä ja merissä elävillä baktee-
reilla on kaasurakkuloita, jotka mahdollista-
vat solujen liikkeen ylös- ja alaspäin. Ne
sijaitsevat sytoplasmassa ja rakentuvat kah-
desta proteiinista (Prokaryoottisolun
rakenne).

2.2 Elinympäristö ja liikkumiskäyt-
täytyminen eli taksia

Bakteerit voidaan jakaa elinympäristön perus-
teella aerobisiin ja anaerobisiin. Energia tulee
hapetus-pelkistysreaktiosta eli toisin sanoen
voidaan puhua elektronin siirrosta. Aerobiset
bakteerit siirtävät elektroneja hapelle ja ana-
erobiset taas käyttävät elektronin vastaanotta-
jana esimerkiksi nitraattia ja rikkiä. Yleensä
happi on hyvin myrkyllistä anaerobiselle bak-
teerille, mutta myös tolerantteja bakteereja
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löytyy. Suurin osa bakteereista pystyy liikku-
maan. Olosuhteet säätelevät liikkumiskoneis-
tot. Jos bakteerilla on positiivinen taksia, se
liikkuu ärsykettä kohti kun taas negatiivisella
taksialla liikutaan poispäin ärsykkeestä. Liike
syntyy pyörivän flagellan avulla. Jos flagella
pyörii vastapäivään, niin bakteeri liikkuu
eteenpäin ja jos flagella pyörii myötäpäivään,
niin bakteeri pysyy paikallaan. Energia saa-
daan solukalvon eripuolille syntyvästä säh-
köisestä gradientista (Prokaryoottisolun
rakenne).

2.3 Energian ja ravinnon hankinta
Jos bakteeri saa energiansa valosta, on se
fototrofi. Kemotrofit saavat energiansa ravin-
toaineita hapettamalla. Autotrofit ottavat tar-
vitsemansa hiilen hiilidioksidista kun taas
heterotrofit ottavat sen ravintoaineista. Litot-
rofien energia tulee epäorgaanisten ravintoai-
neiden hapetuksesta ja organotrofien taas
orgaanisten ravintoaineiden hapetuksesta
(Prokaryoottisolun rakenne).

2.4 Escherichia coli
Tunnetuin ja eniten tutkittu prokaryootti on
kolibakteeri Escherichia coli. E.coli elää mm.
nisäkkäiden ja lintujen ruoansulatuskanavassa
useimmiten sovussa yksilön kanssa mutta voi
aiheuttaa tulehduksia päästessään muualle eli-
mistöön. Antibiootit tepsivät kuitenkin hyvin
E.coliin. Kooltaan se on 2x1 mikrometriä ja
solua ympäröi peptidoglykaanisoluseinä ja
kaksinkertainen solukalvo. E.coli on gram- ja
sen ulkopinnassa on piluksia, joilla se pystyy
tarttumaan. Tavallisesti sillä yhdestä kahteen
flagellaa liikkumista varten. Sen sisällä on
15000 ribosomia, 1000 erilaista entsyymiä,
orgaanisia yhdisteitä, epäorgaanisia ioneja,
renkaan muotoinen kromosomi sekä plasmi-
deja. E.colin jakautuu keskimäärin kahden-
kymmenen minuutin välein. E.colia käytetään
paljon genetiikassa. Siihen on helppo siirtää
plasmidiin liitettyjä geenejä. Kun E.coli
jakaantuu, monistuu samalla myös plasmidi.
E.colia voidaan käyttää myös proteiinien
tuottamisessa (Prokaryoottisolun rakenne).

2.5 Eukaryoottisolut

2.5.1 Perusasioita eukaryoottisolusta
Endosymbioottisten tapahtumien myötä pro-
karyooteista kehittyi noin 2 miljardia vuotta
sitten tumallinen solu, joka on eläinten, kas-
vien, sienten ja yksisoluisten eukaryoottien eli
protistien rakenteen, toiminnan ja lisääntymi-
sen perusta. Eukaryoottisolun koko ja muoto
voivat tehtävästä riippuen vaihdella huomat-
tavasti. Niitä verhoaa lipidirakenteinen solu-
kalvo, jonka ulkopuolella on kasvi- ja sieni-
solulla soluseinä. Monilla aitotumaisilla on
solukalvon ulkopinnalla glykoproteiineista
koostuva glykokalyksi. Se on pintarakenne,
jonka avulla elimistö tunnistaa solun omak-
seen. Eukaryoottisolussa on myös runsaasti
lipidikalvon verhoamia soluelimiä eli
organelleja, joissa biokemialliset reaktiot
tapahtuvat. Kuvassa 2 on esitetty eukaryootti-
solun rakenne (Aitotumainen eli eukaryootti-
solu, Niemi ym. 1989). 

Kuva 2. Eukaryoottisolun rakenne (Kuva
mukailtu: Hiltunen ym. 2007).

2.5.2 Eukaryoottisolun soluelimet

Merkittävin ero esi- ja aitotumallisen solun
välillä on se, että aitotumallisella solulla on
kaksikerroksisen tumakotelon ympäröimä tu-
ma eli nucleus. Tumakotelon tumahuokoset
sisältävät proteiinitulpan, joka toimii valikoi-
vana suodattimena sytoplasman ja tuman vä-
lillä. Tumakotelon sisäkalvon sisäpinnalla
erottuu tummana materiaalina tukirakenne
(tumalevy) ja siihen kiinnittynyttä histonien
ympäröimää kromosomistoa. Valkuaissyntee-
sin tapahtumaketjuun kuuluu tumassa tapah-
tuva transkriptio, jossa muodostuu spesifinen
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lähetti-RNA-molekyyli. Se muodostuu va-
paista ribonukleotideista, joiden emäkset liit-
tyvät auenneen DNA:n toisen rihman deoksi-
ribonukleotidien emäksiin. Tämän jälkeen
RNA-polymeraasientsyymi liittää ribonukleo-
tidit yhteen lähetti-RNA-molekyyliksi, josta
vielä silmukoinnissa poistetaan koodaamatto-
mat osat (intronit). Valmis lähetti-RNA siirtyy
tumahuokosten kautta sytoplasmaan ja liittyy
yhteen ribosomin kanssa. Translaatiossa ribo-
somi liittää aminohappoja proteiineiksi lähet-
ti-RNA:n toimiessa mallina, jotka varastoitu-
vat aluksi solulimakalvoston onteloon (Bjålie
ym. 1998, Hiltunen ym. 2007).

Sytoplasmassa sijaitseva solulimakalvosto
koostuu putkimaisista ja pussimaisista kalvo-
rakenteista. Se on suurin soluelin ja jakaantuu
kahteen osaan: ribosomien verhoamaan eli
karkeaan ja sileään solulimakalvostoon.  Sile-
ällä solulimakalvostolla on tärkeä osuus ras-
vahappojen ja fosfolipidien muodostuksessa,
myrkyllisten aineiden muuttamisessa eritettä-
viksi ja Ca2+-ionien varastoinnissa. Pienet
kuljetusrakkulat tuovat karkeassa solulima-
kalvostossa syntetisoitunutta proteiinia Gol-
gin laitteeseen (kasvisolussa diktyosomi),
jossa eritettävään proteiiniin kiinnitetään hiili-
hydraatti- ja fosfaattiryhmiä. Se tuottaa myös
uutta kalvomateriaalia käytettäväksi solun
kasvussa ja vaurioituneen tai aineenvaihdun-
nassa kulutetun kalvon tilalle (Bjålie ym.
1998, Hiltunen ym. 2007).

Lysosomien sisältämät entsyymit osallistuvat
endosytoitujen bakteerien ja monenlaisten
vieraiden hiukkasten hajotukseen. Lisäksi ne
kykenevät tuhoamaan solun omia kuluneita ja
vaurioituneita soluelimiä, jotka eivät enää
toimi. Entsyymit eivät vahingoita solun elin-
tärkeitä rakenteita niin kauan kuin lysosomi-
kalvo pysyy ehjänä. Kun solu tulee tiensä
päähän, entsyymit vapautuvat lysosomeista ja
solu hajoaa (autolyysi). Näin elimistö pääsee
eroon kuolleista soluista. Kasvisolussa hajot-

tavia entsyymejä sisältävä vakuoli vastaa toi-
minnaltaan eläinsolun lysosomeja. Sen tehtä-
vänä on myös ylläpitää kasvisolun rakennetta
tukemalla sitä mekaanisesti (Bjålie ym. 1998,
Hiltunen ym. 2007, Vakuoli).

Soluhengityksestä vastaavat mitokondriot eli
sauvajyväset ovat luultavasti elämän alkuvai-
heessa tumallisten solujen esimuotojen fago-
sytoimia bakteereja, jotka ovat sopeutuneet
endosymbioottiseen elämään tumallisten
solujen kanssa. Mitokondrio muodostuu tasai-
sena rajaavasta ulkokalvosta ja sisäosissa poi-
muina esiintyvästä sisäkalvosta. Sisäkalvon
poimujen (kristojen) väliin jäävässä tilassa on
runsaasti rasvahappojen hapettamiseen ja tri-
karboksyylihappokiertoon tarvittavia entsyy-
mejä. Kristojen kalvoissa sijaitsevat puoles-
taan ATP-tuotantoon tarvittavat entsyymit ja
elektroninkuljettajat. Mitokondrioita on eni-
ten aineenvaihdunnaltaan vilkkaissa soluissa
kuten lihas- ja maksasoluissa. Mitokondriot
sisältävät myös omaa rengasmaista DNA:ta.
Siihen ei liity histoneja eikä koodaamattomia
osia eli introneita, joten mitokondriot muistut-
tavat läheisesti bakteereita (Bjålie 1998, Hil-
tunen 2007).
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Johdanto
Valomikroskoopissa käytetään näkyvää valoa
ja sen toiminta perustuu valon amplitudin
vaihteluun. Valo ohjataan kuvattavan näytteen
läpi erilaisilla linsseillä ja näytteen jälkeen
kuva muodostetaan ja suurennetaan objektii-
vin ja okulaarin avulla. Valomikroskoopissa
päästään  parhaimmillaan 0,2 µm:n erotusky-
kyyn, joka tarkoittaa pienintä välimatkaa,
jolla kaksi erillistä pistettä voidaan erottaa toi-
sistaan. Suurin järkevä suurennos on noin
1000-kertainen. Valomikroskooppi soveltuu
parhaiten solujen ja kudosten tarkasteluun.

Transmissio- eli läpivalaisuelektronimikro-
skooppi (TEM) toimii valomikroskoopin kal-
taisesti, mutta siinä käytetään valon sijasta
elektroneja. Sillä voidaan erottaa hyvin paljon
hienompia rakenteita kuin valomikroskoo-
pilla.  Ohut näyte läpäistään elektronisuih-
kulla, jolloin saadaan luotua kuva näytteen
läpi kulkeutuneista elektroneista. TEM mah-
dollistaa siis tarkan kuvan saamisen näytteen
sisäisestä rakenteesta. TEM:n erotuskyky on
noin 0,2–0,8nm luokkaa. 

3.1 Valomikroskooppi

3.1.1 Toimintaperiaate

Valomikroskoopissa tutkittava näyte valais-
taan yleensä alhaaltapäin, mutta on olemassa

myös käänteismikroskooppeja. Valonläh-
teenä käytetään pienjännitehehkulamppua tai
halogeenilamppua. Uusin tekniikka käyttää
LED-lamppuja. Lampun edessä on yleensä
kokoojalinssi eli kollektori, joka nimensä
mukaisesti kokoaa lampun valon. Kollektorin
jälkeen tuleva kondensori on linssijärjes-
telmä, jonka tehtävänä on keskittää ja koota
valoa tutkittavaan näytteeseen. Kondensorin
korkeutta voidaan säätää ja sen aukkoa voi-
daan säätää sen alapuolelta löytyvällä iiri-
shimmentimellä.

Näyte valaistaan alhaaltapäin ja sitä tarkastel-
laan ylhäältä. Näytteen yläpuolella on objek-
tiivi, joka koostuu useista erilaisista linsseistä
ja sen tehtävänä on muodostaa näytteestä
todellinen suurennettu välikuva. Objektiivin
suurennus on yleensä 4–100-kertainen. Oku-
laarin tehtävänä on suurentaa objektiivilla
saatu välikuva eli toisin sanoen se toimii suu-
rennuslasina, jolla katsotaan välikuvaa. Oku-
laarin suurennokset ovat yleensä pieniä, 4–
25-kertaisia. Kokonaissuurennos saadaan ker-
tomalla objektiivin suurennus okulaarin suu-
rennoksella ja tubuskertoimella, joka on
yleensä noin 1.

Periaatteessa valomikroskoopin kokonaissuu-
rennos saataisiin kasvamaan hyvinkin suu-
reksi, mutta silloin tutkittavan näytteen yksi-
tyiskohtia ei saada näkyviin. Siksi mikroskoo-
pin tärkeä ominaisuus on erotuskyky, johon
vaikuttaa käytetyn valon aallonpituus sekä
käytetyn objektiivin ja kondensorin numeeri-
nen apertuuri, NA. Erotuskyky on sitä suu-
rempi, mitä isompi apertuurin arvo on, sillä
tällöin kuvaa muodostavien säteiden määrä
kasvaa, ja mitä laajempi on valokeila, joka
tulee näytteestä objektiiviin ja muodostaa
kuvan. Numeeriseen apertuuriin vaikuttaa
myös näytteen ja objektiivin välisen tilan tai-
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tekerroin. Jos välitilana on ilma, valon taittu-
mista tapahtuu kaikissa rajapinnoissa. Tällöin
maksimiarvo numeeriselle apertuurille on
käytännössä 0,95. Jos taas välitila täytetään
ns. immersioöljyllä, numeerinen apertuuri voi
olla jopa 1,4, koska objektiivin ja välitilan tai-
tekerroin on sama ja taittumista ei tapahdu.
Immersioöljyä käyttämällä päästään valomik-
roskoopin parhaimpaan erotuskykyyn 0,2 µm.

Valomikroskoopin linsseissä esiintyy aberraa-
tiota, jonka seurauksena kuvassa esiintyy vää-
ristymiä. Tästä johtuen kuvan laatu ja erotus-
kyky heikkenee. Aberraatio voidaan jakaa
kahteen eri tyyppiin: väri- eli kromaattiseen
aberraatioon ja geometriseen- eli monokro-
maattiseen aberraatioon. Kromaattisen aber-
raation perusteella objektiivit jaetaan akro-
maattisiin, semiapokromaattisiin ja apokro-
maattisiin objektiiveihin. Akromaattisessa
objektiivissa väripoikkeamaa on korjattu kah-
den värin, sinisen ja punaisen, suhteen ja
apokromaattisessa objektiivissa lähes kaikki
väripoikkeamat on korjattu.

3.1.2 Valomikroskoopin sovellutuksia

Valomikroskoopista saadaan uusia sovelluk-
sia kun siihen yhdistetään erilaisia valonläh-
teitä ja suotimia. Tällaisia sovelluksia ovat
esimerkiksi pimeäkenttämikroskooppi, ste-
reomikroskooppi, faasikontrastimikro-
skooppi, fluoresenssimikroskooppi ja konfo-
kaalimikroskooppi.

Pimeäkenttämikroskoopissa päästetään vain
tutkittavan näytteen rajapinnoista siroava valo
objektiiviin. Tällöin voidaan erottaa tummaa
taustaa vasten pieniäkin yksityiskohtia.

Stereomikroskoopissa kummallekin silmälle
tuotetaan toisistaan poikkeavasta kulmasta
tuleva kuva. Näyte valaistaan joko alta tai
sivulta. Stereomikroskooppia nimitetään
myös preparointimikroskoopiksi sen käyttö-
tarkoituksen mukaan. 

Faasikontrastimikroskoopissa näytteen läpi
kulkevaan valoon aiheutetaan ¼-aallon
vaihe-ero. Kun tämä valo yhdistetään siron-
neeseen valoon, muuttuu vaihe-erot amp-
litudi-eroiksi ja saadaan kontrasti näytteen eri

osien välille. Tätä voidaan käyttää elävien ja
värjäämättömien solujen tarkasteluun.

Fluoresenssimikroskoopissa ja konfokaali-
mikroskoopissa näytteet käsitellään fluoresoi-
villa aineilla. Fluoresenssimikroskoopissa
näytteeseen suunnataan UV-valoa, joka virit-
tää näytteessä olevat fluoresoivat molekyylit.
Objektiivin jälkeen UV-valo leikataan pois
suodattimella jolloin nähdään vain fluoresoi-
vat molekyylit tummalla taustalla. Konfokaa-
limikroskoopissa näytteeseen suunnataan
laservaloa, jolla pyyhkäistään tiettyä aluetta
näytteestä. Detektori havaitsee fluoresenssin
piste pisteeltä ja muodostaa digitaalisen
kuvan tietokoneen muistiin. Pyyhkäisemällä
useista päällekkäisistä tasoista, voidaan näyt-
teestä muodostaa tietokoneella kolmiulottei-
nen kuva. Kuvassa nähdään vain fluoresoivat
solut. Näillä menetelmillä voidaan tunnistaa
useita eri molekyylejä samasta näytteestä
käyttämällä eri aallonpituuksilla fluoresoivia
merkkiaineita.

3.2 TEM (Transmission Electron 
Microscope)

3.2.1 Toimintaperiaate

Transmissioelektronimikroskoopin sisätilan
on oltava tyhjiössä, joka saadaan aikaan tyh-
jiöpumppausjärjestelmällä. Tyhjiö on ehdo-
ton, sillä ilma absorboi elektronisäteilyä eli
elektronit menettäisivät liike-energiansa
ollessaan vuorovaikutuksessa kaasumolekyy-
lien kanssa. Näytteistä ei saa höyrystyä kaasu-
molekyylejä ja niiden pitää olla tyhjiön kestä-
viä.  Näytteiden on myös oltava hyvin
ohueksi, alle 100nm paksuuteen leikattuja.

Elektronisuihkun lähteenä toimii elektronity-
kiksi kutsuttu kokonaisuus. Voimakas ja lähes
yhdensuuntainen elektronisuihku saadaan
aikaiseksi sopivan elektrodijärjestelmän ja
kiihdytysanodin avulla. Käytettävät jännitteet
ovat 20–400 kV. Elektronisuihkua voidaan
sähköisesti ohjata kondensorilinsseillä, jotka
muodostavat magneettisia kenttiä. Suihku
saadaan näin rajattua ja keskitettyä halutulla
tavalla. Magneettilinsseillä ei saada aikaan
negatiivista polttoväliä, joten linssivirheitä ei
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voi korjata tällä tavalla vaan ne korjataan
apertuureja käyttäen.

Suihkun osuessa näytteeseen, osa elektro-
neista absorboituu ja osa siroaa eli muuttaa
suuntaansa. Absorboituneet elektronit eivät
läpäise näytettä, vaan luovuttavat kaiken
energiansa näytteeseen törmätessään. Absor-
boituneita elektroneja on verraten vähän, joh-
tuen näytteen ohuesta paksuudesta. Läpipääs-
seiden elektronien määrä riippuu myös luon-
nollisesti näytteen paksuudesta. Sironta on
suurimmillaan näytteen tiheimmissä kohdissa,
jotka näkyvät kuvissa tummina. Siroaminen
tapahtuu joko inelastiseti tai elastisesti. Ine-
lastisessa sironnassa sironneet elektronit luo-
vuttavat törmätessään osan energiastaan.
Kuvan muodostumisessa inelastinen sironta
on huomattavin kontrastinaiheuttaja. Elasti-
sessa sironnassa elektronien luovuttama ener-
gia on taas niin pieni, ettei sitä voida edes
kokeellisesti havaita.

Näytteen läpäisyn jälkeen objektiivilinssi
muodostaa näytteestä kuvan. Kuvan koko
voidaan edelleen muuttaa vielä, mikroskoo-
pista riippuen, yhdellä tai useammalla lisäpro-
jektorilinssillä tai välilinsseillä. Kuva saadaan
näkyväksi fluoresoivan levyn avulla, josta sitä
voidaan tarkastella valomikroskoopin avulla.
Kuva voidaan myös tarvittaessa kuvata fil-
mille. Kuvaa voidaan parannella apertuu-
reilla eli rajoittimilla, jotka poistavat elektro-
nisuihkun reuna-alueiden elektronit. Apertuu-
rit yleensä sijaitsevat kondensori-, väli- ja
objektiivilinsseissä.

Lopullinen kuva muodostuu tiheyseroista.
Biologinen näyte dehydroidaan ja valetaan
muoviin jolloin siitä voidaan leikata ohuita
leikkeitä. Leikkeet värjätään raskasmetalli-
suoloilla, jotka ovat elektronitiheitä. Tiheät
kohdat näkyvät kuvassa tummimpina, koska
niissä sironta on suurimmillaan. Sironneiden

elektronien määrään voidaan vaikuttaa erilai-
silla värjäystekniikoilla. Esimerkiksi sito-
malla raskasmetalli-ioneita ohutleikkeen tiet-
tyihin rakenteisiin, jolloin saadaan kasvatet-
tua rakenteiden massapaksuutta ja siten
parannettua kontrastia. Yleisesti käytettyjä
väriaineita ovat esimerkiksi uranyyliasetaatti
ja lyijysitraatti.

3.2.2 Transmissioelektronimikroskoo-
pin käyttö

Ensimmäinen transmissioelektronimikro-
skooppi rakennettiin vuonna 1933.  Transmis-
sioelektronimikroskooppia käytetään, kun
valomikroskoopin suurennuskyky ei riitä.
Valomikroskoopin erottaessa solusta lähinnä
vain solukalvo, tuma ja solulima, TEM:lla
voidaan erottaa solusta paljon pienempiä
soluorgannelleja sekä esimerkiksi mikrobeja.
Saadaan siis paljon yksityiskohtaisempaa tie-
toa näytteiden rakenteesta.     Transmissio-
elektronimikroskooppi on erittäin hyvä laite
näytteen sisäisiä rakenteita tutkittaessa.
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Tiivistelmä
Elektronimikroskoopit muistuttavat valomikroskooppeja, mutta kohteiden havaitsemiseen käytetään
näkyvän valon sijasta keskitettyä elektronivirtaa. Elektronimikroskooppeja on kahta päätyyppiä: TEM
eli läpäisyelektronimikroskooppi ja SEM eli pyyhkäisyelektronimikroskooppi. Läpäisyelektronimikro-
skooppi muodostaa kohteista läpivalaisukuvia, ja pyyhkäisyelektronimikroskooppi, nimensä mukaisesti,
pyyhkii kohteiden pintaa elektronisuihkulla muodostaen kolmiulotteisia kuvia kohteiden pinnanmuo-
doista. Elektronimikroskooppien ylivoimainen erotuskyky ja suurennusominaisuudet mahdollistavat
jopa solun hienorakenteiden tutkimisen, mikä ei tavallisella valomikroskoopilla ole mahdollista.

4.1 Elektronimikroskopia
Elektronimikroskoopit ovat tieteellisen tutki-
muksen välineitä, joissa käytetään hyväksi
erittäin korkeaenergisiä elektroneja tutkitta-
essa kappaleita hyvin pienessä mittakaa-
vassa. Elektronimikroskoopilla suoritetut tut-
kimukset voivat antaa tietoa kappaleen topo-
grafiasta eli pinnan muodoista, morfologiasta
eli kappaleen muodostavien osasten koosta ja
muodosta, kompositiosta eli kappaleen muo-
dostavista aineista ja niiden suhteista sekä
kappaleen kiderakenteesta eli kuinka atomit
ovat kappaleessa järjestäytyneet.

Elektronimikroskoopit kehitettiin valomikro-
skooppien, ja niiden hyväksi käyttämän näky-
vän valon fysikaalisten rajoitusten vuoksi.
Valomikroskoopilla oli mahdollista päästä
vain noin tuhatkertaiseen suurennokseen ero-
tuskyvyn(pienin etäisyys, jolla vierekkäiset
pisteet vielä nähdään erillisinä) ollessa maksi-
missaan noin 0,2 mikrometriä. Tämä teoreet-
tinen raja oli saavutettu 1930-luvun alkuun
mennessä, ja tieteellisissä piireissä vallitsi
yleinen kiinnostus nähdä muun muassa orgaa-
nisen solun hienorakenteet(tumat, mitokond-
riot jne.). Vaatimuksena näiden toiveiden
toteutumiselle oli kuitenkin, että mikroskoop-
pien suurennoskyky kasvaisi vähintään kym-
menentuhatkertaiseksi, mikä ei kuitenkaan
ollut mahdollista perinteisillä valomikroskoo-
peilla. TEM eli läpäisyelektronimikro-
skooppi oli ensimmäinen elektronimikro-

skooppi, ja se oli rakenteeltaan hyvin paljon
valomikroskooppia muistuttava sillä erotuk-
sella että nyt käytettiinkin keskitettyä elektro-
nisuihkua kohteen ”läpi näkemiseen” valon
sijasta. Ensimmäinen läpäisyelektronimikro-
skooppi rakennettiin Max Knollin ja Ernst
Ruskan toimesta Saksassa vuonna 1931.
Ensimmäinen SEM eli pyyhkäisyelektroni-
mikroskooppi kehitettiin vuonna 1942, ja
kaupalliset mallit vasta vuonna 1965 elektro-
niikkatekniikan kehityttyä riittävästi.

Kaikkien elektronimikroskooppien perustoi-
minta on samanlainen; elektronisuihku muo-
dostetaan tyhjiöön elektronitykin toimesta,
tämä elektronisuihku kiihdytetään kohti tut-
kittavaa näytettä, fokusoidaan ja ohjataan
metallisten apertuurien sekä magneettisten
linssien avulla. Kuvan muodostuminen perus-
tuu näytteen ja elektronisuihkun vuorovaiku-
tukseen, joka voidaan havaita. (Stefanaki E
ym. 2009)

4.2 TEM (Transmission Electron 
Microscopy)

TEM eli läpäisyelektronimikroskopia on mik-
roskopiatekniikka, jossa elektronisuihku ohja-
taan erittäin ohuen tarkasteltavan näytteen
läpi magneettilinssien avulla. Elektronien kul-
kiessa näytteen lävitse, ne vuorovaikuttavat
näytteen kanssa. Kuva muodostuu tämän vuo-
rovaikutuksen seurauksena; kuva suurenne-
taan ja tarkennetaan fluoresoivalle pinnalle.
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Erotuskyvyltään läpäisyelektronimikro-
skooppi on noin kahden nanometrin luokkaa
biologisissa näytteissä, ja on mahdollista
nähdä kohteet jopa miljoona kertaa suurem-
pina (Hiltunen E ym. Galenos Ihmiselimistö
kohtaa ympäristön 2007, Stefanaki E ym.
2009).

4.2.1 Toimintaperiaate

Läpäisyelektronimikroskoopissa käytetään
elektronisuihkua, jota ohjataan magneettisten
linssien avulla. Verrattuna valomikroskoop-
piin elektronimikroskoopin toimintaperiaate
on hyvin samankaltainen; merkittävimmät
erot johtuvat elektronisäteilyn lyhyemmästä
aallonpituudesta sekä elektronien varauksesta.

Elektronilähteenä toimii pyyhkäisyelektroni-
mikroskoopissa hehkukatodi, jossa sopivan
elektrodijärjestelmän ja kiihdytysanodin
avulla saadaan aikaan voimakas, lähes yhden-
suuntainen elektronisuihku. Niin sanotun
elektronitykin kiihdytysjännite vaihtelee lait-
teesta riippuen välillä 20–1500 kV, useimmi-
ten kuitenkin välillä 20–100 kV. Kiihdytys-
jännitteen olisi hyvä olla mahdollisimman
vakaa, mikä johtaisi elektronien aallonpituu-
den(de Broglie) suureen vakauteen eli
monokromaattisuuteen(sisältää vain yhtä aal-
lonpituutta). Tämä on edellytys mahdollisim-
man onnistuneille TEM–kuville. (Kontio
2001)

Elektronitykistä (kuva 1) tuleva kapea elekt-
ronisuihku kohdistetaan kondensorilinssillä
(kuvassa 1 ennen kondensoriapertuuria, ei
nimetty) näytteeseen, jonka eri kohdat päästä-
vät eri tavoin elektroneja läpi riippuen näyt-
teen tiheydestä. Objektiivilinssi (kuva 1)
muodostaa elektronipommituksen aiheutta-
masta intensiteettivaihtelusta noin 8–25 ker-
taa suurennetun elektronioptisen kuvan, väli-
kuvan. Niin sanottu projektiolinssi (kuva 1)
kuvaa välikuvan edelleen loistevarjostimelle,
jossa kuvan tarkentaminen tapahtuu. Loiste-
varjostimen tilalle vaihdetaan valokuvauslevy
tai filmi(nykyään käytössä digitaaliset kuva-
laitteistot), johon elektronit suoraan osues-
saan aiheuttavat siinä mustumista. Lopulli-

nen suurennos on jopa miljoonakertainen
(kuva 3).

Kuva 1. Läpäisyelektronimikroskoopin kaava-
kuva (kuva muokattu David Eccles:n piirtä-
mästä kuvasta).

Koska elektronit siroavat(muuttavat suun-
taansa joko liike-energiaansa menettäen tai
menettämättä) voimakkaasti kulkiessaan
näytteen läpi on läpäisyelektronimikroskoo-
pin osat pidettävä tyhjiössä. Paine mikro-
skooppikammiossa voi olla vain noin 10-5

mmHg, jotta ongelmilta vältytään. Tyhjiö saa-
daan aikaiseksi erityisillä tyhjiöpumppujärjes-
telmillä. Lisäksi on huolehdittava, että tutkit-
tavat näytteet eivät höyrystä kaasumolekyy-
lejä, jotka voisivat reagoida elektronien
kanssa, mikroskooppikammioon. (Kontio
2001, Hiltunen E ym. Galenos Ihmiselimistö
kohtaa ympäristön 2007)

TEM:a käytetään erityisesti biologisten
rakenteiden, kuten soluorganellit, tutkimuk-
seen. TEM:lla on mahdollista nähdä muun
muassa orgaanisen solun mitokondriot, Gol-
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gin laite, solulimakalvosto, ribosomit ja
tuman sisärakenteet. Merkittävin kontrastin
eli sävykkyyden aiheuttaja ovat edellä maini-
tut sironneet elektronit. Puhutaan elastisesti
sironneista elektroneista, kun elektronit eivät
luovuta energiaa törmätessään ja vastaavasti
epäelastisesti sironneista, kun ne luovuttavat
osan energiastaan törmäyksessä. Epäelasti-
nen sironta on suurin kontrastin aiheuttaja
kaikissa näytteissä. Käytetyimpiä kuvaustek-
niikoita ovat niin sanottu valoisakenttäkuvaus
ja pimeäkenttäkuvaus. Nämä kuvaustekniikat
perustuvat nimenomaan sironneiden(pimeä-
kenttäkuvaus) tai siroamatta(valoisakenttäku-
vaus) läpi kulkeneiden elektronien havaitse-
miseen. Biologisissa näytteissä valoisakenttä-
kuvaus on käytetympi. (Hiltunen E ym.
Galenos Ihmiselimistö kohtaa ympäristön
2007)

Biologisten näytteiden valmistuksessa TEM:a
varten on huomioitava, missä suunnassa näyte
kannattaa leikata, jotta tutkittava rakenne saa-
daan parhaiten näkymään. Ohutleike värjä-
tään tavallisimmin leikkauksen jälkeen erilai-
silla värjäysaineilla, koska se on selvästi
tehokkain tapa lisätä kontrastia. Yleisimmin
käytetyt väriaineet ohutleikevärjäyksissä ovat
uranyyliasetaatti ja lyijysitraatti. Värjäysta-
pahtumassa pH on keskeisessä roolissa, ja
määrää hyvin pitkälti mitkä osat värjäytyvät
ja mitkä eivät. Uranyyliasetaatin värjäävänä
ionina toimii uranyyli-ioni, ja lyijysitraatin
vastaavasti lyijyioni. Värjäytyminen perustuu
näiden ioninen reaktioihin näytteessä olevien
tutkittavien yhdisteiden, kuten DNA, RNA,
proteiinit tai vaikkapa sytoplasma kanssa.
Tapahtuvat reaktiot riippuvat reagoivien
yhdisteiden varauksista, jotka puolestaan ovat
seurasta vallitsevista pH-olosuhteista. Ura-
nyyliasetaatilla saadaan alhaisissa pH-luke-
missa (3,5–4) värjättyä erityisesti fosfolipi-
dejä, DNA:a ja proteiineja. Se toimii Uraanin
suuren atomipainon (238) vuoksi myös
hyvänä massapaksuuden lisääjänä ja hyvänä
yleisvärinä korkeammissa pH-arvoissa. Lyijy-
sitraatti puolestaan on niin ikään hyvä yleis-
väri, ja sillä on lisäksi taipumus värjätä sytop-
lasmaa ja siten lisätä koko leikkeen massa-
paksuutta. Käytännössä useimmiten suorite-
taan niin sanottu kaksoisvärjäys, jossa ensin

leike värjätään uranyylliasetaatilla ja sitten
lyijysitraatilla. (Pelttari A 2007)

4.3 SEM (Scanning Electron 
Microscope)

Pyyhkäisy- eli scanningelektronimikroskoop-
pia käytetään näytteiden pintarakenteiden
kuvantamiseen. SEM:llä voidaan myös mää-
rittää samanaikaisesti näytteen kemiallinen
koostumus. SEM:n erotuskyky ja kuvan
syvyystarkkuus ovat erinomaisia. Kuvien kol-
miuloitteisuus on ylivoimainen muihin mikro-
skooppeihin verrattuna, muun muassa valo-
mikroskooppiin verrattuna syvyystarkkuus on
100- 1000-kertainen (kuva 4). Yleensä
SEM:llä kuvataan 10–200 000-kertaisia suu-
rennoksia. (Elektroninen aineisto: Mikrosko-
pia 2006)

Pyyhkäisy elektronimikroskoopin erotuskyky
on tarkimmillaan 1–5 nanometriä (Kontio
2001). SEM:n toimintaperiaate

Kuva 2. SEM:n kaavakuva(kuva muokattu Stu-
art M. Leeds:n piirtämästä kuvasta).

SEM:ssä käytetään elektronitykkiä (kuva 2),
kuten TEM:ssäkin, mutta elektronisuihku ei
lävistä näytteen pintaa, vaan pyyhkii sitä
kapealla suihkulla. SEM:ssä käytettävä kiih-
dytysjännite on alhaisempi kLuin TEM:ssä,
noin 20kV. Suuremmilla jännitteillä elektroni-
suihku tunkeutuisi syvemmälle näytteeseen ja
vaurioittaisi biologisia näytteitä ja aiheuttaisi
kuvan muodostuksen kannalta turhia sekun-
däärisiä elektroneja. Elektronisuihku ohja-
taan apertuurilevyillä (kuva 2) ja  kondensori-
linsseillä (kuva 2) mahdollisimman kapeaksi
pisteeksi näytteen pinnalle.
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Osa näytteen pintaa pyyhkivästä elektroni-
suihkun elektroneista heijastuu näytteestä, osa
synnyttää näytteessä elektroni- ja röntgensä-
teilyä. Kuva muodostetaan heijastuneista sekä
emittoituneista elektroneista. Elektronit kerä-
tään magneettisen tai sähköstaattisen voima-
kentän avulla näytteestä tulevan intensiteetti-
vaihtelun rekisteröivään detektoriin. Detektori
(kuva 2) kerää riittävän korkeaenergiset elekt-
ronit. Elektronit kiihdytetään uudelleen koh-
den tuikeilmaisinta. Elektronien osuessa tui-
keilmaisimen, tuikeaineessa muodostuu foto-
neja. Fotonit kulkevat valokaapelia pitkin
valomonistinputkeen (kuva 2). Fotonien muo-
dostama sähkövirta vahvistetaan ja se säätelee
kuvaputken kirkkautta. Sähkövirta pitää vah-
vistaa, koska näytteestä saatavien elektronien
määrä ei ole riittävä muodostamaan kuvaput-
kelle kuvaa. Jokaista kapealla elektronisuih-
kulla valaistua näytteen pistettä vastaa piste
kuvanmuodostuslaitteessa. Kun näytettä
pyyhkäistään useita kertoja piste pisteeltä
elektronisuihkulla, saadaan lopulta muodos-
tettua näytteestä kuva. (Kontio 2001)
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24
A5 Kudosnäytteen valmistuksen pääperiaatteet
Niemi Rainer & Penttilä Panu
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
päivämäärä 14.09.2009
tarkastaja Meeri Keinänen

Tiivistelmä
Näytteen valmistuksen pääperiaatteet ovat näytteen autolyysin pysäyttävä fiksaatio, valaminen tukimate-
riaaliin, leikkaaminen, näytteen kiinnittäminen peitinlasille, värjäys ja päällystys. Edellä mainittujen vai-
heiden kautta näytteestä saadaan riittävän ohut, jotta valo läpäisisi näytteen ja rakenneosien välille saa-
daan kontrastiero. Tämä mahdollistaa näytteen tarkastelun mikroskoopilla.

Johdanto
Esseessä on käsitelty näytteen valmistuksen
pääperiaatteita. Nämä saattavat hieman poi-
keta riippuen siitä, mitä näytteestä halutaan
nähdä tai millä mikroskoopilla näytettä tar-
kastellaan.

5.1 Fiksaatio
Kudosnäytteen oton jälkeen täytyy sen solu-
jen omien entsyyminen hajottava toiminta
pysäyttää, jotta näytteen muoto säilyisi mah-
dollisimman alkuperäisenä. Kaikkeen sopivaa
fiksatiivia ei ole, sen valinta onkin kompro-
missi, johon vaikuttaa mitä näytteestä halu-
taan saada esille. Yleensä näytteen valmistuk-
sessa proteiinin hyvä säilyminen on keskeistä.
Voidaan käyttää useita eri fiksatiiveja. Ylei-
simpiä fiksatiiveja ovat etikkahappo, formal-
dehydi ja alkoholi (Rantala ym. 1998).

Hyvä fiksatiivi tunkeutuu kudoksiin nopeasti,
säilyttää solut ja kudokset elävän näköisenä,
tappaa solut nopeasti ja estää autolyysin, lujit-
taa näytteen, kasvattaa valon taittumista näyt-
teessä ja tekee näytteen värilliseksi (Solunetti
2006: Näytteenvalmistus).

5.2 Valaminen
Moniin histologisiin mikroskooppitutkimuk-
siin käytetään parafiinivalutekniikkaa. Fiksoi-
dusta näytteestä on poistettava vesi ennen
valua parafiiniin. Vesi poistetaan nousevalla
alkoholisarjalla. Parafiini liukenee huonosti

dehydroinnissa käytettyihin liuottimiin, joten
tarvitaan väliliuotin, johon valuaine ja dehyd-
roinnissa käytetty liuos liukenee. Tämän jäl-
keen väliliuotin korvataan sulalla parafiinilla
(Rantala ym. 1998).

Näyte valetaan parafiinillä muottiin. Parafiini
saadaan irtoamaan muotista blokkina, kun
muotti jäähdytetään. Oikein valmistettu para-
fiiniblokki säilyy määräämättömän kauan kui-
vassa varastossa (Solunetti 2006: Näytteen-
valmistus).

Kuva 1. Näytepala valettuna parafiiniin. Kuva
otettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan anatomian ja solubiologian laitoksen
laboratoriossa, kuvaajat Niemi R. ja Penttilä P.

Elektronimikroskooppitutkimusta varten käy-
tetään valamiseen epoksihartseja, jotka kovet-
tuvat polymeroituessaan niin paljon, että on
mahdollista leikata hyvin ohuita (50–100 nm)
leikkeitä (Niemi ym. 1989).
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5.3 Leikkaaminen
Tukiaineeseen valetut blokit leikataan ohuiksi
viipaleiksi eli leikkeiksi mikrotomilla. Leik-
keiden paksuus on noin yhden solukerroksen
luokkaa (2–10 µm). Mikrotomi voi olla auto-
maattinen tai käsikäyttöinen. Useimmiten
mikrotomin terät on valmistettu teräksestä tai
lasista. Elektronimikroskopiaa varten näyt-
teet leikataan vielä pienemmiksi ja ohuem-
miksi (50–100 nm). Tätä tarkoitusta varten
valmistetut mikrotomit ovat varustettu timant-
titerällä (Solunetti 2006: Näytteenvalmistus).

Jääblokit leikataan kylmämikrotomilla, jossa
leikkaaminen tapahtuu selvästi pakkasen puo-
lella. Jääleikkeet poimitaan lämpimälle objek-
tiivilasille, johon ne myös tarttuvat hyvin
(Rantala ym. 1998).

Kuva 2. Mikrotomin terä ja pidin blokille. Kuva
otettu Oulun yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan anatomian ja solubiologian laitoksen
laboratoriossa, kuvaajat Niemi R. ja Penttilä P.

5.4 Värjääminen
Ennen värjäystä leikkeet tulee kiinnittää
objektilasille eli fiksata. Esikäsittelyssä leik-
keistä poistetaan veteen liukenemattomat
valuaineet, kuten parafiini ksyleenin ja laske-
van alkoholisarjan avulla. Lopulta saadaan
leike, joka voidaan värjätä vesiliuoksessa
(Rantala ym. 1998).

Kudosten ja objektilasin taitekertoimet valolle
ovat niin lähellä toisiaan, että mikroskoopilla
on mahdotonta nähdä värjäämätöntä kudosta.
Värjäys mahdollistaa mikroskooppisen tar-

kastelun. Värjäys voidaan tehdä käyttämällä
histologisia värejä, kyllästämällä näyte metal-
lisuoloilla tai muodostamalla väri kemialli-
sesti. Kudosleike voidaan käsitellä myös
vasta-aineilla ja kromogeenilla (Rantala ym.
1998).

Kuva 3. Masson trikromi-värjäys. Kuva otettu
Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan anatomian ja solubiologian laitoksen labo-
ratoriossa, kuvaajat Niemi R. ja Penttilä P.

Värien kiinnittyminen kudoksiin on yleensä
elektrostaattista. Positiiviset (emäksiset) väri-
aineet sitoutuvat negatiivisiin (happamiin eli
basofiilisiin) kudoksiin. Negatiiviset (happa-
mat) väriaineet sitoutuvat puolestaan positii-
visiin (emäksisiin, asidofiilisiin) kudoksiin.
Negatiiviset värit ovat tehokkaita happamissa
liuoksissa (Histologian ryhmätöiden opetus-
materiaali 2008).

Värjätystä leikkeestä poistetaan vesi, jolloin
näyte kirkastuu. Lopuksi näytteen päälle lii-
mataan peitinlasi peitinaineella tai vaihtoeh-
toisesti voidaan käyttää ksyleenillä kiinnitet-
tävää muovikalvoa, minkä jälkeen näyte on
valmis mikroskopoitavaksi (Rantala ym.
1998).

Lähteet
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A6 Kudosten histologiset värjäykset, periaate, esimerkkejä
Pihlaja, Juha & Saarenpää, Ville
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
9.9.2009
tarkastaja: Meeri Keinänen

Tiivistelmä
Erilaisten kudosnäytteiden tutkiminen on oleellinen osa histologian ja patologian arkea. Kudokset ovat
kuitenkin hyvin homogeenisiä normaalissa olomuodossaan, joten näytteitä on käsiteltävä niiden mikro-
skooppisen tarkastelun mahdollistamiseksi. Tällöin avuksi tulevat kudosten värjäysmenetelmät, joiden
avulla kudoksen ja solujen eri osien välille saadaan erilaisiin kemiallisiin ominaisuuksiin perustuen suu-
rempi kontrasti. 
Kudosnäytteen mikroskooppisessa tutkimuksessa tutkitaan yleensä näytteen yleisrakennetta eli morfolo-
giaa. Perinteisissä värjäysmenetelmissä pyritään solun tai kudoksen eri osien välille saamaan eroja esi-
merkiksi happamuuden ja emäksisyyden perusteella, mutta uudenaikaisilla värjäysmenetelmillä saadaan
näkyviin juuri haluttu kohdemolekyyli kudoksissa esimerkiksi immunologisin keinoin. Tässä esseessä
pitäydymme kuitenkin perinteisten värjäysmenetelmien parissa. Tarkoituksena on kuvata näiden mene-
telmien yleistä periaatetta ja lisäksi kertoa esimerkkejä käytetyimmistä värjäysmenetelmistä.

Johdanto
Kudosnäytteen mikroskooppisessa tutkimuk-
sessa tutkitaan yleensä näytteen yleisraken-
netta eli morfologiaa. Värjäämätön leike ei
kuitenkaan yleensä erotu valomikroskoopissa,
koska kudoksen eri osien välillä ei ole valon
absorptioeroja. Tämän vuoksi kudosten tutki-
miseen käytetään histokemiallisia värjäysme-
netelmiä. Värjäysmenetelmät perustuvat tun-
nettuihin kemiallisiin reaktioihin (Naukkari-
nen 2000, Horobin 2002).

Kudoksia ja soluja värjätään siis erilaisilla
väriaineilla, jotta ne saataisiin näkymään
valomikroskoopissa. Väriaine absorboi valon
tiettyä aallonpituutta ja silmän näkemä väri
syntyy aallonpituuksista, jotka eivät ole
absorboituneet. Värjäyksen avulla solusta voi-
daan erottaa solukalvo, tuma ja solulima sekä
lisäksi suurta suurennusta käyttämällä voi-
daan saada esiin myös muita soluorganelleja
(Koivuniemi & Stenbäck 1994, Karttunen
ym.2005).

Biologiset väriaineet ovat orgaanisia mole-
kyylejä, jotka sisältävät väriaineen sisältävän
kromoforin ja molekyylin soluun kiinnittävän
auksokromin. Auksokromi voi olla esimer-
kiksi karboksyyliryhmä joka kiinnittyy emäk-

sisiin molekyyleihin (Histologian ryhmätöi-
den opetusmateriaali 2009).

Histologisiin värjäyksiin käytettyjen värien
täytyy absorboida valoa ja sitoutua värjättä-
vään kudokseen. Kudosleikkeet värjätään
tavallisesti ainakin kahdella eri värillä, jolloin
toinen väriaine on emäksinen ja toinen hapan
ja tällöin esimerkiksi tuma ja solulima värjäy-
tyvät eri värisiksi. Väriaineita käyttämällä
saadaan kudosnäytteen eri osien välille
parempi kontrasti. Yleisimmin käytössä on
hematoksyliini-eosiini- eli HE-värjäys
(Myhre 1993).

Nämä niin sanotut perinteiset värjäysmenetel-
mät tuovat esiin kudoksen yleisen rakenteen
tai sen tietyt osat. Molekyylitasolla perinteiset
menetelmät ovat kuitenkin epämääräisiä, sillä
ne perustuvat vain tiettyihin aineiden ominai-
suuksiin kuten happamuuteen ja emäksisyy-
teen. Tämän vuoksi onkin kehitetty tarkempia
uudenlaisia värjäysmenetelmiä.

Uudenaikaisilla värjäysmenetelmillä Saadaan
näkyviin juuri haluttu kohdemolekyyli kudok-
sissa: Entsyymihistokemialla saadaan esiin
kudoksessa toimivat entsyymit, immunohisto-
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kemiassa periaatteessa mikä tahansa kudok-
sessa oleva molekyyli ja In situ -hybridisaati-
ossa tietty kudoksessa  oleva DNA- tai
RNA-jakso (Niku 2003). Nämä menetelmät
ovat kuitenkin tämän esseen aihepiirin ulko-
puolella.

6.1 Esimerkkejä

6.1.1 Hematoksyliini-eosiini-värjäys

Hematoksyliini-eosiini (HE) värjäys on eniten
käytetty värjäysmenetelmä. Sen avulla tutki-
taan kudoksen yleisrakennetta eli morfolo-
giaa.

Hematoksyliini muuttuu hapettumisen seu-
rauksena hemateiiniksi, joka on värjäävä aine.
Hapettuminen voi tapahtua kahdella tavalla.
Luonnollinen hapetus vie pidemmän ajan
mutta syntynyt väri on kestävämpi, kun taas
kemiallisesti hapetettu hematoksyliini on hei-
kompi käyttöiältään, mutta se saadaan käyt-
töön heti (Helminen ym. 1986).

Hematoksyliini on emäksinen väriaine, joten
se värjää kudoksen happamia osia kuten nuk-
leiinihappoja. Tämä perustuu siihen, että hap-
paman kudoksen osan negatiivisesti varautu-
neet anionit ja emäksisen väriaineen positiivi-
sesti varautuneet kationit vetävät toisiaan
puoleensa. Nukleiinihapot sijaitsevat tumassa
ja niinpä hematoksyliini värjää tuman onnis-
tuneessa värjäyksessä siniseksi, punertavan
siniseksi tai jopa lähes mustaksi (Naukkarinen
2000).

Hemateiinin affiniteetti on huono eli kudok-
sen ja värin välinen vetovoima on pieni ja
hemateiini ei kykene sitoutumaan tarpeeksi
voimakkaasti happamiin tumanrakenteisiin.
Tämän vuoksi hemateiini tarvitsee toimiak-
seen emäksisen peitta-aineen eli mordantin.
Peitta-aine ja hemateiini muodostavat komp-
leksin, joka kiinnittyy kudokseen eli
peitta-aine toimii ikään kuin siltana negatiivi-
sesti varautuneen tuman ja negatiivisesti
varautuneen värin välillä (Bancroft 2002).

Hematoksyliinit luokitellaan käytetyn
peitta-aineen mukaan. Yleisimmin käytettyjä
ovat rauta- ja alumiinihematoksyliinit, mutta
käytössä on myös esimerkiksi lyijyä käyttäviä
hematoksyliinejä. Hematoksyliinillä voidaan
värjätä joko progressiivisesti (etenevä vär-
jäys) tai regressiivisesti (ylivärjäys) (Horobin
& Bancroft 1998, Bancroft 2002).

Eosiini puolestaan on hapan väriaine, jolloin
se värjää kudosten emäksisiä osia. Emäksisiä
osia kudoksissa ovat muun muassa sideku-
dokset ja proteiineja sisältävät lihakset.
Eosiini tunkeutuu hyvin löyhiin ja tiheisiin
rakenteisiin tarttuen esimerkiksi proteiinien
emäksisiin aminohappoihin tai punasoluihin.
Onnistuneessa värjäyksessä esimerkiksi kol-
lageenisäikeet, punasolut ja sytoplasma vär-
jäytyvät punaisen eri sävyillä (Houtsonen
2004).

6.1.2 Van Gieson -värjäys

Van Gieson -värjäyksessä käytetään useita eri
väriaineita jolloin kollageeni värjäytyy punai-
seksi, sytoplasma keltaiseksi ja tuma mus-
taksi. Sitä käytetään erottamaan kollageeni ja
sileä lihas toisistaan ja havaitsemaan kolla-
geenin lisäystä. Värjäyksessä voidaan käyttää
myös yhtenä väriaineena hematoksyliiniä.
Näytteenvalmistuksessa käytetään nousevaa
alkoholisarjaa (Stainsfile 2005, IHC World).

Kuva 1. Hematoksyliini-eosiini-värjäys (Daige-
ler ym. 2007).
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Kuva 2. van Gieson -värjäys (Roh ym. 2008).

6.1.3 Hopeanitraattivärjäys

Hopeanitraattivärjäystä käytetään tiettyjen
proteiinien ja neuropatologisten ilmiöiden tut-
kimiseen ja havainnointiin. Hopeanitraattivär-
jäyksessä tutkittava näyte käsitellään hopea-
nitraattiliuoksella (AgNO3). Tällöin hopea
näkyy mikroskoopissa hopeaionien (Ag+) pel-
kistyttyä hopeakappaleiksi, jotka voidaan
havaita mikäli niitä on tarpeeksi ja ne ovat
riittävän suuria. Tästä syystä hopeaionien
havaittavuuteen kudoksessa vaikuttaa sekä
niiden hakeutuminen kohdekudokseen että
pelkistyminen hopeakappaleiksi (Toshiki
2007).

6.1.4 Muita värjäysmenetelmiä

Azan-värjäystä on perinteisesti käytetty side-
kudosten värjäykseen, mutta sillä on myös
hyvä kuvata muun muassa epiteelin yksityis-
kohtia. Tumat värjäytyvät punaisiksi, kolla-
geeni, tyvikalvot ja lima oranssista punaiseen
(Young ym. 2000).

Kuva 3. Hopeanitraattivärjäys (Palomero-Gal-
lagher ym. 2008).

Kuva 4. Fibroottista (sairastunutta) keuhkoku-
dosta, joka myös käsitelty alfa-SMA-
vasta-aineella. Kromogeenina käytetty DAB:a,
josta johtuen alfa-SMA-positiiviset alueet ovat
värjäytyneet ruskeiksi. Kuvaajat: Valtteri Lång,
Saku Luukkainen. Kuvat otettu Meeri Keinäsen
näytteistä valomikroskoopilla.

Alcian Blue on limavärjäys, jota voidaan
käyttää yhdessä muiden värjäysmetodien
kanssa kuten HE ja van Gieson. Tietyntyyppi-
set musiinit värjäytyvät siniseksi (Young ym.
2000).

PAS-värjäystä (periodic acid-Schiff) käyte-
tään ensisijaisesti glykogeenin osoittamiseen
kudoksessa. Värjäys selektiivisesti hapettaa
glukoositähteet muodostaen aldehydiä joka
reagoi Schiff-reagentin kanssa saaden aikaan
violetin värin. Menetelmää käytetään yleensä
näytteissä joissa on paljon hiilihydraateista
muodostuneita makromolekyylejä kuten
glykogeeniä (Young ym. 2000).

Retikuliinivärjäys osoittaa retikuliinisäikeet
tukikudoksesta värjäten ne sinisiksi tai mus-
tiksi. Tuma saadaan erottumaan jollain toi-
sella värjäyksellä (Young ym. 2000).
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A7 *Vasta-ainevärjäykset
Lång, Valtteri & Luukkainen, Saku
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos 
14.9.2009
Tarkastaja: Meeri Keinänen

Tiivistelmä
Vasta-ainevärjäyksessä käytetään vasta-aineita haluttujen molekyylien paikantamiseksi näytteestä. Tämä
perustuu vasta-aineen ja antigeenin vuorovaikutukseen. Vasta-aine sitoutuu spesifisesti antigeeniinsa,
mikä visualisoidaan liittämällä vasta-aineeseen merkkiaine, joka voidaan havaita mikroskoopilla (Solu-
netti 2006: Immunosytokemia).
Vasta-ainevärjäys voidaan tehdä suoralla tai epäsuoralla menetelmällä. Suorassa menetelmässä merkkiai-
neella leimattu vasta-aine sitoutuu antigeeniin, jolloin se voidaan paikantaa yhdellä käsittelyllä. Epäsuo-
rassa menetelmässä primaarivasta-aine sitoutuu ensin antigeeniinsa, ja primaarivasta-aine toimii sitten
itse antigeenina leimatulle sekundaarivasta-aineelle (Niemi ym. 1994, Solunetti 2006: Immunosytoke-
mia).
Vasta aineita tuotetaan koe-eläinten avulla.  Eläimelle annetaan tutkittavaa antigeeniä, joka käynnistää
eläimen immuunipuolustuksen, jolloin se alkaa tuottaa spesifistä vasta-ainetta. (Niemi ym. 1994).

Johdanto
Essee käsittelee yleisesti vasta-ainevärjäyksiä.
Alussa määritellään vasta-aine ja antigeeni, ja
käydään läpi vasta-aineen perusrakenne ja
-ominaisuudet. Tämän jälkeen selitetään
vasta-aine- eli immunovärjäyksen perusperi-
aatteet. Seuraavaksi käydään läpi näytteenval-
mistus, koska se on välttämätön värjäystä
edeltävä toimenpide.

Näytteenvalmistusta seuraa katsaus
vasta-aineiden tuottamiseen. Viimeiseksi
esseessä käsittellään tarkemmin kahta immu-
novärjäystekniikkaa, immunofluoresenssia ja
immunoelektronimikroskopiaa.

7.1 Yleistä vasta-aineista
Vasta-aine eli immunoglobuliini (Ig-mole-
kyyli) on proteiini, joka kuuluu immuunijär-
jestelmään. Niitä esiintyy selkärankaisten
veressä ja eritteissä. Vasta-aineen tarkoituk-
sena on tunnistaa elimistölle vieras molekyyli
eli antigeeni. Antigeeni voi olla mikä tahansa
elimistölle vieras makromolekyyli, joka aihe-
uttaa immuunivasteen. Tunnistettuaan anti-
geeninsa vasta-aine sitoutuu sen tiettyyn koh-
taan, antigeeniseen determinanttiin eli epi-

tooppiin. Kukin vasta-aine on spesifinen vain
tiettyä antigeenia kohtaan (Solunetti 2006:
Vasta-aineet, Hiltunen ym. 2007).

Tyypillisimmillään vasta-aine on Y-kirjaimen
muotoinen. Siinä on kaksi identtistä kevytket-
juista antigeeniin sitoutuvaa kohtaa, Fab-alu-
eet, jotka sijaitsevat molekyylin kärkiosissa.
Fab-alueet sitoutuvat joko kahteen antigeeniin
tai saman antigeenin kahteen identtiseen epi-
tooppiin. Molekyylin raskasketjuista häntä-
osaa kutsutaan Fc-alueeksi. Siinä on sitoutu-
miskohtia komplementin proteiineille ja solu-
pintareseptoreille (Solunetti 2006:
Vasta-aineet, Janeway ym. 2001).

Vasta-aineita tuottavat immuunijärjestelmän
B-solut. Kohdattuaan antigeeninsa ne jakaan-
tuvat runsaasti ja erilaistuvat kypsimpiin
muotoihinsa eli plasmasoluiksi (Solunetti
2006: B-solut).

Vasta-aineet ovat mono- tai polyklonaalisia.
Monoklonaalisella vasta-aineella tarkoitetaan
yhdestä B-imusolusta lähtöisin olevan tietyn
antigeenin yhdelle epitoopille spesifiä
vasta-ainetta. Polyklonaalisilla vasta-aineilla
tarkoitetaan eläimistä saatuja vasta-aineita,
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jotka ovat lähtöisin suuresta joukosta plasma-
soluja. Ne eivät siis ole yhtä spesifisiä kuin
monoklonaaliset vasta-aineet (Niemi ym.
1994, Solunetti 2006: Monoklonaalisten
vasta-aineiden tuottaminen).

7.2 Vasta-ainevärjäyksen periaate
Vasta-ainevärjäyksessä käytetään
vasta-aineita haluttujen molekyylien paikan-
tamiseksi näytteestä. Mikroskooppisesti
havaittavalla merkkiaineella leimatut
vasta-aineet sitoutuvat antigeeneihinsa paljas-
taen niiden sijainnin näytteessä. Käytettävä
merkkiaine valitaan sen mukaan millaisella
mikroskoopilla näytettä aiotaan tutkia. Esi-
merkiksi fluoresenssimikroskooppista tarkas-
telua varten käytetään fluoresoivia molekyy-
lejä ja elektronimikroskooppisessa tarkaste-
lussa puolestaan kolloidaalista kultaa tai ferri-
tiiniä. Vasta-aine voidaan leimata myös ent-
syymillä, jolloin vasta-aine-antigeenikomp-
leksi visualisoidaan entsymaattisen reaktion
avulla. Vasta-ainevärjäys voidaan tehdä suo-
ralla tai epäsuoralla menetelmällä (Solunetti
2006: Immunosytokemia).

Suorassa menetelmässä leimattu vasta-aine
sitoutuu suoraan kohdeantigeeniin, jolloin se
saadaan näkyviin jo yhdellä käsittelyllä.
Menetelmän etuina ovat sen helppous ja
nopeus. Epäsuorassa menetelmässä käytetään
yhden sijasta kahta vasta-ainetta. Ensim-
mäistä eli primaarivasta-ainetta ei leimata,
vaan sille kehitetään sekundaarinen
vasta-aine, joka sisältää merkkiaineen tai
vaihtoehtoisesti entsyymikonjugaatin, johon
varsinainen väriaine voi lopulta sitoutua. Pri-
maarivasta-aine toimii siis antigeenina leima-
tulle sekudaarivasta-aineelle. Mikäli primaari-
vasta-aine on tuotettu esimerkiksi kaniinissa,
voidaan sekundaarinen vasta-aine tuottaa
vaikkapa lampaassa. Lampaassa tuotettu anti-
kaniini (sekundaarivasta-aine) on monipuoli-
nen, polyklonaalinen vasta-aine, koska se tun-
nistaa minkä tahansa kaniinissa tuotetun
(monoklonaalisen) primaarivasta-aineen ja
yhteen primaarivasta-aineeseen voi kiinnittyä
useita sekundaarivasta-aineita. Epäsuoralla
menetelmällä saavutetaan parempi reaktio-
herkkyys ja värjäystulos verrattuna suoraan

menetelmään, mutta se on työläämpi (Niemi
ym. 1994, Solunetti 2006: Immunosytoke-
mia).

Kuva 1. Suora (1) ja epäsuora (2) vasta-aine-
värjäys.  Piirtänyt Valtteri Lång.

7.3 Näytteiden valmistus
Jotta kudoksia voidaan tarkastella mikroskoo-
pilla, näytteiden on oltava hyvin ohuita. Solun
eri osien väliset kontrastierot ovat myös pie-
niä, ja lisäkontrastia saadaan värjäyksellä.
Tutkittava kudos käsitellään elimistöstä pois-
tamisen jälkeen formaldehydillä. Formalde-
hydi estää hajoamisen alkamisen. Tämän jäl-
keen kudos paloitellaan pienempiin osiin,
jotka valetaan tukimateriaaliin ja näin saadaan
kudosblokkeja (Niemi ym. 1994).

Kudosblokkien valmistuksessa käytetään
tukimateriaalina parafiinia tai muovia tai voi-
daan myös tehdä jääleikkeitä.  Parafiiniblo-
kista leikatut ohuet leikkeet kiinnitetään
objektilasille.  Ennen värjäystä tukimateriaali,
tässä tapauksessa parafiini, poistetaan näyt-
teestä ksyleenin avulla ja ksyleeni taas alko-
holin avulla.  Tällöin näyte voidaan värjätä
(Niemi ym. 1994, Solunetti 2006: Näytteen
valmistus).

7.4 Vasta-aineiden tuottaminen
Vasta aineita tuotetaan koe-eläimien avulla.
Eläimelle (kani, lammas, marsu ja monoklo-
naalitekniikassa hiiri ja rotta) annetaan tutkit-
tavaa antigeeniä, joka käynnistää eläimen
immuunipuolustuksen, jolloin se alkaa tuottaa
spesifistä vasta-ainetta (Niemi ym. 1994).
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Monoklonaalisten vasta-aineiden tuotossa
immunisoidun hiiren pernasta saatuja
vasta-ainetta tuottavia B-lymfosyytteja fuusi-
oidaan ikuisesti elävien myeloomasolujen eli
syöpäsolujen kanssa, jolloin saadaan kuole-
mattomia soluhybridejä. Valikoidun elatus-
nesteen avulla tapetaan fuusioitumattomat
perna- ja myeloomasolut.  Viljelynestettä tut-
kimalla nähdään, mitkä solut erittävät
vasta-ainetta. Solut kloonataan edelleen ja nii-
den annetaan lisääntyä, jonka jälkeen tutki-
taan taas nesteestä, mitkä solut erittävät
vasta-aineita. Imusolut erittävät vasta-ainetta
tietyn antigeenin eri epitoopille. Väärää
vasta-ainetta tuottavat solut hylätään ja halut-
tua vasta-ainetta tuottavia soluja voidaan kas-
vattaa viljelmissä tai istuttaa hiireen (Niemi
ym. 1994, Solunetti 2006: Monoklonaalisten
vasta-aineiden tuottaminen).

7.5 Sytokemiallisia menetelmiä

7.5.1 Immunofluoresenssi

Immunofluoresenssitekniikoissa käytetään
vasta-aineita, joihin on liitetty fluoresoiva
merkkiaine eli fluorokromi.  Tällaisia aineita
ovat esimerkiksi fluoreseiini ja rodamiini.
Merkkiaine viritetään lyhytaaltoisella, yleensä
UV-alueen valolla, joka saa fluorokromin erit-
tämään pitempiaaltoista näkyvää valoa.
UV-valo suodatetaan pois ja pitempiaaltoinen
valo voidaan havaita fluoresenssi- tai konfo-
kaalimikroskoopilla (Niemi ym. 1994, Solu-
netti 2006: Immunofluoresenssi).

Fluoresenssimikroskopian etu on sen herk-
kyys ja spesifisyys. Fluoresoivia molekyylejä
voidaan sitoa proteiineihin jolloin saadaan
juuri tietty solun osa näkymään hyvin mikro-
skooppikuvissa. Fluoresenssikuvien kontrasti
on myös paljon parempi kuin tavallisessa
valomikroskoopissa (Niemi ym. 1994).

Immunofluoresenssivärjäyksellä voidaan
osoittaa näytteestä eri antigeeneja käyttämällä
eri fluoresoivilla merkkiaineilla merkittyjä
sekundaarivasta-aineita. Värjäyksissä voidaan

käyttää joko suoraa tai epäsuoraa menetelmää
(Solunetti 2006: Immunofluoresenssi).

7.5.2 Immunoelektronimikroskopia 
(IEM)

Immunoelektronimikroskopia vastaa periaat-
teeltaan immunofluoresenssimikroskopiaa.
Menetelmä perustuu antigeenin paikantami-
seen sen ja vasta-aineen välisen spesifisen
reaktion avulla. Käytettävä merkkiaine tai sen
reaktiotuote pystytään havaitsemaan elektro-
nimikroskoopilla (Solunetti 2006: Immu-
noelektronimikroskopia).

IEM-tekniikoissa käytetään antigeenien pai-
kannukseen korkea-affiniteettisia poly- tai
monoklonaalisia vasta-aineita. Kuten yleensä-
kin vasta-ainevärjäystekniikoissa IEM:ssä
voidaan käyttää suoraa- tai epäsuoraa leima-
usmenetelmää. Merkkiaineina voidaan käyt-
tää suoraan elektronimikroskoopilla havaitta-
via aineita, kuten kolloidinen kulta (Solunetti
2006: Immunoelektronimikroskopia).

IEM-menetelmiä käytetään esimerkiksi virus-
tutkimuksessa eli virologiassa tutkittaessa
virus-vasta-aine-kompleksien muodostumista
nestemäisissä näytteissä. Vasta-aineseerumi ja
virukset sekoitetaan keskenään, jolloin viruk-
set kasaantuvat ja saavat ympärilleen
vasta-ainekerroksen. Vasta-aineisiin on liitetty
tai niihin liitetään jälkikäteen merkkiaine joka
voidaan nähdä elektronimikroskoopilla (Hyatt
A ym. 1993).

Kuva 2. Terveen keuhkon fibroblastisolu, joka
on käsitelty fibronektiini vasta-aineella. Leima-
uksessa on käytetty 5nm:n kultapartikkeleita.
Kuva ja näyte: Meeri Keinänen.
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Kuva 3. Tervettä keuhkokudosta, joka on käsi-
telty -SMA-vasta-aineella (-SMA = alfa-sileäli-
hasaktiini). Kromogeenina on käytetty 3,3’-dia-
minobentsiiniä (DAB), joka värjää ruskeiksi
alfa-SMA-positiiviset rakenteet. Kuvaajat: Valt-
teri Lång, Saku Luukkainen. Kuvat otettu Meeri
Keinäsen näytteistä valomikroskoopilla.

Kuva 4. Fibroottista (sairastunutta) keuhkoku-
dosta, joka myös käsitelty alfa-
SMA-vasta-aineella. Kromogeenina käytetty
DAB:a, josta johtuen alfa-SMA-positiiviset alu-
eet ovat värjäytyneet ruskeiksi. Kuvaajat: Valt-
teri Lång, Saku Luukkainen. Kuvat otettu Meeri
Keinäsen näytteistä valomikroskoopilla.
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Tiivistelmä
Solujen eristämistavat voidaan jakaa entsymaattisiin sekä mekaanisiin menetelmiin. Kun valitaan sopi-
vaa eristystapaa on tarkoituksena maksimoida eristettyjen solujen määrä. Tärkeitä muuttujia eristystapaa
valittaessa ovat kudostyyppi, kudoksen alkuperä (ihminen, eläin),  näytekohteen ikä ja tietenkin saatujen
solujen käyttötarkoitus. Mekaanisia eristystapoja ovat sentrifugointi, leikkaaminen/jauhaminen ja laser-
sieppaustekniikka. Entsymaattisia ja mekaanisia eristystapoja käytetään usein rinnakkain. Soluja voidaan
myös erotella toisistaan käyttäen sytometriaa tai magneettista erottelutapaa hyödyntäen.
Ennen kuin soluja voidaan eristää, täytyy suorittaa kudosnäytteenotto, joka on riippuvainen kudoksesta
josta näyte halutaan. Näyte voidaan ottaa esimerkiksi epiteelikudoksesta raaputtamalla tai verinäyte ihon
läpi neulalla.  Eristämisen jälkeen eristetyt solut jatkokäsitellään niille ominaisilla tavoilla, useimmiten
solut kasvatetaan käyttäen soluviljelmiä. Eristettyjä soluja ja soluviljelmiä käytetään hyödyksi useissa eri
tutkimuksissa, kuten sikiödiagnostiikassa, kantasolututkimuksissa, solubiologisissa, immunologisissa ja
geneettisissä tutkimuksissa sekä lääketeollisuudessa.

8.1 Kudosnäytteen ottaminen
Ennen solun eristämistä otetaan kudosnäyte,
joka otetaan joko koe-eläimestä (Kuva 1) tai
ihmisestä. Se millä tavalla näyte otetaan, riip-
puu siitä millaista kudosta tutkitaan. Jos tarvi-
taan epiteelikudoksen soluja, näyte saadaan
helposti raaputtamalla esimerkiksi ihon pin-
nasta kudosta tai ottamalla koepala suolesta.
Eritenäyte saadaan keräämällä esimerkiksi
sylkeä tai spermaa. Verinäyte otetaan yleensä
suoraan verisuonesta ihon läpi neulalla. Luu-
ydinnäyte kairataan yleensä suoliluun taka-
harjanteesta tai rintalastasta (Terveysportti,
2008 ja Työterveyskirjasto, 2009). Kanta-
soluja eristäessä voidaan näyte ottaa var-
haisalkiosta, sikiön sukupienasta tai aikuisen
kudoksesta (Laine ja Otonkoski, 2002).

Kuva 1. Neljän päivän ikäiset CD-1 hiiren poi-
kaset, joiden iskiashermot eristetään takaja-
loista, joista saadaan irti Schwannin solut ent-
syymikäsittelyllä (Henrika Honkanen).

8.2 Eristämistavat
Soluja voidaan eristää monin eri tavoin. Eris-
tämistavat jaetaan entsymaattisiin ja mekaani-
siin tapoihin, joita kuitenkin käytetään usein
rinnakkain. Entsymaattinen eristystapa on
hyvin laajalti käytetty, mutta silti entsyyminen
toimintamekanismeja eristyksessä ei vielä
ymmärretä aivan tarkasti. Ennen kuin haluttua
kudosta voidaan käsitellä entsyymeillä, täytyy
se leikata tai jauhaa sopivan kokoisiksi
paloiksi. Saadut kudospalat pestään, jonka jäl-
keen niihin lisätään jokaiselle kudostyypille
spesifiset entsyyminsä. Kun entsyymiliuos on
lisätty, niin saatu seos inkuboidaan tiettyyn
lämpötilaan (yleensä 37 °C) ja pidetään siinä
tietty aika, jolloin entsyymit hajottavat solu-
jen välisiä liitoksia. Käsittelyn jälkeen entsyy-
miliuos pestään pois ja talteen saadut solut
voidaan käyttää soluviljelmässä. Eri kudos-
tyypeille on eri entsyyminsä, joista tavallisim-
pia ovat kollagenaasi (hajottaa kollageenejä),
trypsiini (hajottaa valkuaisaineita yleensä),
elastaasi (hajottaa elastaania) ja hyaluroni-
daasi (hajottaa hyaluronihappoa). Tämän eris-
tystavan hyödyiksi voidaan laskea entsyy-
mien monikäyttöisyys, luotettavuus ja uudel-
leenkäytettävyys (Worthington Tissue Disso-
ciation Guide).
Mekaanisia eristystapoja on useita: sentrifu-
gointi, leikkaus/jauhaminen ja lasersieppaus-
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tekniikka. Sentrifugointia käytetään lähinnä
verisolujen erottamiseksi toisistaan. Siinä
käytetään hyödyksi eri partikkelien kokoa ja
tiheyttä, jonka vuoksi ne sedimentoituvat eri
tavalla. Sentrifugissa on pyörivä roottori,
jonka aiheuttama sentrifugaalivoima saa par-
tikkelit erilleen (Solunetti-verkko-oppikirja ja
Veripalvelusanastoa 2008). Esimerkiksi veri-
soluja eristäessä solut asettuvat koeputkeen
kerroksittain siten, että päällimäisenä on
plasma, keskimmäisenä valkosolut ja alim-
maisena punasolut. Toinen mekaaninen eris-
tystapa on solun leikkaaminen kudoksesta
käyttäen steriilejä pinsettejä sekä saksia tai
leikkausveistä hyödyntäen stereomikroskoop-
pia (Kuva 2), solu voidaan myös irrottaa jau-
hamalla kudosta (Worthington Tissue Disso-
ciation Guide).
Yksi uusimmista mekaanisista eristystavoista
on lasersieppaustekniikka (LCM), jossa mik-
roskoopin ja laserin avulla leikataan halutut
solut irti kudoksesta. Tekniikassa voidaan
käyttää joko infrapuna- tai ultraviolettivaloa.
Tämä eristystekniikka on erityisen hyvä siksi,
että sitä voidaan käyttää useille eri kudostyy-
peille ja sen avulla saadaan erotettua pieniä-
kin soluja (Espina ym. 2006).

Kuva 2. Schwannin solujen eristys hiirestä.

Esimerkki eristysprotokollasta: Schwannin
solujen eristäminen hiiren iskiashermosta.
Ennen kuin hiirenpoikasia saadaan käyttää
koe-eläiminä, täytyy hakea lupa niiden käyt-
tämiseen.  Neljän päivän ikäisiä hiiren poika-
sia käytetään 12–15 aina yhdessä kokeessa.
Aluksi poikaset täytyy tappaa leikkaamalla
niiltä pää irti käyttäen saksia, jonka jälkeen ne
puhdistetaan 70 % etanolissa. Poikaselta lei-
kataan selkänahkaa irti ja irrotetaan kudosta,
joka on halutun hermon edessä. Stereomikro-
skooppia käyttäen poikasten iskiashermot ote-
taan irti pinseteillä. Saadut iskiashermot laite-
taan soluviljelymaljaan, jotka säilytetään
jäässä niin kauan, että hermot irrotetaan jokai-

sesta poikasesta. Soluviljelymaljat sisältävät
3,0 ml fosfaattisuolaliuosta (PBS). Tämä
vaihe ei saisi kestää tuntia kauempaa.
Tämän jälkeen iskiashermot siirretään 15,0
ml koeputkiin, jotka sisältävät trypsiiniä, kol-
lagenaasia ja fosfaattisuolaliuosta. Tätä liu-
osta pidetään 30 min 37°C:ssa, jonka jälkeen
se sentrifugoidaan ja liuotin kaadetaan pois.
Entsyymijäämät pestään solumassasta pois.
Puhdas solumassa asetetaan soluviljelymal-
jalle, jossa on sille optimaalinen kasvualusta.
Maljat laitetaan viljelykaappiin, jossa niitä
pidetään kahden päivän ajan 37°C:ssa. Kah-
den päivän kuluttua maljoille lisätään kasvu-
tekijöitä ja annetaan maljojen olla vielä kaksi
päivää kaapissa. Kasvatetut solut pestään ja
siirretään uudelle soluviljelymaljalle. Kasva-
tusliuosta vaihdetaan kahden päivän välein
kunnes kasvatettu solumassa on 80% yhte-
näistä. Jonka jälkeen solut trypsinoidaan ja
lasketaan. Solut säilytetään nestemäisessä
typessä. Tämän jälkeen solut ovat käyttöval-
miita erilaisiin tutkimuksiin (Honkanen ym.
2007).

8.2.1 Erottelutavat

Soluerotusta tehdään käyttämällä sytometriaa
siten, että ohivirtaavasta näytteestä poimitaan
halutut solut erilleen (virtaussytometria).
Sytometriaa käytetään erityisesti kantasolujen
erottelussa, koska sillä saadaan erilaistumatto-
mat ja erilaistuneet solut toisistaan erilleen
(Medical News Today). Toinen soluerottelu-
tapa on magneettinen erotus, jossa halutut
solut merkitään kiinnittämällä niihin proteii-
neja tai vasta-aineita, joihin on kiinnitetty
magneettisia konjugaatteja. Kun näyte asete-
taan putkeen tai pylvääseen, joka on magneet-
tikentässä, ja huuhdellaan tietynlaisella pus-
kuriliuoksella, niin ne solut, joita ei ole mer-
kitty proteiinilla tai vasta-aineella huuhtoutu-
vat puskuriliuoksen mukana pois. Kun mag-
neetti poistetaan, merkityt solut voidaan
kerätä pylväästä talteen. Tämän erottelutavan
hyödyiksi voidaan laskea sen yksinkertaisuus,
edullisuus, tarkkuus ja hellävaraisuus soluja
kohtaan (Said ym. 2008).

8.2.2 Mitä eristämisen jälkeen?

Eristettyjen solujen jatkokäsittely riippuu siitä
mihin solua on tarkoitus käyttää. Yleisimmin



36
jatkokäsittely tehdään soluviljelmien avulla,
joita kutsutaan primaariviljelmiksi. Eristyksen
jälkeen solut huuhdellaan, jotta niistä saadaan
puhdistettua siihen jääneet sidekudoksen
komponentit ja muu ylimääräinen materiaali.
Huuhtelun jälkeen solut asetetaan niille spesi-
fiselle kasvualustalle ja säädetään kasvuolo-
suhteet siten, että ravintoaineet, lämpötila
sekä pH ovat optimaalisia solun kasvun kan-
nalta. Soluviljelyllä (Kuva 3) pyritään imitoi-
maan solujen luonnollista kasvua ja näin ollen
soluviljelmät ovat tärkeitä erilaisissa tutki-
muksissa. Primaariviljellyt solut ovat lähem-
pänä luonnollisen solun elinkaarta, kuin kau-
pallisten soluviljelmien solut ja ovat siksi
parempia tutkimuskohteita (Honkanen ym.
2007).

Kuva 3. Yhteisviljelmä: sensorisia aksoneita ja
Schwannin soluja. Suurennos 40x. (Henrika
Honkanen) 

8.2.3 Miksi soluja eristetään?

Soluja eristetään muun muassa solubiologisia,
geneettisiä, immunologisia, lääketeollisia ja
syöpätutkimuksia varten. Tällä hetkellä pin-
nalla ovat erityisesti kantasolututkimukset,
joiden avulla etsitään uusia hoitokeinoja eten-
kin sellaisten potilaiden hoitoon, joilla on
kudos- tai soluvaurioita. Apua etsitään eten-
kin Alzheimeria, Parkinsonin-tautia, MS-tau-
tia sairastaville sekä myös kuuroille, sokeille,
syöpäsairaille, rusto-, nivel-, selkäydin- ja
vaikeista hermovaurioista kärsivien hoitoon.
Myös diabetekseen ja sydänlihaksen rappeu-
man hoitoon yritetään etsiä apua (Arjentola.
State of everyday life, 2006).
Eräs arkipäivän esimerkki solujen eristämisen
tärkeydestä on verinäytteistä eristettävät veri-
solut. Verinäytteitä otetaan talteen erilaisia
lääketieteellisiä tarkoituksia varten.

Sikiödiagnostiikka on toinen arkipäiväinen
esimerkki solujen eristämisestä. Raskaana
olevalta naiselta otetaan näyte istukasta tai
lapsivedestä, josta saadusta solunäytteestä
tehdään kromosomitutkimus. Mikäli suora
kromosomitutkimus ei onnistu, tehdään tut-
kittavaksi soluviljelmä (Terveysportti 2007 ja
2008).
Eristetyistä soluista tehdyistä soluviljelmistä
voidaan valmistaa kokonaisia elimiä tai eli-
men osia. Soluviljelmien avulla kasvatettua
kudosta voidaan käyttää ihonsiirroissa esi-
merkiksi palovammapotilaiden hoidossa.
(Virtanen 2008).
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Tiivistelmä
Kovakudosleikkeet valmistetaan luukudoksesta. Kovakudosnäytteestä ei tarvitse poistaa kalsifikoitua
ainesta. Kovakudosnäytteistä voidaan tehdä luun histologiaa ja histomorfometriaa koskevia analyysejä,
esimerkiksi tutkia luun uudismuodostusta (remodelaatiota) ja mineralisaatiota. Kovakudosnäytteistä voi-
daan valmistaa leikkeitä kovaleikemikrotomilla tai mikrohionnalla. Kovakudosnäytteen valmistus on
peruskaavaltaan kuitenkin samankaltainen:
1. Kudoksesta irrotettu näytepalanen fiksoidaan, eli näytteen solutoiminnat lopetetaan sopivalla reagens-
silla.
2. Näytteestä poistetaan vesi nousevalla alkoholisarjalla (dehydraatio).
3. Näyte infiltroidaan muoviliuoksissa (infiltraatio).
4. Näyte valetaan muoviblokiksi (valu).
5. Näyteblokeista trimmataan ylimääräinen valumuovi pois (trimmaus).
6. Näyteblokki kiinnitetään objektilasille (kiinnitys).
7. Näytteet leikataan ohutleikkeiksi (leikkaus).
8. Leike hiotaan lopulliseen leikepaksuuteen (hionta).
9. Lopuksi näytteet värjätään (värjäys).
(10. Näytteiden analyysi, tulosten tulkinta ja julkaisu)

Johdanto
Kovakudoksella tarkoitetaan runsaasti kal-
siumsuolakiteitä sisältävää kudosta, eli luuku-
dosta sekä hammasluuta ja -kiillettä. Histolo-
gista tarkastelua varten kovakudosleikkeet
tehdään siis luusta tai hampaasta. Kovaku-
doksen histologian tutkiminen vaatii, että luu-
näytteestä voidaan valmistaa ohutleikkeitä
ilman niiden dekalsifikaatiota (eli ilman kalsi-
fikoituneen aineksen pois-liuottamista).
Ei-dekalsifikoiduista näytteistä voidaan erot-
taa mm. kalsifikoitunut luu mineralisoitumat-
tomasta osteoidesta, jolloin luun muodostusta
ja mineralisaatiota voidaan tutkia. Tällainen
näytteen valmistus mahdollistaa myös opti-
maalisen solurakenteen säilymisen ja vähen-
tää luuytimen kutistumista säilyttäen luu-luu-
ydin -rajapinnan mahdollisimman muuttumat-
tomana (Peng 1998).

Kovakudosleikkeen valmistus on pitkä pro-
sessi. Näytteen valmistus vie useita vuorokau-
sia, jopa viikkoja, sillä luukudoksen tiiviin

luonteen vuoksi aineiden kulkeutuminen
kudokseen on hidasta. Onnistuneiden ohut-
leikkeiden valmistus on tarkkaa ja taitoa vaa-
tivaa puuhaa, joten kokenut laboratoriohenki-
lökunta on tässä tutkijan paras ystävä.

Monet kovakudosnäytteiden valmistuksessa
käytettävistä liuoksista ovat haitallisia tai
myrkyllisiä, joten asianmukainen suojautumi-
nen näytteiden valmistuksen aikana on erit-
täin tärkeää. Jotkin käytettävistä reagensseista
ovat myös ongelmajätettä, joiden hävittämi-
seen on omat tarkat määräyksensä.

Tässä kirjoitelmassa esitetty kovakudosnäyt-
teen valmistusmenetelmä on tarkoitettu yleis-
luontoiseksi katsaukseksi aiheeseen. Näyttei-
den valmistuksessa voi olla runsaastikin vari-
aatiota riippuen tutkittavasta aiheesta, käytet-
tävistä eri valmistajien reagensseista ja lait-
teista sekä näytteenvalmistajan omasta koke-
muksesta.
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9.1 Kovakudosleikkeen valmista-
minen

Tutkittavasta kohteesta otetaan kudosnäyte,
esim. leikkauksen yhteydessä. Kudospalasta
poistetaan välittömästi mahdollinen ylimää-
räinen kudos. Näyte pienitään diffuusion
(dehydraatio ja infiltraatio) parantamiseksi.
Näytteiden valmistuksen kesto on suorassa
suhteessa näytepalan kokoon. Valmistuspro-
sessin aikana näytteiden on oltava selkeästi
tunnistettavissa, joten huolelliset merkinnät
ovat hyvin tärkeitä.

Kovakudosleikkeen valmistaminen voidaan
jakaa yhdeksään eri vaiheeseen: 1) fiksaatio,
2) dehydraatio, 3) infiltraatio, 4) valu, 5) trim-
maus, 6) kiinnitys, 7) leikkaus, 8) hionta ja 9)
värjäys. Kohdat 1–4 valmistavat kudosnäyt-
teestä muoviblokin kovakudosleikkeen val-
mistamista varten (kohdat 5–9). Seuraavaksi
tarkastellaan edellä mainittuja valmistusvai-
heita.

9.1.1 Fiksointi etanoli-immersiolla

Kudosnäyte upotetaan (immersio) mahdolli-
simman pian kylmään 40 % etanoliin. Etanoli
toimii fiksatiivina, eli se säilöö näytteen

pysäyttäen solutoiminnot. Etanoliin upotettu
näyte säilytetään kylmässä (+ 4°C). Ennen
etanolikäsittelyä näytteet voidaan esifiksoida
formaliinissa. Tämä on suositeltavaa, jos
näytteet ovat paksuja tai halutaan tutkia herk-
kiä solutyyppejä, kuten osteoklasteja (Peng
1998). Hyvä fiksointi saavutetaan paksuudel-
taan 2–4 mm näytteille (Donath 1995).

9.1.2 Dehydraatio ja infiltraatio

Dehydraatio voidaan tehdä joko kasvavalla
alkoholisarjalla tai glykometakrylaatti kon-
sentraatioilla (Donath 1995). Näistä alkoholi-
sarja on muovisarjaa yleisemmin käytetty.
Alkoholisarja voidaan asteittain muuttaa
muovisarjaksi, jolloin dehydraation jälkeen
(alkoholisarja) aloitetaan välittömästi näyt-
teen muovi-infiltraatio (muovisarja) (taulukko
1). Tässä yhteydessä infiltraatiolla tarkoite-
taan aineen (muovin) tunkeutumista ja kerty-
mistä näytekudokseen. Dehydraatio- ja infilt-
raatioajat eri konsentraatioissa riippuvat näyt-
teen paksuudesta. Näytteiden kuljetus nouse-
vassa alkoholisarjassa, jota seuraa välittö-
mästi muoviin infiltroituminen, voi olla esi-
merkiksi seuraavanlainen:

Taulukko 1. Kovakudosnäytteen dehydraatio alkoholilla ja välitön infiltraatio muoviin.

Technovit 7200 on metakrylaattimuovi, jolla
alkoholisarjan jälkeen aloitetaan näytteen
muovi-infiltraatio. Taulukon I ajat ovat
ohjeellisia ja tarkoitettu 3–5 mm:n paksuisille
luunäytteille. Näytteiden infiltraatio tulee
tapahtua valolta suojattuna, sillä valumuovi
kovettuu valon vaikutuksesta. Dehydraatiota
ja infiltraatiota voidaan nopeuttaa jatkuvalla
sekoituksella, esim. laittamalla näyteastiat
ravistelijaan.

9.1.3 Valu

Kun näytteestä on poistettu vesi (nouseva
alkoholisarja) ja se on läpikotaisin infiltroitu
muovilla, voidaan näytteet valaa muoviblok-
keihin. Näyte laitetaan valumuottiin haluttu
leikepinta muotin pohjaa vasten. Muotin poh-
jalle on voitu laittaa muovipisara, jolla näyte
kiinnitetään muottiin. Näytteen kiinnittämisen
jälkeen muotit täytetään muovilla ja muovi

Liuos Konsentraatio Aika, vrk Lämpötila
Etanoli 40 % näytteen säilytysliuos jääkaappilämpötila
Etanoli 70 % 3 huoneenlämpötila
Etanoli 80 % " "
Etanoli 94–96 % " "
Etanoli abs. " "
Etanoli abs. " "
Technovit 7200 / etanoli 30 % / 70 % " "
Technovit 7200 / etanoli 50 % / 50 % " "
Technovit 7200 / etanoli 70 % / 30 % " "
Technovit 7200 100 % " "
Technovit 7200 100 % 7–14 "
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kovetetaan. Muovin kovetus (polymerisaatio)
tapahtuu erityisessä valokovetuslaitteessa.
Valopolymerisoinnin jälkeen näytteet voidaan
siirtää lämpökaappiin, jossa viimeistellään
muovin kovettuminen. Kovettunut näyte-
blokki irrotetaan muotista. Joillakin valumuo-
veilla polymerisaatio voidaan suorittaa ilman
valokovetuslaitetta, pelkällä lämpökaappikä-
sittelyllä.

9.2 Näyteblokin trimmaus ja kiinni-
tys lasille

Valetusta näyteblokista leikataan ylimääräi-
nen muovi pois niin, että näytteen ympärille
jää kuitenkin riittävästi muovia. Trimmattu
näyteblokki kiinnitetään objekti- tai pleksila-
sille esimerkiksi muovipisaralla. Näyteblokki
liimataan lasille siten, että näyteblokin pohja,
jonka lähellä kudospala on, tulee poispäin
lasista, jolloin näyte on leikattaessa helpom-
min saatavilla.

9.2.1 Leikkaus ja hionta

Kovakudosnäytteestä voidaan valmistaa leik-
keitä sekä kovaleikemikrotomilla että mikro-
hiontatekniikalla. Mikrohionnalla voidaan
valmistaa ohutleikkeitä esim. näytteistä, jotka
ovat kiinnittyneet metallisiin implantteihin
(esim. hammasimplantit). Kovaleikemikroto-
min terä ei pysty leikkaamaan metallia.
Pleksi- tai objektilasiin kiinnitetystä muoviin
valetusta näyteblokista leikataan varsinaiset
näyteleikkeet.

9.2.2 Mikrohionta

Mikrohionnalla valmistettavien ohutleikkei-
den valmistuksessa on mittaustulosten huolel-
linen kirjanpito ensiarvoisen tärkeää, jotta
lopullisen ohutleikkeen paksuus saadaan mää-
ritettyä. Pleksilasilla olevasta näyteblokista
leikataan ensin pois ohut siivu, jotta näyte
tulee esiin leikkauspinnalle. Näytteen pinta
hiotaan mahdollisimman tasaiseksi. Pleksila-
sin ja näyteblokin paksuus mitataan digitaali-
sella mikrometrillä, A = pleksilasi I + näyteb-
lokki. Otetaan toinen pleksilasi (pleksilasi II),

jonka paksuus myös mitataan, B = pleksilasi
II. Pleksilasi II (B) liimataan näyte-
blokki-pleksilasi I-yhdistelmään (A) muovilla
(X), joka kovetetaan valokovetuslaitteessa.
Koko komeuden paksuus (C) mitataan näyt-
teen kohdalta, C = A + X + B, jolloin liima-
kerroksen (X) paksuus on X = C - (A + B).
Kahden pleksilasin välissä olevasta näyteblo-
kista leikataan (EXAKT-hiontaleikkaja) siivu
siten, että leike jää pleksilasille II. Tämän
kokonaisuuden (D) paksuus on D = leike + X
+ B, jolloin leikkeen (E) paksuus on E = D -
(X + B). Pleksilasille II oleva leike (E) hio-
taan mikrohiontalaitteistolla lopulliseen leike-
paksuuteen, jonka tavoite on 20–25 µm.
Lopullinen leikepaksuus lasketaan kuten
edellä mainittu [E = D - (X + B)].

9.2.3 Kovaleikemikrotomi

Kovakudosleikkeet voidaan myös rutiinin-
omaisesti leikata kovaleikemikrotomilla
(esim. Polycut S). Näytteiden täytyy tällöin-
kin olla dehydroituja ja muoviin infiltroituja.
Lisäksi ne tulee myös valaa muoviblokeiksi.
Muoviin valetut näyteblokit kiinnitetään
objektilasille ja näyteblokista leikataan mik-
rotomilla ohutleikkeitä (noin 7 µm), jotka siir-
retään ja kiinnitetään objektilasille sekä värjä-
tään.

9.3 Värjäys
Kovakudosleikkeet voidaan värjätä monin
tavoin. Toluidiinisininen ja hematoksy-
liini-eosiini ovat usein käytettyjä värjäysme-
netelmiä (Donath 1995). Värjäysmenetelmän
valitseminen riippuu täysin tutkittavasta
aiheesta. Värjäyksen jälkeen leike voidaan
tarvittaessa päällystää. Kuvassa 1 on esi-
merkki luunäytteestä (rotan reisiluu), jonka
sisällä on nikkeli-titaaniseoksesta koostuva
ydinnaula. Näyte on valmistettu edellä kuva-
tulla menetelmällä ja leike on tehty mikrohi-
ontalaitteistolla. Leike on värjätty Masson’s
trichrome Goldner -värjäyksellä, joka värjää
sidekudoksen oranssiksi ja luukudoksen vih-
reäksi. (Muhonen ym. 2009).
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Kuva 1. Rotan reisiluun poikkileikkaus. Ydin-
kanavassa on metallinen ydinnaula. Reisiluu
on värjäytynyt vihreäksi, sidekudos orans-
siksi. Luuydin näkyy täplikkäänä rakenteena ja
implantti mustana. Masson’s trichrome Gold-
ner -värjäys mikrohiontamenetelmällä val-
mistetulle kovakudosleikkeelle. (Muhonen ym.
2009).
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Tiivistelmä
Tuma eli nukleus on suurin soluorganelli eukaryoottisolussa ja se on solun toiminnan säätelykeskus.
Tuman erottaa solulimasta kaksikalvoinen tumakotelo, jonka sisäpuolella sijaitsevat kromosomit ja
tumajyvänen. Tumakotelossa on tuhansia pieniä reikiä eli tumahuokosia, jotka yhdistävät tumakotelon
kalvoja ja niiden kautta tapahtuvaa molekyylien kuljetusta tuman ja soluliman eli sytoplasman välillä.
Tumajyvänen tuottaa ribosomeja, jotka osallistuvat solulimassa proteiinisynteesiin.
Solusta riippuen tumia voi olla yksi, kuten epiteelisolussa, tai useampia, kuten poikkijuovaisessa lihas-
solussa. Tuman koko vaihtelee suuresti ja se täyttää vaihtelevan osuuden solun tilavuudesta, 5-15 %
solusta riippuen. Tuman ydintehtäviin kuuluvat DNA:n säilyttäminen ja siirtäminen tytärsoluihin, RNA
synteesi ja solujen ja koko eliön toiminnan ohjaaminen sekä muodostuminen kromosomien sisältämän
DNA:n eli perintötekijöiden avulla.

1.1 Historia

Tuma oli ensimmäinen havaittu soluorganelli.
Vuonna 1833 Robert Brown kuvaili ensim-
mäisenä tuman, ja myöhemmin huomattiin tu-
malla olevan tärkeä rooli perinnöllisyydessä
ja yksilön kehityksessä. (http://www.solu-
netti.fi/fi/solubiologia/tuma/(luettu 27.8.
2009)). Vasta 1900-luvulla ymmärrettiin sy-
vällisemmin tuman kromosomien sisältämän
geneettisen tiedon merkitys. (http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Cell_nucleus (luettu 27.8.2009)).

Tumallisten solujen syntymisestä ei ole var-
maa tietoa, mutta sitä selitetään usein endo-
symbioositeorian avulla. Teorian mukaan tu-
makotelo ja sitä reunustava solulimakalvosto
lähtivät kehittymään varhaisten esitumallisten
solujen solukalvon poimuuntumisesta. Poi-
muttuminen mahdollisti bakteerien ja sy-
anobakteerien vangitsemisen solun sisään
symbionteiksi, joista kehittyivät mitokond-
riot ja viherhiukkaset. (Ulmanen ym. 2007)

Kuva 1. Poikkijuovainen lihaskudos, monitu-
mainen solu (Histologian opetusnäyte 36,
poikkijuovainen lihas, 40 ×, Anatomian ja so-
lubiologian yksikkö, 2009).

1.2 Tuman rakenne

Tuma on usein muodoltaan pallomainen tai
soikio, mutta esimerkiksi neutrofiilisen gra-
nulosyytin (veren valkosolun) tuma on usein
jakautunut 2–5 liuskaksi (http://www.solu-
netti.fi/fi/solubiologia/liuskamainen_tuma_1/
2/, luettu 27.8.2009). Solusta riippuen tumia
voi olla yksi, kuten epiteelisolussa, tai useam-
pia, kuten poikkijuovaisessa lihassolussa. Tu-
man koko vaihtelee suuresti ja se täyttäävaih-
televan osuuden solun tilavuudesta, 5–15 %
solusta riippuen. Tuma koostuu kolmesta suu-
remmasta toiminnallisesta rakenteesta, joita
ovat tumakotelo, tumajyvänen sekä kromatii-
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nit. (http://cc.oulu.fi/~ssaarela/tuma.htm (lu-
ettu 27.8.2009))

1.2.1 Tumakotelo

Tumakotelo muodostuu 10nm paksuisesta li-
pidikaksoiskalvosta, jonka välistä aluetta kut-
sutaan perinukleaaritilaksi. Kalvot kiinnitty-
vät toisiinsa tumahuokosten välityksellä. Tu-
man ulkokalvoon kiinnittyy solulimassa oleva
karkea endoplasmakalvosto, jonka tehtäviin
kuuluvat proteiinien synteesi sekä proteiinien
kuljetus solussa. Eläinsoluissa sisemmän tu-
makalvon alla on mekaanista tukea antava
verkkomainen tumalevy, joka koostuu kol-
mesta eri lamiinityypistä. Tumalevy kiinnittää
kromatiinit tuman reuna-alueiden läheisyy-
teen solujakautumisen välisinä aikoina. Myös
monet tuman sisäkalvon proteiineista ovat si-
doksissa tumalevyyn (Alberts ym. 2008). Tu-
man jakautumisen eli mitoosin tai meioosin
aikana tumakotelo häviää ja se muodostuu uu-
destaan solunjakautumisen jälkeen (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tumakotelo/
(luettu 27.8.2009)). Lamiinit vastaavat tuma-
kotelon hajotuksesta ja uudelleenmuodostuk-
sesta (http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
lamiinit/2/ (luettu 27.08.2009)). Lamiineissa
esiintyy monenlaisia geenimutaatioita, jotka
voivat virheellisen proteiinisynteesin kautta
aiheuttaa lihas-, rasva- ja luukudokseen muo-
dostuvia perinnöllisiä sairauksia (http://
www.terveysportti.fi/xmedia/duo/
duo94189.pdf (luettu 26.8.2009)).

1.2.2 Tumahuokonen

Tumakotelon pinta-alasta 20–30 % muodos-
tuu tumahuokosista, jotka toimivat sääteli-
jöinä soluliman ja tuman välisessä aineiden
kuljetuksessa. Tumahuokoskompleksi koos-
tuu tumakalvoja yhdistävästä sylinterimäi-
sestä kanavasta sekä siihen kiinnittyneistä
huokoskaltereista (http://www.solunetti.fi/fi/
solubiologia/tumahuokonen/2/ (luettu 27.8.
2009)). Soluliman puolella huokoskalterit toi-
mivat kiinnittymispaikkoina ärsyke-välittei-
sessä molekyylien kuljetuksessa ja tumaliman
puolella ne ovat liittyneet yhteen muodostaen
korimaisen rakenteen. Eläinsoluissa tumahuo-
koskompleksin massa on noin 150 MDa ja se
koostuu noin 30 erilaisesta proteiinista (Al-

berts ym. 2008). Tumahuokosia on tumakote-
lossa jopa tuhansia (http://en.wikipedia.org/
wiki/Cell_nucleus (luettu 27.8.2009)). Jokai-
sessa tumahuokosessa on glykoproteiini-
tulppa, joka säätelee aineiden läpikulkua tu-
man ja sytoplasman välillä. Pienet molekyylit,
kuten vesi, läpäisee tumahuokosen passiivi-
sesti diffuntoitumalla (Hiltunen ym. 2005).
Suuremmat molekyylit, kuten proteiinit sekä
RNA, käyttävät hyväkseen aktiivista kulje-
tusta ja kuluttaen samalla ATP:tä. Päästäkseen
tumahuokoskompleksin läpi proteiinit tarvit-
sevat signaalipeptidin, joka koostuu 4-8 ami-
nohaposta (http://en.wikipedia.org/wiki/
Cell_nucleus (luettu 27.8.2009)). Myös
RNA-molekyylien kuljetusta tuman ja soluli-
man välillä säädellään tumahuokosen avulla
(http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tum
an_huokoskompleksi/2/ (luettu 14.9.2009)).

1.2.3 DNA:n pakkautuminen

Eukaryoottisoluissa DNA on pakattu hyvin
tiiviisti. Kaksijuosteinen DNA on kiertynyt
proteiineista koostuvien histonien ympärille.
Tämä helminauhamainen ketju kietoutuu
vielä itsensä ympärille muodostaen kromatii-
nia (Lahti ym. 2005). Eukromatiiniksi kut-
suttu osa DNA:sta on pakattu löyhästi ja sitä
voidaan käyttää transkriptiossa. Tiiviimmin
pakattu heterokromatiini toimii varastona eikä
sitä voida käyttää aktiiviseen geenien luen-
taan (http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
kromatiinin_rakenne/ (luettu 27.8.2009)).

Kuva 2. Veren valkosolu, neutrofiilinen gra-
nulosyytti, tuma moniosainen. Tärkeä fago-
sytoiva solu immuunipuolustuksessa (His-
tologian opetusnäyte 45, verisively, 40 ×,
Anatomian ja solubiologian yksikkö, 2009).
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Kuva 3. DNA, kromosomi. Mukailtu kirjan Ulma-
nen ym. (2007) kuvaa s. 21

1.2.4 Tumajyvänen

Tumassa on yksi tai useampi tumajyvänen,
jossa tapahtuu RNA synteesiä. Tumajyvä-
sessä tuotetaan suuri osa ribosomaalisesta
RNA:sta sekä kasataan ribosomien ainesosat
yhteen, jolloin ne ovat valmiita kuljetetta-
vaksi solulimaan. Solulimassa nämä kasautu-
vat valmiiksi ribosomeiksi. Tumajyvänen
erottuu tumassa valomikroskooppikuvassa
tummempana kohtana korkean RNA-pitoi-
suuden takia (http://fi.wikipedia.org/wiki/Tu-
majyvanen (luettu 14.9.2009)). Tumajyvästä
ei rajaa kalvorakenne vaan se koostuu laajasta
makromolekyylien kuten ribosomaalisten
proteiinien sekä ribosomaalisen RNA:n muo-
dostumiseen osallistuvien entsyymien yhteen-
liittymästä (Alberts ym.2008).

1.2.5 Tumalima

Tuman väliainetta kutsutaan tumalimaksi eli
nukleoplasmaksi. Se sisältää säikeisen perus-
verkon, paljon proteiineja, joista suurin osa on
kiinnittynyt DNA-ketjuun sekä entsyymejä,
jotka mahdollistavat lähetti-RNA:n syntee-
sin. Monet tumaliman proteiineista osallistu-
vat geenien säätelyyn ja toimintaa. Tumalima
toimii proteiinisynteesissä transkription ta-
pahtumapaikkana. Muodostunut l- RNA kul-
jetetaan tumalimassa sijaitsevia väyliä pitkin
tuman keskiosista kohti sen pintaa. Transkrip-
tiossa muodostuneen l-RNA:n silmukoitiin
osallistuvat tumalimassa sijaitsevat tumatäp-
lät sekä tumakappaleet. (http://www.solu-
netti.fi/fi/solubiologia/tuman_rakenne/
(luettu 27.8.2009)

1.3 Tuman tehtävät

Tuman tehtäviin kuuluvat solun geneettisen
materiaalin säilyttäminen ja siirtäminen uu-
sille soluille. Siellä tuotetaan myös RNA-mo-
lekyylejä, joiden avulla ohjataan solun or-
ganellien toimintaa (http://cc.oulu.fi/~ssaa-
rela/tuma.htm (luettu 28.8.2009)). Tuma sää-
telee aineiden kulkua nukleoplasmasta eli tu-
malimasta sytoplasmaan tumakalvossa ole-
vien huokoskompleksien avulla (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tuman_tehta
vat/ (luettu 28.8.2009)).

Kuva 4. Solu. Mukailtu kuvaa seuraavasta läh-
teestä: http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tu-
ma/

1.3.1 DNA:n kahdentuminen

Yleensä solun eri toiminnan vaiheet noudatta-
vat solusykliä. Syklin tarkoituksena on val-
mistaa jakautumisen avulla kaksi identtistä
solua. Solusykli voidaan jakaa interfaasiin ja
mitoosiin eli solujakautumiseen (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/solusykli_1/
(luettu 28.8.2009)). Edelleen interfaasista voi-
daan erottaa kolme eri vaihetta: G1-eli kasvu-
vaihe, S-vaihe eli DNA:n replikaatio ja
G2-vaihe eli DNA:n eheyden varmistaminen
(Young, Heath 2005). Tumassa tapahtuu en-
nen solun jakautumista replikaatio eli DNA:n
kahdentuminen, jossa ensin DNA:n kaksois-
juoste aukeaa. Tämän jälkeen tuman proteiinit
rupeavat liittämään DNA:n nukleotidejä yh-
teen ja replikaatio etenee replikaatiokuplissa
kumpaankin suuntaan DNA:ta. Yhdessä kro-
mosomissa on monia replikaatiokuplia ker-
ralla. Edellä kulkeva johtava juoste tehdään
yhtenäisenä, katkeamattomana ketjuna ja sen
perässä seuraava juoste tehdään lyhyinä pät-
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kinä Okazakin fragmenttien avulla (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/replikaatio/2/
(luettu 28.8.2009). Vastinjuoste rakennetaan
nukleotideistä suuntaan 5’-3’ käytettäen mal-
lina yksijuosteista DNA:ta (http://www.solu-
netti.fi/fi/solubiologia/okazakin_fragmentit/2/
(luettu 28.8.2009). Aluksi nukleotidit ovat so-
lussa trifosfaatteina, mutta niiden liityttyä
DNA:n ne muuntuvat monofosfaateiksi (http:/
/www.solunetti.fi/fi/solubiologia/solusykli_1/
(luettu 28.8.2009)).

1.3.2 RNA:n synteesi ja silmukointi 

Tuma on yksi keskeisimmistä rakenteista pro-
teiinisynteesissä. Kaikkien solujen tumien
DNA-ketjuun on koodautunut tieto jokaisen
proteiinin rakenteesta kyseisessä yksilössä,
mutta solujen erilaistumisen vuoksi vain osaa
solun DNA-ketjun koodeista käytetään. Prote-
iinisynteesin aloittaa tumassa RNA-synteesi
eli transkriptio, jossa geneettinen informaatio
kopioidaan lähetti RNA:lle (Hiltunen ym.
2005). Transkriptiossa RNA-polymeraasient-
syymi liittyy ei-koodattavan juosteen säätely-
alueelle, koodittavan alueen edelle ja etenee
kuten DNA-synteesissä, suuntaan 5’-3’ (http:/
/www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
transkriptio_1/2/ (luettu 28.8.2009).
RNA-juosteen valmistuessa DNA:n kaksois-
kierre avautuu transkriptiotekijän avulla
(http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
transkriptio_1/2/ (luettu 28.8.2009)). Näin
DNA:n emäsjärjestyksen geneettinen tieto ko-
pioituu RNA:n emäsjärjestykseksi. RNA- po-
lymerisaatio pysähtyy, kun RNA- polyme-
raasi tulee DNA-sekvenssin lopetuskoodin
kohdalle, jolloin RNA irtoaa DNA:sta. Aito-
tumallisilla suurin osa geneettistä informaa-
tiota koodaavaa DNA-jaksoa koostuu ekso-
neista, jotka koodaavat proteiineja, ja intro-
neista, jotka eivät koodaa proteiineja (http://

www.solunetti.fi/fi/solubiologia/rna-n_silmu
kointi/2/ (luettu 28.8.2009)).

RNA-synteesin jälkeen tumatäplissä olevat
silmukoimiskeskukset liittävät proteiinia koo-
daavat osat yhtenäiseksi ketjuksi poistamalla
välistä intronijaksot tuottaen lähetti-RNA:ta.
Tumalimassa sijaitsevat tasaisesti jakautuneet
alueet, tumatäplät, sisältävät proteiineja, joita
käytetään heteronukleaarisen lähetti-RNA:n
silmukoimiseen (http://www.solunetti.fi/fi/so-
lubiologia/rna-n_silmukointi/2/ (luettu
28.8.2009)). Geenien silmukoinnissa eksonit,
joita voi olla eri määriä, liitetään yhteen lä-
hetti-RNA:ksi. Vaihtoehtoisessa silmukoin-
nissa lähetti-RNA:n eksonit voidaan järjestää
monella eri tavalla, jolloin syntyy rakenteel-
taan erilaisia proteiineja. Esimerkiksi
vasta-ainemolekyylejä voidaan muodostaa
useita erilaisia vaihtoehtoisen silmukoinnin
avulla (http://www.solunetti.fi/fi/solubiolo-
gia/vaihtoehtoinen_silmukointi/2/ (luettu
28.8.2009)). Lähetti-RNA:n valmistuttua se
siirtyy tumasta tumahuokosen kautta soluli-
maan ja liittyy yhteen ribosomin kanssa jat-
kaen proteiinisynteesiä translaatiolla, eli lä-
hetti-RNA:n informaation kääntämisellä ami-
nohappojärjestykseksi (Ulmanen ym. 2007).
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Tiivistelmä
Solun tukiranka eli sytoskeletoni on kolmiulotteinen proteiinien muodostama verkosto. Se muodostuu
mikrofilamenteista, välikokoisista filamenteista sekä mikrotubuluksista. Myös solukalvon sisäpuolella
sijaitseva solukuorikko lasketaan solutukirankaan kuuluvaksi. Tukiranka tukee ja vahvistaa solua (erityi-
sesti välikokoiset filamentit), mutta sillä on myös monia muita tehtäviä. Solun tukirankaan kuuluvat
komponentit osallistuvat muun muassa solun liikuttamiseen (mikrofilamentit), muodon muuttamiseen
(mikrofilamentit), soluliitoksiin (välikokoiset filamentit), solunjakautumisen eri vaiheisiin (mikrotubu-
lukset ja välikokoiset filamentit). Sytoskeletoni myös osaltaan auttaa soluorganellien järjestyksen ylläpi-
tämisessä ja kuljetuksessa (mikrotubulukset). Solun tukiranka on joiltakin osin hyvinkin stabiili, mutta
tietyissä rakenneosasissa tapahtuu hyvinkin nopeaa muuttumista, esimerkiksi mikrotubuluksien muodos-
tuminen ja purkautuminen.

Kuva 1.  Solun eri tukirangan rakenteet eriteltynä
ja kokonaisuudessaan esitettynä.

2.1 Mikrofilamentit

2.1.1 Rakenne

Mikrofilamentit ovat noin 7 nm ohuisia aktii-
nimolekyyleistä muodostuvia rakenteita. Ak-
tiinimolekyylit voidaan jakaa niiden raken-
teen perusteella G-aktiiniin ja F-aktiiniin. Toi-
saalta ne voidaan jakaa niiden sisältämien
aminohappojen perusteella α-aktiiniksi, γ-ak-
tiiniksi ja α-aktiiniksi. α-aktiinia on lihas-
soluissa ja β- ja α-aktiinia on muissa soluissa.
G-aktiini on pallomainen monomeeri, johon
liittyy ATP:ta ja kalsiumia. G-aktiini polyme-
risoituu F-aktiiniksi  ja näin muodostuu aktii-
nin tyypillinen kaksoissäierakenne. Polymeri-
saatiossa G-aktiinin sitoutunut ATP-mole-
kyyli hydrolysoituu ADP:ksi. Tästä syystä

mikrofilamenttien muodostuminen polymeri-
saation kautta on riippuvainen ATP:sta.

Mikrofilamentissa on erotettavissa sekä posi-
tiivinen pää että negatiivinen pää. Mikrofila-
mentti voi ”kasvaa” molemmista päistä mone-
meerien liittymisen kautta mutta positiivi-
sessa päässä liittyminen on nopeampaa. Mik-
rofilamentit voivat myös purkaantua depoly-
merisaation kautta ja irrallaan oleva proteii-
niin liittymätön mikrofilamentti onkin epästa-
biili rakenne. Erilaiset aktiinin liittyvät prote-
iinit kontrolloivat aktiinimonomeerien
polymeroitumista ja depolymeroitumista. Ty-
mosiini estää aktiinimonomeerin liittymisen
filamenttiin kiinnittymällä siihen. Profilii-
nilla on kahdenlainen funktio. Tymosiinin ta-
voin se voi estää monomeerien liittymisen fi-
lamenttiin. Toisaalta se voi edistää monomee-
rin liittymistä filamenttiin muuttamalla mono-
meeriin sitoutuneen ADP:n ATP:ksi (ilman
ATP:ta liittyminen ei ole mahdollista).Gelso-
liini edistää aktiinin polymeroitumista pie-
nissä kalsiumpitoisuuksissa ja aktiinifilament-
tien katkeilua suurissa kalsiumpitoisuuksissa.
(Terveysportti 2009, Solunetti 2006, Kiers-
zenbaum 2002 ja 2007).

2.1.2 Tehtävät

Mikrofilamenteilla on monenlaisia toimintoja
ja tehtäviä solussa. Aktiini voi järjestäytyä so-
luissa monin eri tavoin, mikä mahdollistaa
monenlaiset toiminnot ja tehtävät. Niin sano-
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tut stressisäikeet pitävät yllä solun muotoa.
Ne ovat mikrofilamenttikimppuja, jotka kiin-
nittyvät solukalvoon -aktiinin ja taliinin väli-
tyksellä. Kiinnityskohtia kutsutaan fokaali ad-
heesioiksi. Stressisäikeitä ilmestyy soluissa
niihin kohtiin, joissa solun rakenne pyritään
säilyttämään. Filopodit ovat piikkimäisiä
ulokkeita, joita solu kasvattaa aktiinin avulla.
Niillä solu tunnustelee ympäristöään. Levy-
jalka eli lamellipodi on taas rakenne, joka
mahdollistaa solun liikkumisen alustaa pitkin.
Liikkuminen tapahtuu siten, että solu muo-
dostaa lamellipodeja, jotka kiinnittyvät alus-
taansa. Sen jälkeen se alkaa vetää tumaa ja ta-
kaosaa mukanaan, jolloin saman aikaisesti so-
lun takaosan kiinnityskohtien on purkaudut-
tava, jotta takaosa voitaisiin vetää mukaan.
Solun liikkuessa alustaa pitkin se voi jättää
jälkeensä pieniä jäännöskappaleita (residual
body). Mikrofilamentteja muodostava aktiini
on solun ”yleisköysi ”. Aktiini muodostaa so-
lunjakautuminsen sytokineesivaiheessa supis-
tusrenkaan, joka kuroo jakautuvan solun kah-
deksi tytärsoluksi. Aktiini on myös suolen
epiteelisoluissa esiintyvien mikrovilluksien
rakennekomponentti. Lihassoluissa aktiini ja
myosiini yhdessä saavat aikaan lihassolun su-
pistumisen. (Lehenkari 2009, Solunetti 2006)

Kuva 2. Kuvassa näkyy myoblastin GFP-aktiinia.
GFP-aktiini on ekspressoitu käyttäen rekomi-
nantti-Semliki Forest virusta joka sisältää
GFP-aktiinin geenin.

2.2 Välikokoiset filamentit

2.2.1 Rakenne

Välikokoiset filamentit ovat nimensä mukai-
sesti kooltaan mikrotubulusten ja mikrofila-
menttien välimaastoon sijoittuvia solun tuki-
rangan rakenteita, noin 10 nanometrin ohui-
sia. Niillä ajatellaan olevan  lähinnä raken-
teellinen tehtävä eli ne auttavat solua kestä-
mään mekaanista rasitusta. Solu voi kuitenkin
elää hyvin myös ilman välikokoisia filament-
teja.  Kaikilla välikokoisilla filamenteilla on
sama rakenne mutta niiden biokemiallissa
koostumuksissa on havaittavissa eroja. Väli-
kokoisessa  filamentissa on erotettavissa
n-terminaalinen pää(aminoryhmä), varsiosa
ja c-terminaalinen häntäosa (karboksyyli-
ryhmä). Välikokoiset filamentit muodostuvat
seuraavalla tavalla. Kaksi monomeeria muo-
dostaa dimeerin. Kaksi dimeeria liittyy yhteen
muodostaen tetrameerin, jotka linkittyvät
muodostaen protofilamentin. Kaksi protofila-
menttia muodostaa protofibrillin, joista muo-
dostuu välikokoinen filmentti. Välikokoinen
filamentti siis koostuu neljästä protofibrillistä.
Välikokokoiset filamentit ovat kaikkein sta-
biileimpia solun tukirangan komponenteista.
Niillä ei esiinny mikrofilamenteille ja mikro-
tubuluksille tyypillistä säikeiden nopeaa pur-
kaantumista ja kasvamista(englanniksi  as-
sembly-disassembly). (Solunetti 2006, Kiers-
zenbaum 2002)

Kuva 3. Kuva piirretty Kierszenbaum 2002 kuvan
1-34 mukaisesti. Kuvassa nähdään välikokoisen
filamentin muodostumista. 1. Yksittäinen mono-
meeri. 2. Kaksi monomeeria on muodostanut di-
meerin. 3. Kaksi dimeeriä on liittynyt yhteen
muodostaen tetrameerin. 4. Protofilamentti, joka
muodostuu kahdesta tetrameerista. 5. Protofila-
menttipari muodostaa protofibrillin. 6. Välikokoi-
nen filamentti, joka koostuu neljästä protofibril-
listä.
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2.2.2 Tyypit

Kuten edellä mainittiin, solun tukirangan väli-
kokoisia filamentteja on useita eri tyyppejä.
Eri kudoksille on kullekin omat spesifiset fila-
menttityypit. Eri tyyppisia sytokeratiineja
esiintyy epiteelisoluissa. Siellä sytokeratiinit
ovat desmosomien ja hemidesmosomien ra-
kennekomponentteja. Desmosomien kautta
välikokoiset filamentit yhdistävät yksittäisten
solujen tukirangat yhteen ja näin se luo me-
kaanista kestävyyttä koko solukolle. Hemi-
desmosomien kautta välikokoiset filamentit
osallistuvat solun kiinnittymiseen tyvikal-
voon. Jotkut perinnölliset ihasairaudet johtu-
vat keratiinifilamenttien epänormaalista muo-
dostumisesta. Vimentiini on tyypillinen me-
senkyymikudoksen solun filamentti. Joissakin
soluissa se muodostaa linkkejä solukalvon ja
tumalevyn välillä.  Desmiiniä on luustolihas-
soluissa ja sileissä lihassoluissa. Luurankoli-
hassoluissa välikokoiset filamentit kiinnittä-
vät vierekkäisten sarkomeerien Z-levyjä toi-
siinsa. Välikokoisia säikeitä muistuttavat tu-
man lamiinit antavat suojaa tumalle ja ne sito-
vat kromatiinia. Lamiinit myös huolehtivat
mitoosissa tumakotelon hajoittamisesta ja uu-
delleenmuodostumisesta. (Kierszenbaum
2002) 

2.3 Mikrotubulus

2.3.1 Rakenne

Mikrotubulukset koostuvat alfa- ja beeta-tu-
buliini -nimisistä proteiineista, jotka muodos-
tavat keskenään dimeerin. Dimeerit liittyvät
yhteen ketjuksi ja muodostavat näin protofila-
mentin. Nämä ketjut liittyvät helposti yhteen
kaareviksi levyiksi. Kun 13 protofilamenttia
on liittynyt levyksi, se sulkeutuu ja muodos-
taa putkimaisen mikrotubuluksen. Tämän jäl-
keen putki voi muuttua vain niin, että yksittäi-
set dimeerit joko irtoavat tubuluksen päästä
(depolymerisaatio) tai liittyvät siihen (poly-
merisaatio). Mikrotubulus on kookas rakenne
sillä sen halkaisija on noin kolmikertainen
mikrofilamenttiin nähden eli noi 25 nm ja pi-
tuudeltaan vaihteleva alle mikrometristä sa-
toihin mikrometreihin, mutta toisaalta tubu-
lukset voivat purkaantua tai rakentua minuu-
teissa. Mikrotubulus onkin muita sytoskeleto-

nin rakenteita herkempi, sillä monessa tubu-
luksessa tapahtuu jatkuvaa purkautumista ja
uudelleenrakentumista. (Lehenkari 2009, So-
lunetti.fi 2006,  Alberts ym 2004, Lodish ym
2004, Kierszenbaum  2002)

Dimeerit liittyvät aina protofilamenttiin niin,
että uuden dimeerin alfapää sitoutuu protofi-
lamentin beetapäähän. Tämä saa aikaan ra-
kenteellisen polaarisuuden, eli toisessa päässä
on vain alfa-tubuliinia (miinuspää) ja toisessa
beeta-tubuliinia (pluspää) (Kuva 4). Polaari-
suus mahdollistaa mikrotubulusten toiminnal-
liset ominaisuudet, kuten moottoriproteiinien
liikkeet eri päihin. Dimeerit voivat liittyä
kumpaan päähän tahansa, mutta pluspäässä
kasvu on nopeampaa ja toisaalta tubulus myös
hajoaa pluspäästä, jos se on tarpeen. (Lodish
ym 2004, Kierszenbaum 2002)

Mikrotubuluksia on kahta eri muotoa. Pysy-
viä muotoja on soluissa, jotka eivät jakaudu ja
tarvitsevat voimakkaan ja vakaan rungon.
Tällaisia löytyy mm. aksoneista ja siittiö-
solusta, jonka häntä rakentuu mikrotubuluk-
sista. Epävakaita muotoja löytyy soluista,
jotka muuttavat muotoa nopeasti, esimerkiksi
jakautuvat solut. (Lodish ym 2004)

Kuva 4. Mikrotubuluksen rakentuminen. Dimeeri-
en konsentraatio sytoplasmassa ja lämpötila
määräävät kasvaako vai kutistuuko tubulus. Kor-
kea konsentraatio ja 37-asteen lämpötila aiheut-
taa polymerisaatiota. Kuvassa on mikro- tubu-
luksen osat pluspäästä. Keskellä on poikkileik-
kaus mikrotubuluksesta. Värekarvojen ja ripsien
rungoissa kaksi mikrotubulusta on liittynyt yh-
teen ja sentrioleista löytyy kolmoismikrotubuluk-
sia. (Solunetti.fi 2006, Lodish ym. 2004)

Mikrutubulusten keskuksena toimii sentro-
somi (MTOC=microtubule organizing-cen-
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ter), joka sijaitsee lähellä tumaa. Se huolehtii
tubulusten rakentamisesta, solun rakenteiden
järjestäytymisestä ja kalvoliikenteestä. Jokai-
nen mikrotubuluksen miinuspää lähtee sentro-
somista ja pluspää kasvaa solun sytoplas-
massa. Tubulukset ovat kiinnittyneet sentro-
somiin gamma-tubuliinilla. Sentrosomissa si-
jaitsee keskusjyväset eli sentriolit, joita euka-
ryoottasoluilla on kaksi Golgin laitteen kes-
kellä. (Alberts ym 2004)

Kuva 5. Sentrosomin sijainti lähellä tumaa on
oleellista solun organellien ja vesikkelien kulje-
tukselle sytoplasmaan ja solun kuorelle. Aineita
kuljettavat moottoriproteiinit kinesiini, joka liik-
kuu sentrosomista pois päin ja dyneiini, joka ete-
nee kohti sentrosomia. (Solunetti.fi 2006)

2.3.2 Aktiivinen tukirangan osa

Mikrotubulukset osallistuvat solun tukiraken-
teen ylläpitämisen lisäksi muun muassa solun
organellien järjestämiseen, vesikkelien kuljet-
tamiseen sytoplasmassa ja solun jakautumi-
seen. Sentrosomi ja sentriolit kahdentuvat eri
päihin ja mitoosin aikana näiden välillä on
sentriolien ohjaama mikrotubuluksista muo-
dostunut mitoottinen kuvio, joka jakaa mitoo-
sissa solun kromosomit eri tytärsoluille. Mik-
rotubulusten merkitystä solun jakautumiseen
on käytetty hyväksi muun muassa valmista-
malla syöpälääkkeitä, jotka tekevät tubuluk-
sista stabiileja. Tällaisia lääkkeitä ovat muun
muassa kolkisiini ja taksoli, mutta näitä käy-
tetään vain pitkälle edenneissä syövissä hai-
tallisten sivuvaikutusten takia. (Lodish ym
2004, Kierszenbaum 2002)

Mikrotubulus toimii solussa reittinä moottori-
proteiineille. Kinesiini ja dyeniini liikkuvat
pitkin tubuluksen pintaa käyttäen ATP-hydro-
lyysia energialähteenä. Moottoriproteiineihin
voi sitoutua vesikkeli, proteiini tai kokonai-
nen soluorganelli, kuten mitokondrio. Kine-
siini kuljettaa aineita pois sentrosomista ja

dyeniini sentrosomiin päin. Muita mikrotubu-
lukseen erikoistuneita proteiineja on
MAP-proteiinit (microtubule-associated pro-
teins). MAP-proteiinien tehtävänä on suojata
tubuluksia purkautumiselta, estää tubuluk-
sien hajoamista korkeissa lämpötiloissa ja liit-
tää tubulus muihin rakenteisiin. Tunnetuin on
MAP-2, joka kiinnittyy tubuluksen pintaan ja
toimii ulokkeena tarttuen esimerkiksi muihin
tubuluksiin tai kalvoihin. (Lodish ym 2004,
Kierszenbaum 2002)

2.3.3  Värekarvat, ripset ja siimat

Värekarvojen (siilia), ripsien ja siimojen (fla-
gella) ytimet rakentuvat mikrotubuluksista.
Värekarvat liikuttavat nestettä solujen pin-
nalla, kuten hengitysteiden solut siirtävät pö-
lyä kohti nielua ja ripset ja siimat taas liikutta-
vat itse soluja, kuten siittiösolua. Molempien
ytimessä mikrotubulukset järjestäytyvät si-
ten, että yhdeksän  kaksoismikrotubulusta on
kehällä ja kehän sisällä on kaksi yksittäistä
mikrotubulusta, joihin muut yhdeksän ovat
kiinnittyneet. Tätä rakennetta kutsutaan akso-
neemaksi (”9+2 -rakenne”) Värekarvojen ja
siimojen liike muodostuu mikrotubuluksien
dyeniinin aiheuttamasta ytimen taivutuksista
puolelta toiselle. Värekarva tuottaa energiaa
kuluttavia iskuja aiheuttaen virtauksen solun
pinnalle. Siimat ja ripset ovat yleensä pidem-
piä kuin värekarvat, ja liikuttavat solua taivut-
tamalla mikrotubuluksia niin että syntyy aal-
tomainen liike. (Lehenkari 2009, Alberts ym.
2004)

2.4 Solukuorikko

Solukuorikko eli solukalvon tukiranka on se
osa sytoskeletonia, joka esiintyy vain solukal-
von alla. Solukuorikon muodostavat spektrii-
nit (punasolut), fodriinit ja dystrofiini (lihas-
solut) liitännäisine proteiineineen (mm. anky-
riinit) ja se voidaan myös katsoa sytoskeleto-
nin kuoriosaksi. Erityisesti punasoluilla on
havaittavissa spektriiniverkko solukalvon
alla, koska sillä ei ole varsinaista tukirankaa.
(Metsikkö 2009)
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B3 *Solukalvo, solukalvolipidit ja niiden tehtävät solukalvossa
Jauhiainen Olli & Kangasniemi Eerik
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
9.9.2009
Tarja Leskelä

Tiivistelmä
Solukalvo koostuu kalvolipidien muodostamasta kaksoiskerroksesta, proteiinirakenteista, sekä solukal-
von ulkopintaan usein liittyvistä hiilihydraateista. Lipidikaksoiskerroksen ydin on lämpötilasta riippuen
juokseva, ja yksittäiset kalvolipidit voivat liikkua eritavoin solukalvossa (lateraalinen liike, rotaatio,
”flip-flop”). Solukalvon on siis hyvin dynaaminen rakenne. Solukalvon lipidit ovat amfipaattisia (sisältä-
vät hydrofobisen ja -fiilisen osan), joka saa aikaan kaksoiskalvorakenteen. Solukalvolipidejä on pääasial-
lisesti kolmenlaista: fosfolipidit, sfingolipidit ja kolesteroli. Glykolipideissä lipidimolekyyliin on liitty-
neenä hiilihydraattiosa. Kolesteroli säätelee mm. solukalvon juoksevuutta ja toimii lipidilauttojen raken-
neosana. Lipidien osuudet solukalvossa, ja tällöin myös solukalvon ominaisuudet, voivat vaihdella.
Solukalvon pääasiallisia tehtäviä ovat solun ulkoreunana ja mekaanisena tukena toimiminen, kuljetus- ja
suodatustehtäviin osallistuminen, sekä solunsisäisten olosuhteiden sääteleminen. Lisäksi reseptorifunk-
tiot ja viestinvälitys, solujen väliset liitokset ja vuorovaikutus muiden solujen kanssa tapahtuu solukal-
von avulla.

Johdanto
Solukalvon eli plasmamembraanin monimut-
kainen ja hienostunut, mutta silti äärettömän
tarkasti toimiva rakenne on yksi evoluution
taidonnäytteistä. Solukalvon tärkeyttä orga-
nismin aineenvaihdunnassa ei voida korostaa
liikaa, ja solukalvon oikeanlainen toiminta
onkin solulle elinehto.

3.1  Solukalvon muodostuminen ja 
rakenne

Biologisissa kalvomolekyyleissä, jotka ovat
yleensä fosfolipidejä, esiintyy kaksi rasvahap-
poketjua rinnakkain. Nämä sylinterimäiset
amfipaattiset molekyylit muodostavat lipikak-
soiskelmun, jonka paksuus on noin 3nm.
Koko solukalvon paksuus on noin 5-8nm
(Heino ja Vuento 2007). Amfipaattiset mole-
kyylit sisältävät vesihakuisen ja vesipakoisen
pään (Murray ym. 2006), ja vedessä nämä
molekyylit asettuvat siten, että vesipakoiset
rasvahappoketjut osoittavat kalvon ydintä
kohden vesihakuisten päiden muodostaessa
kalvon sisä- ja ulkopinnan (Heino ja Vuento
2007).  Solukalvossa on lipidien lisäksi prote-
iineja (55–60%), jotka muodostavat erilaisia
solukalvon rakenteita, kuten ionikanavia, so-
luliitoksia ja esimerkiksi solukalvon resepto-

reita. Solukalvossa on myös hiilihydraatteja
(5 %), jotka voivat muodostaa solukalvon ul-
kopinnalle glykogalyksin. Lipidien osuus so-
lukalvossa on noin 35–40% (Solunetti 2006,
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
solukalvon_rakenne/). Suurin osa solukalvon
lipideistä kuuluu fosfolipidien ryhmään,
mutta solukalvossa on myös esimerkiksi kole-
sterolia. Alla on kuva solukalvon mahdolli-
sista rakennemateriaaleista (Kuva 2.1).

Kuva 1. Kuvassa näkyy fosfolipidien muodosta-
ma kaksoiskerros, fosfolipidien välissä olevaa
kolesterolia, sekä solukalvon proteiineja. Hiili-
hydraatteja on kiinnittyneenä solukalvon ulko-
pintaan (Pohjana käytetty Van De Graaf, Human
Anatomy, Sixth Edition, 2001).
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Nicholsonin ja Singerin vuonna 1972 esittä-
män solukalvon nestemosaiikkimallin mu-
kaan solukalvo on dynaaminen rakenne, jossa
lipidikoostumus ja kalvon ominaisuudet voi-
vat muuttua. Lipidit jakautuvat solukalvo
ulko- ja sisäsivuille epäsymmetrisesti. Neste-
mosaiikkimallin mukaisesti lipidit voivat liik-
kua solukalvon suunnassa (Heino ja Vuento
2007). Tätä kutsutaan lateraaliseksi liik-
keeksi (Solunetti 2006, http://www.solu-
netti.fi/fi/solubiologia/solukalvon_lipidit/2/).
Vierekkäiset fosfolipidit voivat lisäksi vaihtaa
paikkaa keskenään. Solukalvon fosfolipidit
pyörivät myös rasvahappoketjujensa muodos-
taman akselin suunnassa. Rasvahappoketjujen
tai hiilihydraattiketjujen C-C -sidosten suh-
teen tapahtuu pyörimistä (Solunetti 2006,
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
solukalvon_lipidit/2/). Tämän vuoksi rasva-
happoketjujen konformaatio muuttuu jatku-
vasti, jolloin solukalvon hydrofobinen osa on
juokseva. Juoksevuuteen vaikuttaa lämpötila,
sillä lämpötilan noustessa juoksevuus kasvaa.
Solukalvon viskositeettiin vaikuttaa myös hii-
livetyketjun pituus rasvahapossa, sekä tyydyt-
tymättömien rasvahappojen määrä (Heino ja
Vuento 2007). Tyydyttymättömät, eli kaksois-
sidoksellisia hiiliatomeja sisältävät lipidit
ovat juoksevampia kuin tyydyttyneet (Solu-
netti 2006, http://www.solunetti.fi/fi/solubio-
logia/kalvojen_jaykkyys/2/).

Lipidit voivat muodostaa kalvoproteiinien
kanssa lauttoja. Niissä on runsaasti glykosfin-
golipidejä ja kolesterolia. Lauttojen poikki-
mitta voi vaihdella, mutta niiden uskotaan
luokkaa 10nm (Heino ja Vuento 2007). Laut-
tojen uskotaan olevan osana signaalivälityk-
seen liittyvissä tehtävissä. Tätä käsitystä tu-
kee se, että lipidilautoissa on usein kiinnitty-
neenä solujen viestinsiirtoon osallistuvia pro-
teiineja (Heino ja Vuento 2007). Kolesteroli
voi siirtyä helposti kaksoiskalvon eripuolin,
joten sen määrä on suurin piirtein sama kal-
von molemmilla sivuilla. Kolesteroli kemial-
lisen koostumuksensa vuoksi sopii hyvin fos-
folipidien joukkoon. Mitä enemmän solukal-
von kohdassa on kolesterolia, sitä jäykkäliik-
keisempi se on (Solunetti 2006, http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
kalvojen_jaykkyys/2/).

Vaikka lipidien muodostama kaksoiskalvora-
kenne on stabiili, lipidejä on mahdollista siir-
tää kalvon puolelta toiselle erityisten flip-
paasi-entsyymien toimesta. Tällaista tapahtu-
maa kutsutaan flip-flop-ilmiöksi. Energiakyn-
nys lipidin hydrofiilisen osan siirtymiselle
hydrofobisen kerroksen läpi on suuri. Flip-
paasi-entsyymit alentavat tätä energiakyn-
nystä ja nopeuttavat lipidimolekyylin siirty-
mistä kalvon läpi.  Flippaasit pystyvät toden-
näköisesti siirtämään fosfolipidejä valikoiden.
Tällöin kalvojen eri puolille kertyy erityyppi-
siä lipidejä (Heino ja Vuento 2007). Alla on
kuva fosfolipidien liikkeistä solukalvossa
(Kuva 2.2).

Kuva 2. Fosfolipidien mahdolliset liikkeet solu-
kalvossa. (Pohjana käytetty Alberts ym. 2002)

Eräänlaisena solukalvon erityismuodostel-
mana voidaan pitää mikrovilluksia, jotka ovat
sormimaisia pullistumia etenkin ohutsuolen
epiteelin solujen pinnalla. Mikrovillukset li-
säävät näiden solujen apikaalisen eli ontelon
puoleisen solukalvon pinta-alaa, jolloin ravin-
toaineita siirtyy paremmin ontelon puolelta
verenkiertoon elimistön käytettäväksi. (Solu-
netti 2006, http://www.solunetti.fi/fi/solubio-
logia/mikrovillukset/2/)

3.1.1 Solukalvon tehtäviä

Lipidikaksoiskerros muodostaa puoliläpäise-
vän kalvon, jonka pienet molekyylit ja poolit-
tomat aineet voivat läpäistä diffuusion avulla.
Tämä tapahtuu konsentraatiogradientin suun-
taisesti, jolloin siihen ei tarvita energiaa
(Heino ja Vuento 2007). Lipidikalvo muodos-
taa diffuusioesteen ioneille ja suurille mole-
kyyleille. Näin solukalvo siis säätelee soluun
tulevien ja siitä poistuvien aineiden laatua ja
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määrää. Solukalvo ylläpitää solun kemiallista
koostumusta, solunsisäistä homeostaasia, jol-
loin elämälle välttämättömät solun biokemial-
liset reaktiot voivat tapahtua (Solunetti 2006,
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
solukalvon_tehtavia/). Toinen tapa, jolla solu-
kalvo osallistuu aineiden kuljetukseen, on
endo- ja eksosytoosi. Tässä kuljetusmuodossa
solukalvo ympäröi solukalvoon liukenematto-
man aineksen, jolloin kuljetus soluun on mah-
dollista (Heino ja Vuento 2007). 

Solukalvo rajaa solun ympäristöstä ja antaa
solulle mekaanista suojaa (Solunetti 2006,
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
solukalvon_tehtavia/). Solukalvo tukee myös
solun rakennetta toimien solun tukirangan fi-
lamenttien kiinnityskohtana (http://www.cy-
tochemistry.net/Cell-biology/mem-
brane.htm). Solukalvo ei ole passiivinen sei-
nämä vaan aktiivinen, energiaa käyttävä solun
osa. Solumembraanin tehtäviin kuuluu myös
välittää viestimolekyylinen sanoma reseptori-
molekyylien avulla tumaan ja sytoplasmaan.
Plasmamembraani on osa immuunijärjestel-
mää, sillä se tunnistaa solukalvon pinnalla
olevien molekyylien avulla, onko elimistössä
oleva solu vieras vai oma. Solukalvo osallis-
tuu solujen välisten sidosten muodostumi-
seen. Näin ollen solukalvolla on tärkeä teh-
tävä muiden solujen välisessä yhteistyössä,
sekä elinten ja kudosten muodostamisessa.
Polarisoituneilla soluilla, kuten epiteeleillä,
solukalvo on jakautunut apikaaliseen ja baso-
lateraaliseen pintaan, joilla on usein erilaiset
tehtävät. Apikaalisella pinnalla tarkoitetaan
ontelon tai ulkopinnan puoleista solukalvoa,
basolateraalisella tyvikalvon puoleista pintaa
(Solunetti 2006, http://www.solunetti.fi/fi/so-
lubiologia/solukalvon_tehtavia/).

3.2 Solukalvolipidit ja niiden tehtävät

Solukalvon lipidejä ovat erilaiset fosfolipidit
ja sfingolipidit sekä kolesteroli. Kaikkia näitä
rasva-aineita yhdistää se, että niiden lipidiosat
ovat vahvasti polaarittomia. Glykolipideissä
(glykofosfo- ja -sfingolipideissä) lipidimole-
kyyliin on liittynyt ainakin yksi polaarinen
hiilihydraattiosa. Juuri amfipattiset kalvolipi-
dit muodostavat solukalvoon kaksoiskerrosra-

kenteen (bilayer), jonka rasva-aineita sisäl-
tävä sisäosa on hydrofobinen (vesipakoinen)
ja polaariset ulko-osat hydrofiilisiä (vesiha-
kuisia). Tällöin syntyy seulova kalvorakenne,
jossa polaariset molekyylit eivät passiivisesti
pysty läpäisemään solukalvoa (Hiltunen ym.
2008). 

Solukalvon rakenneosana toimimisen lisäksi
kalvolipideillä on monia muita tehtäviä, kuten
solukalvon permeabiliteetin (läpäisevyyden)
säätely, viestintä ja tiettyjen solun rakenteiden
kiinnityskohtana toimiminen (Murray ym.
2006)

Jotkin solukalvon fosfolipideistä osallistuvat
myös solun arakidonihapposynteesiin. Araki-
doni taas toimii prostaglandiinien synteesin
lähtöaineena. Prostaglandiinit vaikuttavat
mm. tulehdusreaktioiden syntyyn (Hiltunen
ym. 2008) 

3.2.1 Fosfolipidit

Fosfolipideissä glyseroliin on kiinnittynyt
kahden rasvahappohännän lisäksi yksi fos-
faattiryhmä, johon on glyserofosfolipideissä
vielä liittyneenä jokin polaarinen ryhmä, ku-
ten esimerkiksi etanoliamiini tai koliini. Fos-
folipidien rasvahappopäät ovat hydrofobisia,
kun taas fosfaattipää polaarisine lisäketjui-
neen on hydrofiilinen.. Amfipaattisina lipide-
inä ne asettuvat luonnollisesti kalvoraken-
teiksi, joten ne muodostavatkin solukalvon
perustan (Heino, Vuento 2002).

Tärkeimpiä glyserofosfolipidejä ovat mm.
fosfatidyylietanoliamiini, fosfatidyylikoliini,
fosfatidyyli-inositoli ja fosfatidyyliseriini
(Heino, Vuento 2002). Solukalvon sisäpin-
nalla näistä esiintyvät fosfatidyyliseriini, -ino-
sitoli ja -etanoliamiini. Solukalvon ulkopin-
nalla glyserofosfolipideistä esiintyvät taas
fosfatidyylikoliini ja -etanoliamiini (Kierzen-
baum 2007).

Fosfolipidit toimivat myös tiedonvälitystehtä-
vissä – Fosfatidyyli-inositoli ja sen johdannai-
set toimivat solukalvossa sekä tiettyjen prote-
iinien kiinnityskohtina että signaalinvälitys-
tehtävissä. Fosfatidyyli-inositoli 4,5-difos-
faatti hydrolysoituu fosfolipaasi C-entsyymin
vaikutuksesta. Tapahtuman lopputuotteina
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syntyvät diasyyliglyseroli DAG ja inositolitri-
fosfaatti IP3 ovat toisiolähettejä, jotka välittä-
vät viestejä solun sisällä. Koliinia sisältävät
fosfolipidit ovat tärkeässä asemassa hermo-
soluissa, sillä asetyylikoliini kuuluu elimis-
tön käytetyimpiin välittäjäaineisiin (Murrray
ym. 2006).

3.2.2 Sfingolipidit

Sfingolipideissä rasvahapot ovat liittyneinä
sfingosiini-molekyyliin, johon taas on kiinnit-
tynyt jokin polaarinen ryhmä. Sfingolipidien
ja fosfolipidien fysikaaliset ominaisuudet ovat
hyvinkin samankaltaiset kemiallisista eroista
huolimatta. Sfingolipideillä on myös merki-
tystä solunsisäisessä viestinvälityksessä (Fu-
terman, Hannun 2004) 

Glykosfingolipideissä sfingolipidiin on kiin-
nittynyt yksi tai useampi sokeriosa (Murray
ym. 2006).  Glykosfingolipidejä esiintyy solu-
kalvon ulkopinnalla, jossa ne toimivat erilai-
sissa reseptoritehtävissä ja ABO-veriryhmä-
luokituksen antigeeneinä (Murray ym. 2006).

Etenkin hermokudoksessa esiintyy suuria
määriä glykosfingolipidejä, joihin on liittynyt
siaalihappo. Nämä gangliosidit toimivat mm.
reseptoritehtävissä (Murray ym. 2006).

3.2.3 Kolesteroli

Eläinsoluissa esiintyvä steroli, kolesteroli,
koostuu neljästä renkaasta (A, B, C, D) sekä
D-renkaan sivuketjusta ja A-renkaassa kiinni
olevasta polaarisesta hydroksyyliryhmästä
(Hiltunen ym.2008). Vaikkei kolesteroli itsek-
seen muodostakaan kalvorakennetta (Kier-
zenbaum 2007), on sillä rakenteensa takia tär-
keä merkitys solukalvon jäykkyyden ja läpäi-
sevyyden säätelemisessä (Murray ym. 2006).
Membraanin korkea kolesterolipitoisuus kiin-

teyttää solukalvoa kolesterolin vaikuttaessa
kalvon muihin rakenteisiin ja niiden liikkei-
siin. Mitä jäykempi solukalvo on, sitä hei-
kommin hydrofiiliset molekyylit läpäisevät
sitä (Murray ym.2006). Toisin kuin muut kal-
volipidit, kolesteroli pystyy helposti siirty-
mään solukalvon puolelta toiselle.

Kolesteroli toimii myös solukalvon lipidilaut-
tojen (raft) pääainesosana. Lautoissa esiintyy
myös sfingolipidejä (Kierzenbaum 2007). Li-
pidilauttaan kiinnittyy proteiineja, joilla tär-
keä merkitys signaalivälityksessä. Myös solu-
kalvon kuopakkeet, kaveolit, kehittyvät lipidi-
lautoista. Kaveoleissa sijaitsevat monet tär-
keät reseptorit, mm. tyrosiinikinaasit (Solu-
neeti 2006, http://www.solunetti.fi/fi/solubio-
logia/kaveolit/2/)

Kolesterolin merkitys on huomattava mm.
ateroskleroosin ja muiden verenkiertosairauk-
sien synnyssä. Kolesterolia tarvitaan myös
steroidien (mm. D-vitamiinin) ja sukupuoli-
hormonien synteeseissä (Solunetti 2006,
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
steroidit_kolesteroli/2/)
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B4 Solukalvon reseptorit
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Tiivistelmä
Solukalvon reseptoreja on monia erilaisia. Esimerkkejä ovat ionikanavareseptorit, G-proteiinikytkennäi-
set reseptorit ja entsyymireseptorit. Tyrosiinikinaasireseptorit voidaan erotella omaan ryhmäänsä, mutta
se voidaan myös katsoa kuuluvaksi entsyymireseptoreihin. Solukalvon reseptorit ovat sekä rakenteeltaan
että toiminnaltaan erilaisia. Ryhmät solukalvon reseptoreissa kertovat niiden rakenteesta ja toiminnasta.
Suurin ryhmä solukalvon reseptoreista on G-proteiinikytkennäiset reseptorit. Ne aktivoivat tosiolähet-
teinä toimivia G-proteiineja. Nämä taas aktivoivat guanosiinitrifosfaatti-nimisiin nukleotideihin sidottu-
jen fosfaattiryhmien avulla muita toisiolähettejä ja entsyymejä sekä myös kanavaproteiineja. Ionikanava-
reseptorit aktivoivat ionikanavia nopeasti esimerkiksi hermosolujen välisessä viestinvälityksessä. Ent-
syymireseptorit taas aktivoivat entsyymejä tai sisältävät intrasellulaaritilassa eli solun sisäisessä tilassa
olevan entsymaattisen osan. 

Johdanto
Pääasiassa solukalvon reseptorit on tässä
jaettu G-proteiinikytkennäisiin reseptoreihin,
ionikanavareseptoreihin ja entsyymiresepto-
reihin. Tällaista jaottelua käytetään esimer-
kiksi solubiologian Solunetti-Internet-sivus-
tolla. Toisin jaotellaan solukalvon reseptorit
esimerkiksi Harper´s Illustrated Bioche-
mistry -kirjassa, jossa solukalvon reseptorien
jaottelu on hieman monimutkaisempaa. 

Solukalvon reseptoreita on kaiken kaikkiaan
niin monenlaisia, että niitä on mainittu vain
muutamia alalajeja. Esimerkkejä ei ole kovin
monta johtuen erilaisten solukalvon resepto-
rien aloittamien signaalinvälitysverkkojen
moninaisuudesta.

Lisäksi on muunkinlaisia reeptoreita kuin
tässä esseessä tarkemmin mainittavat G-pro-
teiinikytkentäiset reseptorit, ionikanavaresep-
torit ja entsyymireseptorit. Wnt- ja Hedge-
hog-signaalireitit johtavat proteolyysiin ja vir-
heet näissä signaalireiteissä altistavat esimer-
kiksi syövälle. Myös solun sisällä on omat re-
septorinsa.

4.1 Reseptoriproteiinit

4.1.1 Reseptoriproteiinien rakenne

Solukalvon reseptorit ovat siis useimmiten
proteiineja, joiden rakenne sisältää muun mu-
assa siihen kiinnittyneitä hiilihydraattiryhmiä.
Reseptoriproteiiniin kiinnittyvä aine eli li-
gandi on molekyyli, joka ei välttämättä pääse
solukalvon läpi, vaan se sitoutuu ainoastaan
reseptoriproteiinin solukalvon ulkopuolei-
seen osaan. Reseptoriproteiini on integraali-
nen proteiini, joka kulkee solukalvon läpi
useitakin kertoja. Kerran solun solukalvon lä-
päisevää proteiinia kutsutaan single-span
-tyyppiseksi kalvoproteiiniksi. Monta kertaa
solukalvon läpäisevää proteiinia kutsutaan
multi-span -tyyppiseksi kalvoproteiiniksi.
Proteiinin solukalvon läpäisevät osat ovat
noin 20–30 aminohapon mittaisia ja ne ovat
lisäksi alfa-helix-rakenteisia. Reseptoriprote-
iinit ovat siis transmembraanisia proteiineja,
koska ne voivat läpäistä solukalvon useitakin
kertoja. Reseptoriproteiineihin on myös sitou-
tunut hiilihydraattiryhmiä, jolloin reseptori-
proteiineja voidaan pitää glykoproteiineina.
Reseptoriproteiinien hiilihydraattiketjut ovat
siis ligandin sitomista ja tunnistamista varten
(www.solunetti.fi/fi/solubiologia/transmem-
braaniset/2/).
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4.1.2  Reseptoriproteiinien toiminta

Reseptoriproteiinit tunnistavat tietyn mole-
kyylin solunulkoisesta tilasta eli ekstrasellu-
laaritilasta. Reseptorimolekyylit ovat siis spe-
sifisiä tietyn ligandimolekyylin suhteen. Täl-
lainen molekyyli on yleensä hormoni tai välit-
täjäaine, joka toimii siis ligandina ja kiinnit-
tyy solukalvon reseptoriproteiiniin. Solukal-
vossa olevat entsyymit aktivoituvat, kun re-
septoriproteiinin solukalvoa lävistävät osat
välittävät tiedon ligandin sitoutumisesta re-
septoriin solun sisäpuolelle. Viesti välittyy so-
lukalvon läpi esimerkiksi proteiinin muutta-
essa muotoaan eli avaruusrakennettaan. Ent-
syymien aktivaatiossa syntyy usein syklistä
adenosiinimonofosfaattia cAMP ja syklistä
guanosiinimonofosfaattia cGMP, kun aden-
osiinitrifosfaatti ATP ja guanosiinimonofos-
faatti GTP defosforyloituvat. Nämä nukleoti-
dijohdannaiset toisiolähetit aktivoivat soluli-
man proteiinikinaaseja, ja muuta solun toi-
mintaa sääteleviä entsyymejä. Tämä johtaa
lopulta solun vasteisiin, joita ovat esimerkiksi
lihassolun supistuminen (jossa nukleotidijoh-
dannaisten syklisen AMP:n ja syklisen
GMP:n sijaan toisiolähettinä toimii kalsiu-
mioni Ca2+) tai veltostuminen, proteiinin val-
mistus tai valmistuksen lopettaminen sekä
entsyymien tai hormonien eritys eli sekreetio
(Hiltunen ym. 2005). 

4.1.3 Toisiolähetit

Toisiolähetit ovat solunsisäisiä signaalimole-
kyylejä. Toisiolähettejä ovat muun muassa
syklinen adenosiinimonofosfaatti cAMP, syk-
linen guanosiinimonofosfaatti cGMP ja kal-
siumioni Ca2+. Toisiolähettien tehtävänä on
välittää viesti eteenpäin solun sisällä olevalle
kohteelle, kuten esimerkiksi tumaan tai jolle-
kin soluelimelle. Ensiölähetteinä pidetään so-
lukalvon reseptoriproteiineja ja toisiolähet-
teinä pidetään siis esimerkiksi näitä solunsi-
säisiä nukleotidimonofosfaatteja. Toisiolähet-
tien tehtävänä on vahvistaa ensiölähetin eli re-
septoriproteiinin vastaanottamaa ja solukal-
von läpi välittämää signaalia. Esimerkiksi sil-
män verkkokalvossa valon aiheuttama yhden
rodopsiinimolekyylin muutos johtaa tuhan-
sien syklisten GMP-molekyylien muutoksiin.
Viestejä välittävät signaalinvälitysverkot pe-

rustuvat monien eri molekyylien valmistuk-
seen, vapautukseen, eritykseen, varastoimi-
seen, muuttumiseen ja reagoimiseen. Suuri
osa solun energiasta kuluu signaalinvälityk-
seen. (Hiltunen ym. 2005). 

4.2 Esimerkkejä solukalvon 
reseptoreista

4.2.1 G-proteiinikytkentäiset reseptorit

Yksi viestinvälitysmekanismin mukaan jaettu
ryhmä solukalvossa sijaitsevissa reseptoreissa
on G-proteiinikytkentäiset reseptorit. Kuten
kaikki muutkin solukalvon reseptoriproteiinit,
G-proteiinikytkentäiset reseptorit toimivat si-
ten, että ligandin sitoutuminen G-proteiinikyt-
kentäiseen reseptoriin aiheuttaa muutoksen
proteiinin rakenteessa. Tämä aiheuttaa G-pro-
teiiniksi kutsutun solunsisäisen eli intrasellu-
laarisen signaalimolekyylin aktivoitumisen.
G-proteiini-kytkentäiset reseptorit ovat tär-
keitä lukumääränsä ja monimuotoisuutensa
vuoksi, sillä se on suurin reseptoriryhmä. Mo-
net lääkeaineet vaikuttavat G-proteiinikytken-
täisten reseptorien kautta, joten lääkkeiden
kehittelyssä niillä on väliä. (www.solunetti.fi/
fi/solubiologia/g-proteiinikytkentaiset_resep
torit/2/). 

G-proteiini on trimeerinen eli kolmiosainen
GTP:tä sitova säätelyproteiini. G-proteiini
koostuu siis kolmesta osasta, joita ovat alfa-,
beta- ja gammaosa. Kun G-proteiini on inak-
tiivisessa muodossa, se sitoo GDP:n, mutta
reseptoriproteenin aiheuttaman konformaa-
tion ja rakenteen muutoksen seurauksena
G-proteiini aktivoituu ja se sitoo GTP:n, ja
G-proteiinissa oleva alfa-alayksikkö irtoaa
beta-gamma-alayksiköstä. Kun G-proteiini
aktivoituu, se voi aktivoida kohdeproteiineja,
kuten esimerkiksi adenylaattisyklaasia, fosfo-
lipaaseja tai solun ionikanavaproteiineja. Lo-
pulta G-proteiinin alfa-alayksikköön sitoutu-
nut GTP hydrolysoituu eli hajoaa takaisin
GDP:ksi ja fosfaatiksi. Tämän jälkeen alayk-
siköihin (alfa-alayksikköön sekä beta-
gamma-alayksikköön) hajonnut G-proteiini
kokoaa taas itsensä kokonaiseksi G-proteii-
niksi. Tällöin se voi kiinnittyä jälleen resepto-
riproteiiniin (www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
g-proteiinikytkentaiset_reseptorit/2/). 
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G-proteiinikytkentäisiä reseptoriproteiineja
on monenlaisia. Nykyään tunnetaan satoja
erilaisia reseptoreja, jotka käyttävät G-proteii-
nia tosiolähettinään. Toiminnaltaan ne ovat
myös todella erilaisia, sillä signaalivälitysver-
kon lopulliset vasteet solussa ovat mitä moni-
naisimpia näköhermoimpulssin syntymisestä
ionikanavan aukeamiseen. G-proteiinikytken-
täisiä reseptoreja on löydetty noin vajaa 2000.
Näitä reseptoriproteiineja koodaavia geenejä
on noin 800 kappaletta. G-proteiiniin kytkey-
tyneet reseptorit voivat olla spesifisiä siis mo-
nelle eri ärsykkeelle, kuten esimerkiksi hor-
monille tai lääkeaineelle. Monen lääkeaineen
vaikutus soluihin perustuu G-proteiinikytken-
täisten reseptorien toimintaan. Ligandi voi
olla siis lääkeaine, välittäjäaine tai hormoni.
Ärsykkeenä voi toimia lisäksi vaikkapa valo,
sillä valo muuttaa rodopsiinimolekyylin ra-
kennetta ja sitä kautta rodopsiini toimii ensiö-
lähettinä ja vaikuttaa silmän verkkokalvon so-
lujen G-proteiinien toimintaan. Tällä tavoin
G-proteiinikytkentäiset reseptorit, eli tässä ta-
pauksessa rodopsiini, vaikuttavat näköaisti-
muksen syntymiseen (Pierce ym. 2002). 

Tällaiset reseptorit vaikuttavat myös muiden
aistimusten, kuten esimerkiksi maku- ja haju-
aistimuksen syntyyn. Näitä reseptoreja on
myös hajuepiteelin ja osaksi suun epiteelin
pinnalla. Aistinepiteelissä toimivat reseptorit
reagoivat ärsykkeeseen, joka on tässä tapauk-
sessa jokin kemiallinen aine, jonka ihminen
haistaa tai maistaa. Kemoreseptoreissa eli
tässä tapauksessa nenän ja joissakin suun ais-
tinepiteelisoluissa on G-proteiinikytkentäisiä
reseptoreja, jotka aikaansaavat signaalinväli-
tyksen, jossa signaali etenee aistinsoluista asti
hermosoluja pitkin aina aivoihin saakka. So-
lut reagoivat kemiallisiin aineisiin G-proteii-
nien avulla muuallakin kuin suu- ja nenäonte-
lossa (Pierce ym. 2002).

G-proteiinikytkentäiset reseptorit jaetaan sek-
venssinsä eli aminohappojärjestyksensä mu-
kaan kolmeen eri perheeseen. Näitä ovat per-
heet A, B ja C. Perhe A on kaikista suurin re-
septoriproteiiniperhe. Siihen kuuluvat muun
muassa valoreseptori eli rodopsiinit, hajuais-
tinsolujen reseptorit ja adrenergiset reseptorit
sekä monia muita reseptoreja. Perheeseen B

kuuluu 25 reseptorityyppiä. Näillä resepto-
reilla on kaikilla spesifiset hormonit. Näitä
ovat esimerkiksi ruuansulatukseen vaikuttavat
hormonit, kuten sekretiini, glukagoni, hai-
man avoeritystoimintaa stimuloiva ja hermos-
ton välittäjäaineena toimiva VIP (vasoactive
intestinal peptide) sekä kasvuhormonia va-
pauttava hormoni somatoliberiini, jota erittää
hypotalamus. Muita näiden reseptorien vas-
taanottamia ja sitomia hormoneja ovat parat-
hormoni, kortikotropiinia vapauttava kortiko-
liberiini ja kalsitoniini. Kaikilla näillä hormo-
neilla on yhteistä se, että ne vaikuttavat
adenylaattisyklaasin (AC) aktivaatioon
G-proteiinin Galfas kautta. Perheeseen C kuu-
luu myös suhteellisen vähän reseptoriproteii-
neja, joita ovat esimerkiksi muutamat maku-
aistinsolujen reseptoriproteiinit, kalsiumia
aistiva reseptori sekä hermosoluissa toimiva
mGluR-reseptoriryhmä (metabotropic gluta-
mate receptor). Tämä hermoston reseptoripro-
teiiniryhmä sitoo itseensä ligandin, joka on
hermovälittäjäaineena eli neurotransmitterina
toimiva glutamaatti. Nämä glutamaattiresep-
torit vaikuttavat hermostossa esimerkiksi kog-
nitiivisiin ominaisuuksiin ja kivun aistimuk-
seen. Myös gamma-aminovoihappo eli
GABA (gamma-aminobutyric acid) on yksi
C-perheeseen kuuluvan reseptorin ligandi.
Tämä GABA toimii hermovälittäjäaineena ih-
misen elimistössä ja se lisää myös joidenkin
hormonien eritystä. (GABA ei ole tavallinen
proteiinien rakenneosana käytettävä alfa-ami-
nohappo, sillä sen molekyylirungossa on neljä
eikä kaksi hiiliatomia. Tämän takia se on
gamma-aminohappo.) C-perheen reseptori-
proteiineille on tyypillistä suuri solunulkoinen
aminoterminus eli proteiinin aminopää, joka
johtuu siitä, että sen täytyy sitoa itseensä li-
gandi ja aktivoitua sekä samalla aktivoida so-
lunsisäisen osansa konformaation muutok-
sella G-proteiini (Pierce ym. 2002).

G-proteiinikytkentäisten reseptorien eroavai-
suuksista huolimatta niillä kaikilla on sama
rakenteellinen piirre. Kaikki G-proteiinikyt-
kentäiset reseptoriproteiinit läpäisevät solu-
kalvon seitsemän kertaa. Tällöin puhutaan siis
7-transmembraanisesta proteiinista eli
7-span-tyyppisestä reseptoriproteiinista.
Yleensä reseptoriproteiini kiertää sulkeutuvan
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kehän, mutta jotkut reseptoriproteiineista ei-
vät tee niin. Transmembraanisten osien välillä
on kolme silmukkaa solun ulkopuolella ja
kolme silmukkaa solun sisäpuolella. Ensim-
mäinen, neljäs ja seitsemäs transmembraa-
niosa ovat hydrofobisempia kuin muut trans-
membraaniosat. Ensimmäisestä transmem-
braaniosasta lähtee proteiinin terminaalinen
aminopää, joka on solun ulkopuolella. Trans-
membraaniset osat ovat suuntautuneet eri ta-
voin eli joko kohtisuorasti tai vinottain solu-
kalvon pintaan nähden. Tällä proteiinin alayk-
siköiden avaruudellisella suuntautumisella on
väliä, sillä se vaikuttaa ligandin sitoutumiseen
reseptoriproteiiniin (Ji ym. 1998).

4.2.2 Ionikanavareseptorit

Ionikanavareseptorit ovat suljettuja, kun ne
ovat perustilassa. Kun solukalvon reseptoriin
sitoutuu ligandi, ionikanava avautuu ja ionit
pääsevät kulkeutumaan solukalvon proteii-
nien muodostamien avautuneiden ionikana-
vien vesihuokosten läpi konsentraatiogradi-
enttinsa suuntaisesti. Tässä on kyseessä siis
fasilitoitunut diffuusio, jossa aineiden, eli
tässä tapauksessa ionien kuljetus tapahtuu
konsentraatiogradientin suuntaisesti. Yleensä
nämä muutokset ionikanavarakenteiden ti-
loissa ovat nopeat. Siksi ionikanavaresepto-
reita on hyvinkin paljon erityisesti hermosolu-
jen postsynaptisessa solukalvossa. Ligandina
toimii tällöin jokin hermovälittäjäaine, kuten
esimerkiksi asetyylikoliini. Ionikanavat ovat
auki vain hetken, jonka jälkeen ne sulkeutuvat
ja palaavat takaisin perustilaansa. 

Ionikanavien aukeaminen aiheuttaa siis ionien
virtaamisen solun sisään (tai solusta ulos)
konsetraatiogradientin suuntaisesti. Hermo-
solu saa hermostovälittäjäaineita postsynapti-
seen kalvoon joko dendriitteihinsä eli tuoja-
haarakkeihinsa tai soomaansa. Tämä aiheuttaa
erilaisten ionien virtaamisen solukalvon läpi
hermosoluun. Ionien virtaus aiheuttaa muu-
toksen solukalvon kalvojännitteessä kalvon
sisä- ja ulkopuolen välillä. Lopulta, kun erilai-
sia ioneja, joilla on joko positiivinen tai nega-
tiivinen varaus, virtaa solukalvon läpi solin si-
sään, saattaa hermosolun solukalvolla tapah-
tua depolarisaatio, joka etenee aktiopotentiaa-
lina hermosolun viejähaaraketta eli aksonia

pitkin. Hermosoluun virtaavat ionit voivat
myös aiheuttaa hyperpolarisaation eli vahvis-
taa hermosolun solukalvon sisäpuolen nega-
tiivista kalvopotentiaalia (www.solunetti.fi/fi/
solubiologia/ionikanavareseptorit/2/). 

Hermosoluun virtaavat ionit vaikuttavat siis
aktiopotentiaalin eli hermoimpulssin syntyyn
joko stimuloivasti eli aktivoivasti (esimer-
kiksi natriumionit Na+) tai inhiboivasti eli hil-
litsevästi. G-proteiineihin kytkennäiset ioni-
kanavat, jotka aktivoituvat siis G-proteiinien
(tai niiden aktivoimien muiden toisiolähettien
avulla) ovat hitaammin toimivia kuin ionika-
navareseptorien avulla aktivoituvat ionikana-
vat. Ionikanavareseptorien merkitys on kes-
keinen etenkin hermosolujen välisissä liitok-
sissa eli synapseissa, joissa ligandina toimivat
hermostovälittäjäaineet toimivat ionikanava-
reseptoreihin sitoutumalla ja vaikuttavat siten
aktiopotentiaalin muodostumiseen joko sti-
muloivasti tai (www.solunetti.fi/fi/solubiolo-
gia/ionikanavareseptorit/2/).

4.2.3 Entsyymireseptorit

Entsyymireseptorit voivat olla itsessään ent-
syymejä tai ne voivat aktivoida suoraan muita
entsyymejä. Solukalvolla sijaitsevien entsyy-
mejä aktivoivien entsyymireseptoriproteiinien
rakenteessa on solunsisäinen osa, joka sitoo
jotain toista entsyymiä. Sekä entsyyminä että
reseptorina toimiva solukalvon entsyymire-
septori sisältää solun sisäpuolella olevan kata-
lyyttinä eli entsyyminä toimivan entsyymire-
septoriproteiinin osan. Tämän tehtävänä on
aktivoida solun sisällä tapahtuvia kemiallisia
reaktioita, jotka voivat tapahtua joko solun
proteiinitasolla tai perintöaineksen eli DNA:n
tai RNA:n biokemiallisissa reaktioissa
(www.solunetti.fi/fi/solubiologia/entsyymire-
septorit/2/).

Entsyymireseptorit, kuten muutkin reseptorit,
alkavat toimivat vasta sitten, kun niihin sitou-
tuu ligandi. Entsyymireseptorin ligandina on
usein kasvutekijä. Tällaiset kasvutekijät ovat
yleensä proteiineja, mutta ne voivat olla li-
säksi steroidihormoneja. Kaiken kaikkiaan
kasvutekijät ovat aineita, jotka joko stimuloi-
vat tai inhiboivat eli hillitsevät solujen erilais-
tumista, kasvua ja monistumista. Normaalisti
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ligandi vaikuttaa solun toimintaan jo varsin
pieninäkin määrinä, kuten hormonit ja muut
viestiaineet. Vaste esimerkiksi solun proteii-
nisäikeistä ja mikrotubuluksista koostuvan tu-
kirangan muutoksissa ja solun muodon ja liik-
keen sekä kiinnittymisenkin muutoksissa on
nopea. Geenitoiminnassa tapahtuva vaste on
paljon hitaampi kuin solun tukirangassa ta-
pahtuva vaste, koska viestinvälitysketju re-
septorilta tumaan on paljon monimutkaisempi
ja monivaiheisempi. Tällöin se vie enemmän
aikaa (www.solunetti.fi/fi/solubiologia/ent-
syymireseptorit/2/).

Entsyymejä aktivoivia reseptoreita ovat erilai-
set toiminnaltaan eri ryhmiin luokitellut re-
septorit, joita ovat esimerkiksi tyrosiinikinaa-
sireseptorit, tyrosiinikinaaseja aktivoivat re-
septorit, tyrosiinifosfataasireseptorit, seriini/
treoniinikinaasireseptorit, guanylaattisyklaa-
sireseptorit ja histidiinikinaasia aktivoivat re-
septorit. Kinaasireseptorit aktivoivat kinaa-
seja, jotka irrottavat fosfaattiryhmiä ATP:stä
ja liittävät nämä fosfaattiryhmät proteiiniehin.
Tyrosiinikinaasi aktivoi proteiineja liittä-
mällä niihin fosfaattiryhmän, joka liittyy pro-
teiinin tyrosiini-aminohappoon. Tyrosiinifos-
fataasi taas stimuloi proteiinien defosforylaa-

tiota, jossa proteiineista irtoaa fosfaattiryh-
miä. Tällöin tyrosiinifiosfataasireseptorin ak-
tivoima tyrosiinifosfataasi irrottaa proteii-
nesta fosfaattiryhmiä inaktivoiden näitä fosfo-
ryloituja proteiineja. Seriini/treoniinikinaasi-
reseptorit kiinnittävät fosfaattiryhmiä
proteiinien seriineihin ja treoniineihin vaikut-
taen joko lisäävästi tai vähentävästi niiden ak-
tiivisuuteen. Fosforylaation lisäksi on myös
muunlaisia reaktioita, joita entsyymireseptorit
aiheuttavat aktivoituessaan. Guanylaattisyk-
laasireseptori taas aktivoituessaan aiheuttaa
syklisen guanosiinimonofosfaatin eli syklisen
GMP:n (cGMP) tuottamista. Tämä toisiolä-
hetti vaikuttaa muun muassa sydämen erittä-
män ja munuaisiin ja niiden toimintaan vai-
kuttavan atriopeptidin muodostumiseen
(www.solunetti.fi/fi/solubiologia/entsyymire-
septorit/2/).
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Tiivistelmä
Ionikanavat vastaavat ionien fasilitoituneesta kuljetuksesta solukalvon l. membraanin läpi. Kanavien toi-
minta on todella nopeaa, mutta niitä on solukalvolla suhteellisen harvassa.  Ionikanavat ovat rakenteel-
taan proteiineja, jotka lävistävät solukalvon. Useimmat niistä voidaan luokitella kolmeen pääryhmään:
vuotokanaviin, ligandista riippuviin ja jänniteherkkiin ionikanaviin. Vuotokanavien läpi ionit kulkevat
vapaasti. Sen sijaan ligandista riippuvissa kanavissa on reseptori, johon kiinnittyessään ligandi avaa
kanavan. Jänniteherkät kanavat aukeavat kalvojännitteessä tapahtuvan muutoksen seurauksena. Monille
fysiologisesti tärkeille ioneille on omat ionikanavat. Ionikanavien toimintaan vaikuttamalla voidaan sää-
dellä esimerkiksi umpirauhasten eritystoimintaa. Ionikanavat saavat aikaan myös hermoimpulssin etene-
misen aksonissa. (Niemi ym. 1989, Pocock & Richards 2004, Hiltunen ym. 2005)

Johdanto
Solun sytoplasman erottaa solunulkoisesta in-
terstitiaalitilasta solukalvo. Sen muodostavat
kaksi vastakkain asettunutta glyserofosfo- ja
sfingolipideistä muodostunutta kerrosta.
Membraanin keskiosa on rasvaliukoinen ja
muodostaa valikoivan kulkeutumisesteen so-
lun sisä- ja ulkopuolen välille. Ionit ovat säh-
köisesti varautuneita ja muodostavat vedessä
ioni-dipoli-sidoksia. Tämä tekee niistä voi-
makkaan vesiliukoisia l. hydrofiilisia. Jotta ai-
neet voisivat kulkea solukalvon lävitse, on
niiden oltava siihen ainakin osittain liukoisia.
Ionien mahdollisuus kulkeutua solukalvon
läpi on solun sähköisen potentiaalin ja sa-
malla toiminnan kannalta välttämätöntä. Ionit
kulkeutuvat kalvojen läpi yllättävän tehok-
kaasti, vaikka ne eivät hydrofobista solukal-
voa läpäisekään. Tämän mahdollistavat solu-
kalvon rakenteeseen kuuluvat, solukalvon läpi
ulottuvat integraaliset kanavaproteiinit. Ioni-
kanavien toimintaan perustuu niin poikkijuo-
vaisen lihaksen supistuminen, hermostossa
aaltomaisesti etenevä aktiopotentiaali, sydän-
lihaksen sähköinen toiminta kuin useiden ais-
tinelinten reagointi sopivaan ärsykkeeseen.
(Niemi ym. 1989, Heino & Vuento 2001, Hil-
tunen ym. 2005)

5.1 Ionikanavien rakenne ja toiminta

5.1.1 Ionikanavien ominaisuudet

Ionikanavaproteiineja tunnetaan jo reilusti yli
100. Yhdessä solussa voi olla kymmeniä eri-
laisia ionikanavia.  Ionit kulkeutuvat solukal-
von läpi passiivisesti eli ne eivät tarvitse kul-
keutumiseensa energiaa. Passiivisesta diffuu-
siosta ionivirran erottaa se, että tähän tarvi-
taan kanavaproteiinia. Ionikanavien toiminta
on ionipumppuihin ja kantajaproteiineihin
verrattuna huomattavasti nopeampaa ja tehok-
kaampaa, sillä yhden ionikanavan kautta voi
kulkea jopa 108 ionia/s. Ionien kokonaisvirta-
uksen määrää avoimien ionikanavien luku-
määrä, vapaan ionivirtauksen kesto ja ionika-
navien koko. Ionien virtausnopeuden teoreet-
tinen maksimiarvo ei ole riippuvainen ionika-
navan rakenteesta, vaan elektrokemiallisesta
gradientista. Ionikanavien porttirakenteet au-
kenevat joko kokonaan tai pysyvät kiinni, eli
toimivat kaikki tai ei mitään -periaatteella. Io-
nikanavia on kuitenkin suhteellisen harvassa
solukalvolla. (Rhoades & Tanner 1995, Heino
& Vuento 2001, Hiltunen ym. 2005)
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Kuva 1. Ligandista riippuva ionikanava, mekaani-
seen ärsytykseen reagoiva ionikanava ja jännite-
herkkä ionikanava. (Kuvat jänniteherkästä ioni-
kanavasta mukaillen Haug, ym. 1995)

5.1.2 Jännitteestä riippuvat ionikanavat

Jännitteestä riippuvat ionikanavat toimivat
solukalvon potentiaalin muutosten, useimmi-
ten depolarisaation, seurauksena (kuva 1).
Muutos membraanin sähköisessä potentiaa-
lissa aiheuttaa konformaatio- eli rakennemuu-
toksen ionikanavaproteiinissa, kun varautu-
neet aminohapot liikkuvat. Tällöin kanavan
porttirakenne avautuu ja kalvon läpäisevyys
eli permeabiliteetti ionille kasvaa. Jännitteestä
riippuvien kanavien avoinna oleva muoto on
epästabiili. Porttirakenne sulkeutuukin nope-
asti avautumisen jälkeen spontaanisti inaktii-
viseen muotoon. Tämä muoto on rakenteel-
taan erilainen kuin suljettu muoto. Inaktiivi-
sesta muodosta kanavan rakennetta on muu-
tettava suljettuun muotoon ennen kuin kanava
voi jälleen uudestaan avautua. Jännitteestä
riippuvia ionikanavia löytyy esimerkiksi her-
mosolujen ja lihassolujen solukalvoilta. (Gu-
yton 1987, Rhoades & Tanner 1995, Pocock,
Richards 2004)

Ligandista riippuvat ionikanavat

Ligandista riippuvat ionikanavat avautuvat
tai sulkeutuvat, kun kanavan reseptoriosaan
kiinnittyy tietty ligandi (kuva 1). Rakenne pa-
laa ennalleen ligandin irrotessa proteiinista.
Reseptori voi itse muodostaa osan ionikana-
vasta tai se voi olla siihen liittyneenä ionika-
navan toimintaa säätelevän G-proteiinin ja
toisiolähettijärjestelmän kautta. Ligandista
riippuvat ionikanavat sijaitsevat kahden her-
mosolun välisen synapsin tai synapsin tavoin
toimivan hermo-lihasliitoksen yhteydessä.
Niitä on lähinnä dendriiteissä ja hermosolujen

soomaosissa. Kun kemiallinen välittäjäaine
sitoutuu ligandista riippuvan ionikanavan re-
septoriin, ionikanava joko avautuu tai sulkeu-
tuu sallien tai estäen tiettyjen ionien kulun io-
nikanavan läpi. Natriumionin (Na+) permea-
biliteetin l. läpäisevyyden lisääntyminen aihe-
uttaa solukalvon depolarisaation. Kaliumio-
nien (K+) ja kloridi-ionien (Cl-) läpäisevyy-
den lisääntyessä K+-ionit pääsevät pois so-
lusta ja Cl--ionit soluun. Seurauksena on solu-
kalvon repolarisaatio ja jopa
hyperpolarisaatio, eli kalvojännite palaa alku-
peräiselle tasolleen, tai jopa negatiivisem-
maksi. Joskus solukalvon hyperpolarisaation
aiheuttaa Na+-ioneiden läpäisevyyden vähe-
neminen. Jos depolarisaatio ylittää tietyn kyn-
nysarvon, syntyy aktiopotentiaali. Hyperpola-
risaatio puolestaan vaikeuttaa aktiopotentiaa-
lin muodostumista nostaen kynnysarvoa.
(Rhoades & Tanner 1995, Pocock & Richards
2004, Hiltunen ym. 2005)

Muut ionikanavat

Ionikanavien toiminta ei välttämättä perustu
ligandeihin tai solukalvon jännitteen muutok-
seen. Toisaalta joidenkin ionikanavien toimin-
taan vaikuttaa sekä ligandin kiinnittyminen
reseptoriin että kalvopotentiaalissa tapahtuva
muutos. Kaikki ionikanavat eivät ole myös-
kään spesifisiä vain yhdelle ionille. Vuotoka-
navissa ei ole ioneiden kulkua estäviä portti-
rakenteita. Yleisimpiä ovat K+-vuotokanavat,
jotka ylläpitävät solun kalvopotentiaalia. Osa
ionikanavista reagoi myös mekaaniseen ärsy-
tykseen. Verisuonten endoteelisolujen mem-
braanissa on Ca2+kanavia, jotka avautuvat ve-
risuonen ja siis myös solukalvon venyessä
(kuva 1). Korvassa simpukan Cortin elimen
ulompien karvasolujen sukakarvojen rea-
gointi mekaaniseen ärsytykseen avaa K+-ka-
navia. (Rhoades & Tanner 1995, Pocock &
Richards 2004)

5.2 Ionikanavien jaottelu 
kuljetettavien ionien perusteella

5.2.1 Natriumkanavat

Ionikanavat eroavat toisistaan rakenteen ja
erilaisen selektiivisyyden perusteella. Yksit-
täinen ionikanava koostuu useasta alayksi-
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köstä, joka helpottaa kanavan toiminnan sää-
telyä. Na+-kanavan halkaisija on 0,3x0,5 nm
ja sen sisäreunassa olevat aminohapot ovat
hydrofiilisiä ja voimakkaan negatiivisesti va-
rautuneita. Negatiivinen varaus imee positii-
visesti varautuneita Na+-ioneita kanavaan
voimakkaammin kuin muita fysiologisesti tär-
keitä ioneja. Muut ionit kuten kalium ja kal-
sium eivät suuremman kokonsa vuoksi mahdu
kanavan läpi. Tämä tekee kanavan toimin-
nasta hyvin spesifistä. Kanavaan päästyään
Na+-ionit kulkevat konsentraatioerojen osoit-
tamaan suuntaan suuremmasta pienempään.
Jänniteherkkiä Na+-kanavia on esimerkiksi
hermosolun aksonissa. Näköaistimus perustuu
ligandista riippuvien Na+-kanavien toimin-
taan. Fotonin absorboituessa silmän sauva-
solun rodopsiiniin, sen rakenne muuttuu.
Tämä muutos välittyy G-proteiinin kautta so-
lun proteaasien toimintaan ja syklinen GMP
(cGMP) pilkkoutuu GMP:ksi. Vähentyneen
cGMP:n vuoksi siitä riippuvat Na+-kanavat
sulkeutuvat. Sauvasolu hyperpolarisoituu ja
syntyy näköaistimus. (Guyton 1987,
Kierszenbaum 2002)

5.2.2 Kaliumkanavat
Kaliumionikanava on sähköisesti neutraali,
mutta sen toiminta on silti varsin selektiivistä,
sillä se on halkaisijaltaan Na+-kanavaa pie-
nempi ja näin ollen hydratoitunut Na+-ioni ei
suurempikokoisena mahdu kanavan läpi (tau-
lukko 1). Na+:lla on yksi kokonainen orbitaali
vähemmän elektroneja kuin K+:lla. Halkaisi-
jaltaan pienempänä ionina Na+:n positiivisesti
varautunut ydin voi kaliumia helpommin
muodostaa vesiliuoksessa ioni-dipoli-sidoksia
vesimolekyylien kanssa. Pienemmän hydraa-
tiovaipan ansiosta K+ läpäisee halkaisijaltaan
pienemmän kaliumkanavan. K+-kanavassa on
myös selektiivinen osa, jossa kanavaproteii-
nin aminohappojen –C=O -sidokset korvaavat
K+:n koordinaatiosidokset vesimolekyyleihin
(kuva 2). K+ kuoriutuu vesimolekyyleistä, ja
pääsee kulkemaan yksinään valikoivan ja ah-
taan kanavan läpi. Hermosolun aksonissa on
jänniteherkkiä K+-kanavia, jotka saavat ai-
kaan hermosolukalvon repolarisaation.
K+-vuotokanavat ylläpitävät solukalvon nor-
maalia lepopo-tentiaalia. Kuuloaistimus pe-

rustuu mekaaniseen ärsytykseen reagoivien
K+-kanavien avau-tumiseen. Ligandiherkkiä
epäselektiivisiä kationikanavia, jonka myös
K+-ionit läpäisevät, on postsynaptisessa her-
mosolussa. (Guyton 1987, Berne & Levy
1993, Kierszenbaum 2002)

Taulukko 1. Ionikanavien ja hydratoituneiden io-
nien suuruusluokat.

Kuva 2. Natrium- ja kaliumionin kulkeutuminen
solukalvon ionikanavan läpi. Läpäistääkseen io-
nikanavan, ionin on päästävä eroon sitä ympä-
röivästä hydraatiovaipasta.

5.2.3 Kloridikanavat

Ligandista riippuvia Cl--kanavia on postsyn-
aptisessa hermosolussa. Inhiboivan välittä-
jäaineen sitoutuminen avaa Cl--kanavan, ja
postsynaptinen hermosolu hyperpolarisoituu.
Cl--kanava voi toimia myös solun tilavuuden
säätelyssä, jolloin kanava avautuu solun tila-
vuuden kasvaessa. Lihassoluissa on jännite-
herkkiä Cl--kanavia, jotka avautuvat lihasso-
lun depolari-soituessa. Tällöin negatiivisten
Cl--ionien virtaus solun sisään aiheuttaa repo-
larisaation. (Galietta & Verkman 2009)

5.2.4 Kalsiumkanavat

Kalsium (Ca2+) sopii hyvin solunsisäiseen
viestinvälitykseen, koska sen pitoisuus solu-
nesteessä on pieni. Ca2+-konsentraation koho-
aminen sytosolissa voi aiheuttaa umpirauha-
sen eritystoimintaa, lihaksen supistusta, tai
viestiaineen vapautumista hermosolussa. Li-
gandin sitoutuminen solukalvon reseptoriin

Ioni Kanavan halkaisija 
(nm)

Hydratoituneen ionin halkaisija (nm)

Natrium (Na+) 0,3x0,5 0,512

Kalium (K+) 0,3x0,3 0,396
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voi suoraan avata Ca2+-kanavan, tai viesti voi
välittyä reseptorista Ca2+-kanavaan tiettyjen
G-proteiinien välityksellä. Jänniteherkät
Ca2+-kanavat avautuvat solukalvon depola-
risoituessa (kuva 3). Tämä voi tapahtua ligan-
dista riippuvien tai jänniteherkkien Na+-kana-
vien välityksellä. (Berne & Levy 1993,
Rhoades & Tanner 1995, Pocock & Richards
2004)

Kuva 3. Kahden hermosolun välinen synapsi.

1. Kun aktiopotentiaali tulee aksonia pitkin
solukalvo depolarisoituu. Tällöin jänniteher-
kät natriumkanavat avautuvat ja natriumia
siirtyy solun sisään.

2. Depolarisaation seurauksena jänniteherkät
Ca2+-kanavat avautuvat. Ca2+-ionit siirtyvät
solun sisään. 

3. Kalsiumin vaikutuksesta välittäjäaineita si-
sältävät rakkulat fuusioituvat solukalvon
kanssa ja erittävät välittäjäaineen (asetyyliko-
liini) synapsirakoon.

4. Postsynaptisessa hermosolussa välittäjäaine
kiinnittyy reseptoriinsa, jonka seurauksena io-
nikanavan konformaatio muuttuu. Kyseessä
on epäselektiivinen kationikanava. Solun si-
sään siirtyy Na+-, K+-, ja Ca2+-ioneita. Solu
depolarisotuu, ja jos riittävästi kanavia avau-
tuu, aiheutuu aktiopotentiaali. (Haug, ym.
1995)

Lähteet
Berne R, Levy M. Physiology. St. Louis: Mosby, 1993, S.

81–3, 104–6.
Galietta L, Verkman A. Nature Reviews Volume 8. Mac-

millan Publishers Limited, 2009, S. 153, 155, 166,
168.

Guyton A. Human Physiology and Mechanisms of Dis-
ease. Philadelphia: W. B. Saunders 1987, S. 32–8,
44–56, 70–7.

Haug U, Sand O, Toverud K. Ihmisen Fysiologia. Porvoo:
WSOY, 1995, S. 76–9, 84–98, 105–114.

Heino J, Vuonto M. Biokemian ja solubiologian perusteet.
Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007, S. 166–176.

Hiltunen E, Holmberg P, Kaikkonen M, Lind-
blom-Ylänne S, Nienstedt W, Wähälä K. Galenos;
Ihmiselimistö kohtaa ympäristön. Helsinki: WSOY,
2005, S. 93–5, 325–7.

Kierszenbaum A, Histology and Cell Biology; An Intro-
duction to Pathology. St. Louis: Mosby, 2002, S. 80–
3, 240–6, 262–4.

Niemi M, Korhonen L, Virtanen I. Solu- ja molekyylibio-
logia. Espoo: Weilin+Göös, 1989, S. 50–67, 222–8.

Pocock G, Richards C. Human Physiology; The Basis of
Medicine. Oxford: Oxford University Press, 2004, S.
40–2, 46–51, 58–66. 

Rhoades R, Tanner G. Medical Physiology. Boston: Little,
Brown and Company, 1995, S. 19–25, 34–42, 46–7.

Lisätietoja:
Kierszenbaum A, Histology and Cell Biology; An Intro-

duction to Pathology. St. Louis: Mosby, 2007
Jos kiinnostusta riittää, kannattaa katsoa asiaa selventäviä

kuvia:
Hermo-lihasliitos s. 205
Lihaksen supistuminen s. 207
Kahden hermosolun välinen synapsi s. 227
Näköimpulssin syntyminen s. 268
Kuuloaisti s. 287–8



64
B6 *Endoplasmisen kalvoston tehtävät
Jousmäki, Senja ja Rahja, Suvi
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
16.09.2009
tarkastaja Piia Markkanen

Tiivistelmä
Endoplasminen kalvosto jaetaan rakenteellisesti kahteen osaan. Karkeapintaisen endoplasmisen kalvos-
ton pintaan on kiinnittyneenä ribosomeja, jotka erottuvat elektronimikroskoopilla tarkasteltuna kalvon
pinnalla olevina jyväsinä. Sileäpintaisesta endoplasmisesta kalvostosta ribosomit puuttuvat, joten se
kuvautuu  elektronimikroskoopilla sileänä. Myös niiden tehtävät eroavat toisistaan. Sileäpintaisen
endoplasmisen kalvoston tehtäviin kuuluvat muun muassa lipidien muodostus ja haitallisten rasvaliu-
koisten aineiden vaarattomaksi tekeminen eli detoksifikaatio. Se osallistuu myös solusignalointiin kal-
siumionien välityksellä. Karkeapintainen endoplasminen kalvoston tehtäviä on osallistuminen proteiini-
synteesiin, muodostuneiden proteiinien muokkaus ja laskostus. Erityisen merkittävä tehtävä solun ja
koko elimistön toiminnan kannalta on sen sisässä tapahtuva proteiinien laadunvalvonta.

Johdanto
Käsittelemme kirjoitelmassamme endoplas-
misen kalvoston eli solulimakalvoston tehtä-
viä. Alussa kerromme kuitenkin lyhyesti
myös rakenteesta, jotta teksti olisi helpommin
ymmärrettävissä. Pohdimme myös mahdollis-
ten häiriötilojen merkitystä solun ja koko eli-
mistön toiminnalle.

6.1 Endoplasmisen kalvoston 
rakenne

Endoplasminen kalvosto on solun sisäinen
fosfolipidikaksoiskalvo, joka muodostaa put-
kia ja rakkuloita eli sisternoja. Sisternat rajaa-
vat sisäänsä ontelon eli luumenin, joka ei ole
yhteydessä solulimaan. Kalvoston sisempi
lehti on yhteydessä tumalevyyn, ulompi lehti
puolestaan on kohti solulimaa. Endoplasmi-
sen kalvoston osia, joihin kiinnittyy ribo-
someja, sanotaan karkeapintaiseksi endoplas-
miseksi kalvostoksi. Osat, joissa ribosomeja
ei esiinny, ovat sileäpintaista endoplasmista
kalvostoa (Kiertszenbaum 2007).

Kuva 1. Solulimakalvoston perusrakenne. Muo-
kattu Solunetti. Karkeapintaisen endoplasmisen

kalvoston pinnalla on proteiinisynteesiin osallis-
tuvia ribosomeja. Sileäpintaisesta endoplasmi-
sesta kalvostosta ne puolestaan puuttuvat. Kar-
keapintainen endoplasminen kalvosto = rER,
(rough endoplasmic reticulum, engl.). Sileäpin-
tainen endoplasminen kalvosto = sER, (smooth
endoplasmic reticulum, engl.)

Kuva 2. Konfokaalimikroskooppikuva endoplas-
misesta kalvostosta (Markkanen 2008). Kuvan
punainen värjäys on saatu aikaan käsittelemällä
solut anti-calreticulin-vasta-aineella (CRT), jota
on paljon endoplasmisessa kalvostossa. Vihreä
väri syntyy cMyc-vasta-aineella värjätystä ihmi-
sen delta opioidi reseptorista ja se kuvaa lähinnä
solukalvoa. Tuma ei ole värjäytynyt.
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6.2 Sileäpintainen endoplasminen 
kalvosto

Useimmissa soluissa sileäpintaisen endoplas-
misen kalvoston määrä on vähäinen (Alberts
ym. 2008). Soluissa, jotka ovat erikoistuneet
sen välityksellä tapahtuviin reaktioihin, on
sitä kuitenkin luonnollisesti enemmän. Tällai-
sia soluja ovat muun muassa maksan triglyse-
ridejä muodostavat ja detoksifikaatiosta vas-
taavat hepatosyytit, steroidihormoneja muo-
dostavat kivesten Leydigin ja munasarjojen
keltarauhasen solut. Lihassoluissa on myös
runsaasti sileää endoplasmista kalvostoa, jota
kutsutaan sarkoplasmiseksi kalvostosta. Sieltä
vapautuva kalsium saa aikaan lihassupistuk-
sen (Solunetti).

6.2.1 Lipidien muodostus 

Sileässä endoplasmisessa kalvostossa synteti-
soidaan solun kalvomateriaalin lipidejä, ste-
roideja sekä triglyseridejä. Kalvolipidejä ovat
fosfolipidit, kolesteroli sekä sfingolipidit. Ste-
roideja puolestaan ovat muun muassa suku-
puolihormonit, sterolit ja sappisuolat. Uusia
lipidejä tarvitaan muun muassa solun ja yksi-
lön kasvuun, korvaamaan vahingoittuneita
sekä kalvokierron materiaaliksi (Alberts ym.
2008).

Lipidien rakenneosat ovat solulimassa, joten
tarvittavat entsyymit sijaitsevat myös endop-
lasmisen kalvoston soluliman puoleisella si-
vulla (Solunetti). Koska lipidit muodostuvat
sen ulkolehteen, tarvitaan skramblaasientsyy-
miä, joka siirtää osan niistä sisempään leh-
teen. Siten endoplasminen kalvosto kasvaa ta-
saisesti. Sekä lipidejä että karkeassa endop-
lasmisessa kalvostossa syntetisoituja proteii-
neja kuljetetaan golgin laitteeseen sileästä en-
doplasmisesta kalvostosta kuroutuvissa erite-
rakkuloissa. Osaa, josta kalvorakkulat kurou-
tuvat, kutsutaan transitionaaliseksi endoplas-
miseksi kalvostoksi (Alberts ym. 2008).

6.2.2 Detoksifikaatio

Rasvaliukoiset aineet imeytyvät lipidikalvo-
jen läpi, jolloin ne saattavat rikastua solun
kalvotiloihin. Jotkin näistä aineista, kuten
lääkkeet sekä aineenvaihduntatuotteet, voivat
olla myrkyllisiä suurina pitoisuuksina. Siksi

niiden eritettävyyttä elimistöstä on lisättävä
liittämällä niihin vesiliukoisuutta kasvattavia
molekyylejä kuten glukuronidi- ja hydroksyy-
liryhmiä. Näitä konjugaatioreaktioita tapahtuu
etenkin maksan hepatosyyttien sileässä en-
doplasmisessa kalvostossa. Se sisältää detok-
sifikaatioreaktioissa tarvittavia entsyymejä,
joista suurin osa kuuluu sytokromi P450-per-
heeseen. Sekä entsyymien että koko kalvos-
ton määrä kasvaa haitalliselle aineelle altistut-
taessa (Solunetti, Kierszenbaum 2007).

6.2.3 Ca2+ -ionien varastointi

Osa sileästä endoplasmisesta kalvostosta on
erikoistunut kalsiumionien varastointiin.
Näillä alueilla on Ca2+ -pumppuja, jotka siir-
tävät kalsiumioneja soluliman puolelta sileän
endoplasmisen kalvoston luumeniin. Sen kal-
siumia sitovat proteiinit helpottavat varastoin-
tia. Soluliman kalsiumkonsentraatio onkin si-
ten yleensä hyvin pieni (Alberts ym. 2008).

Ca2+ on tärkeä solujen väliseen viestintään
osallistuva toisiolähetti. Monet solunulkoiset
signaaliaineet vaativat toisiolähetin, jotta
viesti välittyisi solun sisälle ja aikaansaisi
muutoksen solun toiminnassa. Tällaisen solu-
nulkoisen viestiaineen sitoutuminen solukal-
von reseptoriin voi saada aikaan signaaliket-
jun, jonka seurauksena sileän endoplasmisen
kalvoston kalsiumkanavat aukenevat. Viestin
solukalvolta endoplasmiselle kalvostolle voi
välittää esimerkiksi G-proteiinikytkentäisten
solukalvoreseptorien tapauksessa inositolitri-
fosfaatin (IP3) vapautuminen ja sitoutuminen
endoplasmiseen kalvostoon (Solunetti). Kal-
siumionien vapautuminen solulimaan välittää
signaalin muun muassa aktivoiden proteiini-
kinaaseja eli entsyymejä, jotka liittävät prote-
iineihin fosforiryhmiä (Alberts ym. 2008).

6.3 Karkeapintainen endoplasminen 
kalvosto

Karkeapintainen endoplasminen kalvosto
osallistuu proteiinisynteesiin. Eritettävät pro-
teiinit, lysosomaaliset proteiinit ja tietyt kal-
voproteiinit tuotetaan kalvostoon liittyneissä
ribosomeissa. Muodostuneita polypeptidiket-
juja muokataan ja laskostetaan karkeapintai-
sen endoplasmisen kalvoston ontelossa eri-
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laisten kemiallisten yhdisteiden ja erityisten
kaitsijaproteiinien avulla. Muodostuvat prote-
iinit voivat olla esimerkiksi hormoneita tai so-
lujen välisiä viestiaineita, joten karkeapin-
taista endoplasmista kalvostoa on runsaasti
hormoneja tuottavien elimien, kuten haiman,
soluissa (Solunetti, Lodish ym. 2008).

6.3.1 Peptidiketjun siirtäminen karkea-
pintaiseen endoplasmiseen kal-
vostoon

Deoksiribonukleiinihapon (DNA) koodaami-
sessa syntynyt lähetti-ribonukleiinihappo
(mRNA) siirtyy tumasta solulimaan. Sen ko-
donijärjestys määrää soluliman vapaisiin ribo-
someihin liitettävien aminohapojen järjestyk-
sen, joista alkaa muodostua polypeptidiket-
juja (Campbell ym 2005). Ribosomi sidotaan
SRP-molekyyliin (signal-recognition par-
ticle), jos ensimmäisenä muodostuu tietynlai-
nen peptidiketju, signaalipeptidi, tai jos pepti-
diketju sisältää transmembraanisia eli solukal-
von läpäiseviä osia. Muissa tapauksissa trans-
laatio jatkuu sytoplasman vapaissa ribo-
someissa. SRP-molekyyli kiinnittyy karkea-
pintaisen endoplasmisen kalvoston pinnalla

olevaan SRP-reseptoriin. Tämä kiinnittymi-
nen sitoo guanosiinitrifosfaattia (GTP), joka
vahvistaa yhteenliittymistä (Lodish ym 2008).
Kun ribosomissa muodostuva polypeptidi-
ketju siirretään karkeapintaisen endoplasmi-
sen kalvoston pinnalla olevan translokonin si-
sään, translokoni avautuu ja SRP-reseptoriin
sitoutunut guanosiinitrifosfaatti hydrolysoituu
ja SRP-molekyyli irtoaa. Ensimmäisenä ket-
justa irrotetaan signaalipeptidi ja se pilkotaan
signaalipeptidaasin avulla nopeasti. Sen jäl-
keen polypeptidiketju kasvaa lähetti-ribonuk-
leiinihapon ohjeen mukaan ja muodostuva
proteiini työntyy karkeapintaisen endoplasmi-
sen kalvoston onteloon tai sen kalvon sisään.
Karkeapintaisen endoplasmisen kalvoston
suorittama proteiinien laadunvalvonta alkaa
heti peptidiketjun työntyessä karkeapintaisen
endoplasmisen kalvoston sisään. Esimerkiksi
N-glykosylaatio tapahtuu translaation ollessa
vielä kesken. Kun luenta on valmis, ribosomi
irtoaa ja translokoni sulkeutuu. Tämän jäl-
keen muodostuneen proteiinin muokkaus jat-
kuu ja laskostus alkaa. Kuva 3 havainnollistaa
tämän tapahtumaketjun (Campbell ym 2005,
Lodish ym 2008).

Kuva 3. Peptidiketjun siirtäminen karkeapintaiseen endoplasmiseen kalvostoon. Muokattu Lodish ym.
fig 13-6.

6.3.2 Muodostuvan proteiinin muokkaus

Muodostuneita proteiineja muokataan monin
tavoin ennen kuin ne pääsevät ulos karkeapin-
taisesta endoplasmisesta kalvostosta tai pääty-
vät karkeapintaisen endoplasmisen kalvoston
omiksi proteiineiksi. Myös oikeanlaista las-
kostumista valvotaan tarkasti, sillä vain oi-
kein laskostuneet proteiinit voidaan toimittaa

lopulliseen kohteeseen. Glykosylaatiossa
muodostuneeseen proteiiniin liitetään hiili-
hydraattiosia. Näiden sokeriosien liittäminen
on oleellista proteiinien laadunvalvonnan
kannalta. Proteiinien pintaan kiinnitettyjen
sokeriosien perusteella muodostuvia proteii-
neja voidaan lajitella ja tunnistaa. Proteiiniin
voidaan muodostaa myös kaksoisrikkisiltoja
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ja liittää muita alayksiköitä. Nämä muutokset
lisäävät rakenteiden pysyvyyttä ja helpottavat
proteiineja laskostumaan luonnolliseen muo-
toonsa. (Lodish ym. 2008)
Yleensä laskostuminen tapahtuu luonnos-
taan, mutta varsinkin pitkien proteiinien koh-
dalla erityisten kaitsijaproteiinien (chape-
rone, kaperoni) läsnäolo on välttämätöntä.
Kaitsijaproteiineista varsinkin BiP (binding
immunoglobulin protein) on merkittävä. Se
suojaa muodostuvaa proteiinia proteolyytti-
siltä entsyymeiltä translaation ajan, jotta las-
kostuminen ei häiriintyisi. BiP estää myös
muodostuneiden proteiinien saostumista.
(Koolman, J ym. 2005, Lodish ym. 2008).

6.3.3 Proteiinisynteesin laadunvalvonta

Laskostuminen voi häiriintyä useilla eri ta-
voilla. Esimerkiksi lämpötilan nousu, pH:n
muuttuminen ja orgaaniset liuottimet voivat
haitata laskostumista. Väärin laskostuneet tai
laskostumattomat proteiinit toimitetaan solu-
limaan polyubikitiinillä merkittyinä. Nämä
merkityt proteiinit tuhotaan solulimassa sijait-
sevassa proteasomissa, joka pilkkoo virheelli-
set proteiinit yksittäisiksi aminohapoiksi, joita
solu kykenee käyttämään uudelleen proteiini-
synteesissä (Jolma, 2007, Lodish ym. 2008).
Oikein laskostuneet proteiinit voidaan toimit-
taa ulos karkeapintaisesta endoplasmisesta
kalvostosta kahdella tavalla. Ne voidaan pa-
kata kalvopeitteisiin rakkuloihin, jotka on
päällystetty joko COP1 tai COP2:lla. Pääl-
lyste määrittää siirtyykö muodostunut kalvo-
rakkula Golgin laitteeseen jatkokäsittelyyn
josta ne siirretään edelleen joko ulos solusta
tai kalvoproteiineiksi, vai palautetaanko se ta-
kaisin karkeapintaiseen endoplasmiseen kal-
vostoon (Jolma, 2007).
Proteiinien oikea laskostumien on erittäin tär-
keää solun ja koko elimistön toiminnan kan-
nalta ja sen häiriintyminen voi ilmetä elimis-
tössä erilaisina tautitiloina tai toimintahäi-
riöinä. Esimerkiksi hormonien ja hormonire-
septorien oikea rakenne ja tarkoituksenmukai-
nen toiminta edellyttävät juuri oikeanlaista
laskostumista ja oikeanlaisia proteiineja. Jos
proteiinien laskostuminen häiriintyy, eivätkä
karkeapintaisen endoplasmisen kalvoston
normaalit korjaustoimenpiteet kykene muut-

tamaan tilannetta, muodostuu ER-stressiksi
kutsuttu tila. Sen voi aiheutta myös karkea-
pintaisen endoplasmisen kalvoston ylikuormi-
tus esimerkiksi virustiloissa. ER-stressi on
tila, jossa solu pyrkii ylläpitämään solulima-
kalvon tasapainoa ja toimintaa esimerkiksi
vähentämällä tai hidastamalla lähetti-ribonuk-
leiinihapon luentaa. Jos ER-stressin aikaan-
saamat reaktiot eivät pysty tasapainottamaan
solun tilaa, solu siirtyy apoptoosiin, eli ohjel-
moituun solukuolemaan (Wu ja Kaufman,
2006; Boyce ja Yuan, 2006). Joidenkin tutki-
musten mukaan tulehdusreaktiot ja ER-stressi
liittyvät toisiinsa ja edelleen useisiin tautitiloi-
hin, joihin liittyy kroonisia tulehduksellisia
reaktioita, kuten ateroskleroosi ja diabetes
mellitus (Kezhong Z and Kaufman R.J,
2008). Näin ollen karkeapintaisen endoplas-
misen kalvoston häiriöttömän toiminnan mer-
kitys tulee entistä selvemmäksi (Jolma, 2007).
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Tiivistelmä
Essee erittelee sarkoplasmisen kalvoston rakennetta ja toimintaa. Aloitamme yleisellä kuvauksella sar-
koplasmisesta kalvostosta, sen rakenteesta ja yleisestä tehtävästä. Sen jälkeen kerromme, miten SR
varastoi kalsiumioneja ja kuinka kalsiumionit vapautuvat lihassupistuksessa. Sitten käymme läpi kal-
siumin vaikutusmekanismia lihassolun solulimassa, jonka jälkeen jatkamme kalsiumin takaisinottoon ja
aktiivisen kalsiumpumpun toimintaan. Viimeisessä kappaleessa olemme tehneet pientä yhteenvetoa ja
täsmentäneet muutamaa asiaa.

7.1 Sarkoplasmisen kalvoston 
yleinen rakenne ja toiminta

Sarkoplasminen kalvosto eli SR on sileästä
endoplasmisesta kalvostosta eli SER:sta eri-
koistunut kalvojärjestelmä, joka verhoaa
myofibrillejä poikkijuovaisessa lihassolussa
ja sydänlihassolussa (Kaisto 2008). Se jakau-
tuu pituussuuntaisiin säikeisiin – sarkotubu-
luksiin – ja  terminaalisiin sisternoihin eli
eräänlaisiin päätelaajentumiin. Terminaaliset
sisternat ovat yhteydessä T-putkiin (Trans-
verse-tubules) (Bloom ym. 1986). SR:n ra-
jaama luumen on yhtenäinen, jatkuva alue eli
SR on yhtenäinen ”verkosto” (Rossi 2008).
Sarkoplasminen kalvosto on SER:n tavoin
amfipaattisten lipidien muodostama kaksois-
kalvo,  jossa on runsaasti aktiivista kalsium-
pumppua, SERCA:a (Sarco/Endoplasmic Re-
ticulum Ca2+-ATPase) (Martonosi ym. 2003).
Lihaskontraktiossa sarkoplasminen kalvosto
vapauttaa varastoimansa kalsiumionit soluli-
maan. Vapautunut kalsium taas mahdollistaa
lihaksen supistumisen sitoutumalla aktiini ja
myosiini filamenttien sitoutumista estävään
troponiini-tropomyosiini kompleksiin. Sar-
koplasminen kalvoston toiminta on ehto li-
haksen supistumiskyvylle. (Kierzenbaum
2007)

Kuva 1. Myofibrilli (punainen) jota verhoaa sar-
koplasminen kalvosto (keltainen). Aktiini- ja my-
osiinifilamentit sijaitsevat sytoplasmassa joka
on punainen osa keltaisen sarkoplasmisen kal-
voston alla. Sarkoplasmiselle kalvostolle olen-
naiset rakenteet nimettyinä. Kuvan triadirakenne
muodostuu kahdesta SR:n päätelaajentumasta
ja T-putkesta.

7.1.1 Ca2+-ionin varastointi ja vapautu-
minen

Suurin osa kalsiumioneista varastoituvat sar-
koplasmisen kalvoston terminaalisiin sister-
noihin, jotka sijaitsevat T-putkien läheisyy-
dessä. Terminaalisissa sisternoissa on run-
saasti kalsiumia sitovaa kalsekvestriini-ni-
mistä proteiinia. Kalsekvestriini sitoo kalsium
ioneja jotta aktiivisten kalsium pumppu prote-
iinien ei tarvitsisi tehdä työtä niin suurta kon-
sentraatiogradienttia vastaan. (Kierzenbaum
2007) Motorisen neuronin aksonia pitkin saa-
puva hermoimpulssi siirtyy lihas-hermoliitok-
sen kautta lihassolua ympäröivälle solukal-
volle, sarkolemmalle. Sen jälkeen aktiopoten-
tiaali tunkeutuu lihassyihin T-putkia pitkin.
T-putkista aktiopotentiaali siirtyy T-putken ja
sarkoplasmisen kalvoston terminaalisen sis-
ternan välisen liitoksen kautta sarkoplasmi-
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selle kalvostolle. Liitoskohdassa SR:n termi-
naalinen sisterna ja T-putki muodostavat niin
kutsutun triadirakenteen. (Martonosi ym.
2003) Depolarisaation saapuessa kalsiumionit
siirtyvät sarkoplasmisesta kalvostosta sytop-
lasmaan ryanodiinisensitiivisten Ca2+-kana-
vien (RYR) auttamana.  (Kierzenbaum 2007)

Kuva 2. Kalsiumin kiertokulku sarkoplasmisen
kalvoston, sytoplasman ja troponiini-tropomyo-
siini kompleksin välillä. Piirretty Peachey 1985
mukaillen.

7.1.2 Kalsiumionien vaikutus lihas-
solussa 

Lihassupistuksen aiheuttaa aktiini- ja myosii-
nifilamenttien liukuminen toistensa lomaan ja
myosiinin kiinnittyminen aktiiniin. Filament-
tien kiinnittyminen toisiinsa riippuu kalsiu-
mionien määrästä solulimassa. Kun lihas on
rentoutunut, troponiini-tropomyosiinikomp-
leksi (ks. kuva) estää myosiinin ja aktiinin lii-
toskohtien liittymisen toisiinsa jotta virheelli-
siä lihassupistuksia ei tapahtuisi. Tropo-
niini-tropomyosiinikompleksi tekee tämän
olemalla aktiini- ja myosiinifilamenttien aktii-
visten sitoutumiskohtien välissä. Kalsiumio-
nit reagoivat troponiini-tropomyosiinikom-
pleksien kanssa sitoutuen troponiiniin. Tämä
tapahtuu kun kalsiumionien konsentraatio sy-
toplasmassa on yli 10-5M (Rhoades ym.
1995). Kalsiumin sitoutuminen muuttaa
kompleksin rakennetta ja syrjäyttää proteiini-
kompleksin aktiini- ja myosiinifilamenttejen
sitoutumiskohtien välistä. Nyt myosiinifila-
mentti pystyy esteettömästi kiinnittymään ak-
tiiniifilamenttiin. Myosiinifilamentit liukuvat
aktiinin lomaan ja kiinnittyvät siihen eli ta-
pahtuu lihaksen supistuminen. Filamentit py-
syvät kiinni toisissaan niin kauan kuin pai-
kalla on kalsiumioneja. Kun kalsiumionit

pumpataan pois solulimasta pystyy ATP si-
toutumaan myosiiniin ja tapahtuu ATP-hydro-
lyysi. Tästä saadaan energia, jonka avulla fila-
mentit irtoavat toisistaan ja lihassupistus lop-
puu (Ca2+ konsentraatio <10-9M). Tämä kal-
siumin kiertokulku sarkoplasmisesta kalvos-
tosta sytoplasmaan ja aktiivisesti pumpattuna
takaisin tapahtuu muutamassa kymmenessä
millisekunnissa ja mahdollistaa syklin tapah-
tumisen useaan kertaan sekunnissa (Rhoades
1995). Signaalien tiheys määrää lopullisen li-
hassupistuksen voimakkuuden.

Kuva 3. Troponiini-tropomyosiini kompleksin
väistyminen aktiini- ja myosiinifilamentin välistä
kalsiumin sitouduttua siihen. Aktiinin ja myosii-
nin aktiiviset sitoutumiskohdat näkyvät mustana
ja kalsiumiin vaikuttanut troponiini-tropomyosii-
ni kompleksi näkyy punaisella alemmassa ku-
vassa. Piirretty Rhodes 1995, sivun 158 kuvan
mukaan.

7.1.3 Aktiivinen kalsiumpumppu

Kalsiumin pumppaamisen takaisin sarkoplas-
miseen kalvostoon hoitaa aktiivinen kalsium-
pumppu SERCA (Sarco/Endoplasmic Reticu-
lum Ca2+-ATPase).  Sitä sijaitsee erittäin run-
saasti sarkoplasmisella kalvostolla erityisesti
pituussuuntaisten sarkotubulusten alueella.
SR:n depolarisaation loppuminen käynnistää
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SERCA:n toiminnan ja se alkaa pumppaa-
maan kalsiumia pois solulimasta sarkoplasmi-
sen kalvoston luumeniin. Sarkotubulusten
luumenista kalsiumionit kulkeutuvat takaisin
terminaalisiin sisternoihin jossa osa niistä si-
toutuu kalsekvestriiniin ja näin kalsiumionit
ovat valmiina vapautumaan uudestaan termi-
naalisista sisternoista. Kalsiumin kuljetukseen
solulimasta takaisin sarkoplasmisen kalvoston
luumeniin tarvitaan energiaa, sillä se tapahtuu
konsentraatiogradienttia vastaan. Tämä ener-
gia saadaan ATP-hydrolyysistä. ATP:tä tarvi-
taan siis sekä filamenttien erottamiseen toisis-
taan että kalsiumin takaisinottoon, tämän ta-
kia myofibrilliä ympäröi useat mitokondriot.
Yli puolet SERCA:sta sijaitsee soluliman
puolella. Tähän osaan kuuluvat mm. ATP-nu-
kleotidin sitoutumiskohta ja hydrolysoitumis-
kohta. SERCA muistuttaa läheisesti solukal-
vojen aktiivista natrium kalium ATP-aasia.
(Martonosi ym. 2003)

7.2 Yhteenveto

Sarkoplasminen kalvosto on siis rakenne,
joka mahdollistaa lihassupistuksen alkamisen
ja lihaksen rentoutumisen. Se varastoi lihak-
sen supistumisen aiheuttavan kalsiumin ja va-
pauttaa sen tarvittaessa eli hermoimpulssin
saapuessa motorisesta neuronista. Olennai-
nen ero SR:n ja endoplasmisen kalvoston vä-

lillä on, että SR on erikoistunut kalsiumionien
varastoimiseen ja vapauttamiseen juuri lihas-
supistuksen yhteydessä (Rossi 2008). SR:n ja
T-putkien välinen yhteys on tässä olennaista,
sillä T-putki välittää hermoimpulssit SR:lle.
Tämän  takia T-putken molemmilla puolilla
on SR:n päätelaajentumat ja muodostuu tria-
dirakenne. Sarkoplasmista kalvostoa on eri-
tyisesti poikkijuovaisissa lihassoluissa ja hie-
man vähemmän sydänlihassoluissa. (Kierzen-
baum 2007)
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Tiivistelmä
Glykokalyksi on solun pintaa apikaalisesti peittävä sokerikerros. Se muodostuu suuresta ja heterogeeni-
sesta joukosta erilaisia sokeriyhdisteitä. Glykokalyksin tärkeimmät komponentit ovat glykosaminogly-
kaanit, proteoglykaanit, joissa glykosaminoglykaaneja on liitetty ydinproteiiniin, glykoproteiinit, joissa
solukalvolla sijaitsevan proteiinin ekstrasellulaariseen osaan on liitetty sokeriketjuja, ja glykolipidit,
joissa sokeriketju on liitetty lipidiin. Glykokalyksi on löydetty rakenteena niin bakteereista kuin euka-
ryooteista. Bakteereilla glykokalyksilla on tärkeä tehtävä adheesiossa ja suojana ympäristön haitallisilta
aineilta. Eläimillä glykokalyksin rakenne ja tehtävä vaihtelee solutyypin ja jopa tilanteen mukaan. Suo-
nen endoteelisoluissa glykokalyksi toimii mm. mekanosensorina ja erilaisten kasvutekijöiden ja entsyy-
mien varastona, mesoteelissa puolestaan liukkaana suojakerroksena hankauksen aiheuttamia vahinkoja
vastaan. Munuaisen glomeruluksissa glykokalyksilla on tärkeä rooli aineiden oikeanlaisessa suodattumi-
sessa virtsaan.

Johdanto
Glykokalyksi on eräänlainen sokerinen, so-
lun ekstrasellulaaritilaan ulottuva jatke, joka
tekee joidenkin solujen kohdalla solun funk-
tionaalisen ulkopinnan tarkan rajaamisen vai-
keaksi (www.solunetti.fi).  Se on mahdollista
nähdä oikein valmistetuissa preparaateissa
eräänlaisena ”karvakerroksena” solun ulko-
pinnalla (Kuva 1).

Kuva 1. EM näytteessä erottuu suonen endoteeli-
soluista apikaalisesti lähtevä ”karvakerros” gly-
kokalyksi. (http://www.biomedicalphy sics.org/
PhdProgram/NadjaNijenhuis.htm)

8.1 Glykokalyksin rakenne

Glykokalyksi on eräänlainen solun ulkopin-
nan sokerikuori (Kierzenbaum 2002) ja se
koostuu solukalvon glykoproteiineista ja nii-

den sokeriketjujen lomaan liittyneistä soluvä-
liaineen glykoproteiineista, proteoglykaa-
neista ja glykosaminoglykaaneista (www. so-
lunetti.fi). Glykokalyksin komponenteista
monet ovat myös yleisiä solunulkoisen mat-
riksin, tyvikalvon ja solupintojen komponent-
teja (Yung ja Chan 2007). Glykokalyksi  on
hyvin dynaaminen rakenne, jonka koostumus
muuttuu jatkuvasti solutyypin ja solun saa-
mien signaalien mukaan. Solun mikroympä-
ristön pH, kationikonsentraatio ja  koostumus
ja solujen aktiivinen solukalvon glykomole-
kyylien muokkaus vaikuttavat kaikki raken-
teeseen mahdollistaen reagoinnin ja sopeutu-
misen ympäristön muutoksiin. (Weinbaum
ym. 2007)

Glykokalyksin hyytelömäinen ja herkkä ra-
kenne on vaikeuttanut sen tutkimista. Ylei-
simmin vaikuttaa siltä, että glykokalyski
muodostaa noin 0,4–0,5 µm paksun kerroksen
ainakin endoteelisolujen pinnalla. Tällöin se
itseasissa täyttäisi n. 15–20 % pienimpien ka-
pillaarien halkaisijasta. (Weinbaum ym. 2007)

8.1.1 Glykokalyksin rakenneosat

Glykokalyksin muodostaa heterogeeninen so-
lun pinnan molekyyleihin kiinnittynyt joukko
sokereita. Sokeriosien monimuotoisuuden ta-
kia tunnetaan jo satoja erilaisia glykokalyksin
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komponentteja, joiden ilmentyminen on hy-
vin solu- ja tilannespesifistä. Eläimillä fysio-
logisissa olosuhteissa solun ulkoinen glyko-
kalyksi ei koostu pelkästään solun pinnan so-
keriosista vaan sitä laajentavat solun ulkoisen
nesteen, tyypillisesti veren, erilaiset, erityi-
sesti kationiset, molekyylit, jotka sitoutuvat
glykokalyksin negatiivisesti varautuneisiin
sulfonoituihin sokereihin elektrolyyttisesti.
(Weinbaum ym. 2007)

8.1.2 Glykosaminoglykaanit

Glykosaminoglykaanit (GAG) koostuvat
disakkariditoistoista, joissa toinen sokeri on
tyypillisesti D-glukuronihappo tai L-iduroni-
happo ja toinen on joko N-asetyyliglukosa-
miini tai N-asetyyligalaktosamiini. Molem-
mat tai vain toinen sokereista on tavallisesti
sulfonoitu, jolloin jokainen GAG-ketju on
useista kohdin negatiivisesti varautunut (Lo-
dish ym. 1999). GAGit voidaan jakaa neljään
ryhmää disakkariditoiston sokeriosien perus-
teella; heparaani sulfaatti, kondroitiini/derma-
taanisulfaatti ja hyalurani (Yang ja Chan
2007). Toisin kuin muut GAGit, hyalurani ei
ole kiinni solukalvon proteiinissa, vaan on si-
toutunut joko hyaloranireseptoriin solun pin-
nalla tai kondroitiiniketjuihin. Hyaluranin
tehtävä on ilmeisesti lähinnä sitoa vettä ja tä-
ten antaa volyymia glykokalyksille (Wein-
baum ym. 2007).

8.1.3 Proteoglykaanit

Proteoglykaanit (PG) ovat GAG:ein sokeroi-
tuja proteiineja. PG:ssa on enemmän sokerio-
sia suhteessa proteiiniosan kokoon kuin
muissa soluväliaineen sokeroiduissa proteii-
neissa, kuten kollageeneissa ja fibronektii-
nissä. GAG:t liitetään keskuproteiinin seriini-
tähteisiin linkkerisokereiden avulla (Kuva 2
A). Ydinproteiinin sokeroituminen tapahtuu

Golgissa ja riippuu paitsi signaalisekvenssistä
myös proteiinin tertiaarisesta konformaatiosta
(Lodish ym. 1999). PG:sta transmembraaniset
syndekaanit, membraanisidotut glypikaanit ja
perlekaanit ovat endoteelisolujen yleisimmät
ydinproteiinit heparaanisulfaattiketjuille. Syn-
dekaani myös sitoo glykokalyksin solun sisäi-
seen tukirankaan ja mahdollistaa glykokalyk-
sin linkittymisen solun sisäiseen signalointiin.
(Weinbaum ym. 2007)

8.1.4 Glykoproteiinit

Glykoproteiinit ovat PG:n tavoin solukavon
integraalisisa proteiineja, joihin on liitetty so-
keriketjuja kovalenttisilla sidoksilla proteiinin
aminohappotähteen sivuketjuun (Kuva 2 B),
mutta sokeriketjut eivät koostu GAG:eista
vaan N- ja O-liitettyistä pitkistä ja haarautu-
vista tai lyhyistä ketjuista, joissa on tyypilli-
sesti eri sokeritähteet. Kuten PG:lla sokeriket-
jujen liittämisen ensiaskeleet tapahtuvat
ER:ssä, jonka jälkeen varsinainen modifiointi
ja maturaatio tapahtuu Golgin laitteen eri
osissa. (Lodish ym. 1999) 

8.1.5 Glykolipidit

Glykolipideissa on yksinkertaisimmillaan
yksi glukoosi liitettynä lipidiin. Glykolipidit
sijaitsevat aina eksoplasmisessa lipidikal-
vossa ja ovat harvinaisia muissa solun kal-
voissa kuin solukalvossa (Kuva 2 C) (Lodish
ym. 1999). Glykolipidit voidaan jakaa
glykoglyserolipideihin, jotka ovat yleisiä bak-
teereissa ja kasveissa, ja eläimillä yleisiin gly-
kosfingolipideihin. Glykosfingolipidien syn-
teesi tapahtuu ER:n sisemmässä lehdessä.
Glykosfingolipidien synteesissä ankkurilipidi
kulkeutuu Golgin laitteen läpi, jossa siihen li-
sätään sokereita ja niitä muutellaan. Lopulta
glykolipidi siirretään kuljetusrakkulan kal-
vossa solukalvolle. (Sanhoff ja Kolter 2003) 

Kuva 2. Glykokalyksin eri rakenneosat. A) glykosaminoglykaanit kiinnittyvät proteoglygaaneissa pro-
teiinin aminohappotähteiden seriinin sivuketjuihin usein tietyn aminohapposekvenssin yhteyteen.
B) Glykoproteiineissa on lyhyitä O-liitettyjä sokeriketjuja ja pidempiä, haaroittuvia N-liitettyjä sokeri-
ketjuja. C) Glykolipideissa eläimillä sfingolipidin keramidiin on liitetty vaihteleva määrä sokereita.

A B C
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8.2 Glykokalyksin esiintyminen

8.2.1 Bakteerien glykokalyksi

Bakteereilla on liman peittämä glykokalyksi.
Sen pääkomponentti on eksopolysakkaridi,
mutta täysin hydratoituneena se on lähinnä
vettä. Bakteerien glykokalyksi ankkuroi bak-
teerin sen kiinnittymiskohtaan. Se kerää te-
hokkaasti tärkeitä mineraaleja ja ravintoai-
neita ympäristöstä. Lisäksi glykokalyksi suo-
jaa bakteeria tietyiltä ympäristön uhilta, kuten
biomyrkyiltä, antibiooteilta, vasta-aineilta,
bakteriofageilta ja syöjiltä, kuten valko-
soluilta. (Dunne 2002).

8.2.2 Nisäkkäiden glykokalyksi

Endoteelisolujen glykokalyksi

Vasta viime vuosikymmenien aikana on oival-
lettu verisuonten endoteelisoluja peittävän
glykokalyksin tärkeää fysiologista ja patolo-
gista roolia. Koska glykokalyksikerros sijait-
see veren ja endoteelisolujen välissä, se toimii
endoteelisolujen portinvartijana  Se pystyy es-
tämään molekyylejä saavuttamasta solukal-
voa mm. kokonsa, sähköisen varauksensa ja
läpäisyä estävän rakenteensa ansiosta. Tutki-
muksien mukaan glykokalyksikerros on myös
tärkeässä roolissa muutettaessa biomekaanisia
voimia biokemiallisiksi signaaleiksi. Mahdol-
lisesti eri glykokalyksin komponentit, yh-
dessä toimien, muuttavat veren virtauksen ai-
heuttamaa mekaanista ärsykettä spesifisiksi
viestisignaaleiksi. (Flessner 2008)

Endoteelin glykokalyksi toimii lisäksi mik-
roympäristönsä kontrollointikeskuksena,
koska plasman molekyylit voivat helposti
ankkuroitua sen heterogeeniseen pintaan. Joi-
denkin molekyylien toiminta on jopa täysin
riippuvainen glykokalyksikerroksesta. Glyko-
kalyksiin liittyvä molekyyli voi mm. aiheuttaa
sitoutuvan aineen pitoisuuden kasvua paikal-
lisesti, kiihdyttää tietyn geenin transkriptiota
tai lisätä glykokalyksin verisuonta suojaavaa
funktiota. (Reitsma ym. 2007)

8.2.3 Sukusolujen glykokalyksi

Eläinten molempien sukupuolten sukusolujen
pintaa peittää glykokalyksi. Munasolun pintaa

peittävä glykokalyksikerros, zona pellucida
voi olla jopa 16 µm paksu, kun taas siittiön
glykokalyksin paksuus vaihtelee 20–60 nm:n
välillä. Pääosa zona pellucidasta muodostuu
kolmesta erilaisesta glykoproteiinista kun taas
siittiön glykokalyksissa on mahdollisesti jopa
150 erilaista glykoproteiinia. Lisäksi monet
tutkimukset ovat osoittaneet, että siittiöiden
glykokalyksi ei ole homogeeninen, vaan siinä
on erilaisia funktionaalisia alueita. (Schrötel
ym. 1999)

Suolen epiteelin glykokalyksi

Suolen epiteelin mikrovilluksia peittää glyko-
kalyksi, johon kiinnittyneet entsyymit kataly-
soivat viimeiset reaktiot sokerien ja proteii-
nien hajotuksessa ennen niiden internalisaa-
tiota epiteelisoluihin ja siirtymistä edelleen
vereen (Lodish ym. 1999). Suolen glykoka-
lyksi muodostaa myös esteen suoleen joutu-
neille bakteereille vaikeuttaen  niiden kiinnit-
tymistä suolen seinämään ilmeisesti vähen-
täen infektioita (Frey ym. 1996).

Mesoteelisolujen glykokokalyksi

Mesoteelisolujen glykokalyksi suojaa vatsa-
kalvostoa hankaukselta, infektiolta ja osin
jopa kasvainten leviämiseltä muodostamalla
liukkaan, ei-adhesiivisen kerroksen solujen
pinnalle. Hyaluroni toimii mesoteelisessa gly-
kokalyksissa liukasteena sillä sen lukuisat va-
rautuneet molekyylit sitovat veismolekyylejä
ja muodostavat ”liukkaan” kompleksin.
(Yung ja Chan 2007)

8.3 Glykokalyksi ja lääketiede

Glykokalyksin muutokset on yhdistetty usei-
siin fysiologisiin toimintoihin. Glykokalyk-
sin paksuuden muutokset soluun kohdistu-
neen mekaanisen stressin seurauksena on lii-
tetty erityisesti verisuonten uudismuodostuk-
seen. Arvellaan, että glykokalyksin ohentu-
essa mekaanisen rasituksen seurauksena kier-
tävät proteaasit ja signaalimolekyylit pääsisi-
vät paremmin käsiksi endoteelikerrokseen ja/
tai glykokalyksiin sitoutuneet signaalimole-
kyylit vapautuisivat, jolloin ne pääsisivät kä-
siksi solujen reseptoreihin ja saisivat aikaan
uusien suonten orastumisen. (Flessner 2008) 
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Glykokalyksin ohentuminen esim. kohonneen
glukoosipitoisuuden seurauksena uskotaan
olevan myös osasyyllinen tyypin 1 sokeritau-
dissa esiintyvässä mikroalbumiiniuriassa. Täl-
löin munuaisen glomerulusten endoteelisolu-
jen glykokalyksin ohentuminen heikentää ke-
räsen suodatuskykyä. Pitkäaikainen glykoka-
lyksin ohentuma on myös liitetty nesteen vuo-
tamiseen intravaskulaarisesta tilasta ekstra-
vaskulaariseen tilaan, jolloin esiintyy turvo-
tusta ja kapillaarien halkaisijan pienenty-
mistä. Sydän ja verisuonitaudeissa
glykokalyksin hajoaminen on liitetty leuko-
syyttien lisääntyneeseen adheesioon pikkulas-
kimoissa, perivaskulaarisen edeeman syntyyn
ja alentumaan kohonneen verenpaineen in-
dusoimassa NO:n tuotossa, jolloin suonen
kyky adaptoitua muutoksiin heikkenee. (Van-
Teeffelen ym. 2007)

Peritoneaalisessa dialyysissa kehittyy usein
vatsakalvon tulehdus. Vaikuttaa siltä, että dia-
lyysiliuos huuhtoo pois niin runsaasti glyko-
kalyksia, etteivät mesoteelisolut kykene kom-
pensoimaan poistumaa, jolloin mesoteelinen
glykokalyksi ohenee ja heikentyy. Tämä on
liitetty vääränlaiseen aineiden kulkeutumi-
seen vatsakalvon läpi ja vatsakalvon tuleh-
duksen syntymiseen sallimalla immuunipuo-
lustuksen solujen kiinnittymisen paikalle.
(Yung ja Chan 2007)
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Johdanto
Useat solukalvon rakenteet auttavat solua liit-
tymään naapurisoluihin ja ympäröivään mat-
riksiin. Näitä solu-solu ja solu-matrix -liitok-
sia on useimmissa kudoksissa  ja niillä on kes-
keinen merkitys monissa elimistön toimin-
noissa ja rakenteiden ylläpidossa. Tiukat solu-
jen väliset liitokset ovat ominaisia erityisesti
mekaanista rasitusta vaativissa kudoksissa ku-
ten epiteeleissä, jotka ovat alttiina paineelle ja
venytykselle. Liitokset luokitellaan kolmeen
perustyyppiin: tiiviit liitokset, ankkuriliitokset
ja aukkoliitokset (Alberts ym. 2002).
Vyöliitos on adherens-tyyppinen solujen väli-
nen liitos ja se luokitellaan ankkuriliitokseksi.
Se kiertää vyömäisesti solun ympäri ja kiin-
nittää vierekkäiset solut lujasti toisiinsa an-
taen solukolle mekaanista kestävyyttä. Solu-
välitilassa liitosproteiinina toimii kadheriini,
joka kiinnittyy sytoplasmassa linkkiproteii-
nina toimivan kateiinin välityksellä solun ak-
tiinifilamentteihin. Epiteelissä vyöliitos muo-
dostaa yhdessä tiiviin liitokset ja desmosomin
kanssa junktionaaliseksi kompleksiksi kutsu-
tun liitosvyöhykkeen (Kuva 1.).

9.1 Solujen liitokset

9.1.1 Tiivisliitokset

Tiivisliitos (occluding/tight junction) tiivistää
soluvälejä niin, etteivät pienetkään molekyylit
pääse kulkeutumaan liitoksen läpi solujen vä-
listä. Se jakaa solukalvon kahteen osaan ts.
määrää solujen polaarisuuden estäen solukal-
von integraalisten proteiinien ja lipidien liik-
keen vyöhykkeen puolelta toiselle. Tiivisliitos
sijaitsee epiteelin liitoskompleksissa lähim-
pänä apikaalipintaa (Hollanti 2008).

9.1.2 Ankkuriliitokset

Ankkuriliitokset (anchoring junctions) liittä-
vät solujen tukirangat toisiinsa ja ympäröi-
vään matrixiin. Näin muodostuu rasitusta kes-

tävä rakenne. Ankkuriliitoksia on neljää tyyp-
piä (Alberts ym. 2002): vyöliitos (adherens
junction), joka on varsinainen adherens-liitos,
yhdistää vierekkäisten solujen aktiinifila-
mentteja ja sijaitsee epiteelissä heti tiiviin lii-
toksen alla, fokaaliadheesio on liitos solun
aktiinisäikeiden ja matrixin proteiinien vä-
lillä, desmosomi puolestaan liittää naapuri-
solujen välikokoiset filamentit toisiinsa. Kun
tiivisliitos, vyöliitos ja desmosomi ovat pe-
räkkäin, kutsutaan tätä liitosta junktionaali-
seksi kompleksiksi. Neljäs ankkuriliitos-
tyyppi on hemidesmosomi, joka kiinnittää
epiteelisolujen välikokoiset filamentit linkki-
proteiinipaksunnoksen avulla tyvikalvoon.

Kuva 1. 1. Tiivisliitos lähimpänä epiteelin pintaa,
2. vyöliitos, 3. desmosomi, 4. aukkoliitos, 5. he-
midesmosomi. Tiivis liitos, vyöliitos ja desmo-
somi muodostavat junktionaalisen kompleksin.

9.1.3 Aukkoliitokset

Aukkoliitosten kautta vierekkäisten solujen
sytoplasmat voivat olla yhteydessä toisiinsa.
Ne tasaavat kudoksen aineenvaihduntaa ja
ovat tärkeitä solujen välisessä viestinnässä.
Esimerkiksi sydänlihassolujen väliset aukko-
liitokset mahdollistavat aktiopotentiaalin le-
viämisen nopeasti koko sydänlihakseen.
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9.2 Vyöliitos

9.2.1 Rakenne

Vyöliitoksen liitosproteiineina toimivat trans-
membraaniset kadheriinit. Kadheriinit kiinnit-
tyvät soluvälitilassa viereisen solun kadherii-
neihin ja sytoplasmassa solun tukirankaan.
Kadheriiniliitokset ovat aina homofiilisia eli
liitoksen kadheriinit ovat samanlaisia. Kadhe-
riiniliitos vaatii syntyäkseen kalsiumia.
Kadheriinit ovat kalsiumriippuvaisia glyko-
proteiineja, jotka osallistuvat solujen välisiin
liitoksiin, kudoksen rakenteen säätelyyn ja
signaalien välitykseen soluväliaineesta sytop-
lasmaan. Kadheriinit ovat suuri proteiini-
perhe. Eri kudoksissa esiintyy erilaisia kadhe-
riineja. Esimerkiksi epiteelikudoksessa on
pääasiassa E-kadheriineja, sydän- ja luuran-
kolihaksissa sekä hermokudoksessa ja fibrob-
lasteissa N-kadheriineja, istukassa, epider-
miksessä ja maitorauhasissa P-kadheriineja ja
endoteelisoluissa VE-kadheriineja (Virtanen
2008).
Solun sisällä kadheriinit kiinnittyvät solun si-
säisen tukirangan aktiinisäikeisiin. Kadhe-
riini ei sitoudu suoraan aktiiniin, vaan epäsuo-
rasti β-kateniinin ja α-kateniinin välityksellä
(Pettitt 2005). Kadheriini sitoutuu β-katenii-
niin, β-kateniini sitoutuu α-kateniiniin ja
α-kateniini sitoutuu aktiinifilamenttiin (Kuva
2.). Myös solun tukirangan muut proteiinit,
vinkuliini, α-aktiniini ja VASP ovat osa vyö-
liitoksen rakennetta (Greaves 2000).

Kuva 2. Kadheriinien homofiilinen kiinnittyminen
soluvälitilassa. Sytoplasmassa kadheriini liittyy
β-kateniiniin ja se edelleen α-kateniiniin. α-kate-
niini sitoutuu solun tukirangan aktiinifilamenttei-
hin.

9.2.2 Toiminta

Vyöliitos ympäröi solua vyömäisenä raken-
teena. Se yhdistää solun kaikkiin ympärillä
oleviin soluihin ja antaa kudokselle mekaa-
nista kestävyyttä. Vyöliitos pystyy kaareutta-
maan epiteelin putkimaiseksi rakenteeksi su-
pistumiskykyisten aktiinifilamenttien avulla.
Vyöliitos on yksi ratkaiseva tekijä solujen tun-
nistamisessa (Koivunen 2003). Vyöliitos osal-
listuu myös solun signalointiin.

Vyöliitoksella on vaikutusta syövän kehitty-
misessä. Solujen välisen adheesion heikenty-
misellä on yhteys karsinooman kehittymi-
seen.
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Tiivistelmä
Solukalvo eli plasmamembraani määrittää solun rajat ja erot sytoplasman ja ekstrasellulaaritilan välillä.
Sen avulla solu saa sisäänsä välttämättömät molekyylit, metabolian välituotteet pystytään pitämään
solun sisällä ja jätteet voidaan poistaa. Solukalvo koostuu kahdesta päällekkäisestä lipidikerroksesta,
mikä tekee kalvosta suhteellisen läpäisemättömän useimmille vesiliukoisille yhdisteille. Sen sijaan pie-
net rasvaliukoiset molekyylit pääsevät helposti diffuntoitumaan lipidikerroksen läpi. Kalvon läpäisevien
proteiinien muodostamat rakenteet mahdollistavat poolisten yhdisteiden kulkeutumisen kalvon läpi. Osa
kuljetuksesta on passiivista ja tapahtuu konsentraatiogradientin suuntaan eikä vaadi energiaa. Aktiivinen
kuljetus tapahtuu konsentraatiogradienttia vastaan ja siihen saadaan energiaa joko ATP:n hydrolyysistä
tai toisen aineen gradientin purkamisesta. Aktiivisella kuljetuksella aikaansaatu elektrokemiallinen gra-
dientti saa aikaan sytoplasman muuttumisen negatiiviseksi ekstrasellulaaritilaan nähden ja sallii näin
positiivisten ionien diffuntoitumisen soluun, mutta vastaavasti estää negatiivisesti varautuneiden ionien
kulkeutumista sytoplasman puolelle. Endosyytosi on myös aktiivista kuljetusta. Endosytoosin avulla
solu hankkii itselleen ravinteita: polysakkarideja, proteiineja, hormoneja, kasvutekijöitä ja entsyymejä.
Endosytoosiin kuuluvat pinosytoosi, fagosytoosi ja reseptorivälitteinen endosytoosi. Endosytoosi perus-
tuu solukalvosta irtikuroutuviin rakkuloihin.

 Johdanto
Aineiden kuljetus solukalvon läpi on välttä-
mätöntä solun elintoiminnoille. Sen avulla
solu säätelee eri yhdisteiden pitoisuuksia sy-
toplasmassa ja ekstrasellulaaritilassa. Kulje-
tusmekanismien ansiosta solu saa ravintoa ja
pitää yllä solukalvon lepopotentiaalia.

Kuva 1. Kuljetus solukalvon läpi (mukaillen Al-
berts ym. 2001)

10.1 Passiivinen kuljetus

Passiivinen kuljetus ei vaadi energiaa ja se ta-
pahtuu aina konsentraatiogradientin suuntai-
sesti. (Heino ym. 2001) Molekyylit voivat
myös kulkea sähkökemiallisen gradientin
suuntaan, johon vaikuttavat pitoisuusgradi-

entti ja varausero (Heino ym. 2001). Lipidit ja
pienimolekyyliset aineet pääsevät diffuusi-
olla solukalvon läpi, mutta pooliset ja isoko-
koiset molekyylit tarvitsevat erityisen kana-
van tai kantajaproteiinin (Hiltunen ym. 2001).
Jos pitoisuudet solukalvon eri puolilla ovat
yhtä suuret, molekyylien kulkeutumista ei ta-
pahdu (Heino ym. 2001). 

10.1.1 Diffuusio

Diffuusiolla tarkoitetaan aineiden kulkeutu-
mista puoliläpäisevän kalvon läpi konsentraa-
tio- ja sähkökemiallisen gradienttinsa suun-
taan ja se johtuu molekyylien lämpöliik-
keestä.  Soluun pääsevät diffuntoitumaan
muun muassa kaasut, kuten O2 ja CO2, steroi-
dihormonit, kuten kilpirauhashormonit, sekä
urea ja etanoli. Diffuusiota voi tapahtua lipidi-
kerroksen ja proteiinikanavien läpi (Alberts
ym. 2001).

10.1.2 Osmoosi

Solukalvo on heikosti läpäisevä vedelle, joten
se pääsee hitaasti osmoottisesti kalvon läpi
laimeammasta pitoisuudesta väkevämpään.
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Hypertonisessa liuoksessa vettä siis diffuntoi-
tuu sytoplasmasta ekstrasellulaaritilaan. Vas-
taavasti hypotonisessa liuoksessa solu turpoaa
veden liikkuessa ekstrasellulaaritilasta sytop-
lasmaan. Isotonisessa liuoksessa pitoisuuse-
roja ei ole eikä osmoosia siksi tapahdu (Al-
berts ym. 2001).

10.1.3 Fasiloitunut kuljetus

Ionikanavat

Kanavaproteiineja ovat ionikanavat ja akva-
poriinit. Molekyylien kuljetus ionikanavissa
ja akvaporiineissa on paljon nopeampaa kuin
kantajaproteiineissa (Alberts ym. 2001).

Solukalvo olisi käytännössä läpäisemätön io-
neille ilman kalvoproteiinien muodostamia
ionikanavia. Myös vedelle on oma kanavansa,
jotka muodostuvat akvaporiini -nimisistä pro-
teiineista. Ne mahdollistavat veden nopean lä-
pikulun kalvon läpi. Kanavat muodostavat
proteiinit ovat integraalisia eli ne läpäisevät
kalvon useita kertoja jättäen plasmamembraa-
niin kapean hydrofiilisten aminohappojen
ympäröimän aukon. Kanavassa on myös se-
lektiivinen osa: tällöin ionikanavaa pitkin
pääsee vain positiivisesti tai negatiivisesti va-
rautunut ioni. Ionikanavissa kuljettuminen ta-
pahtuu aina gradientin suuntaisesti eikä vaadi
siten energiaa. Osa ionikanavista on aina auki
ja ne ovat tyypiltään vuotokanavia, mutta
toisten aukiolo on säädeltyä: on olemassa
sekä jännitteestä että ligandista riippuvaisia
ionikanavia (Alberts ym. 2001).

Jänniteriippuvaiset ionikanavat reagoivat so-
lukalvon sähköisen potentiaalin muutokseen.
Esimerkiksi aktiopotentiaali saa aikaan Na+

-vuotokanavien aukeamisen, jolloin natrium –
ioneja virtaa soluun (Hiltunen ym. 2007).

Ligandiin reagoivilla ionikanavilla on resep-
tori, joka on spesifinen jollekin tietylle mole-
kyylille. Oikean ligandin kiinnittyminen re-
septoriin voi joko aukaista tai sulkea ionika-
navan ( Hiltunen ym. 2007).

Kantajaproteiinit

Avustettu diffuusio tarvitsee proteiinin mole-
kyylin kuljettamiseen solukalvon läpi. Tämä

mekanismi on passiivista ja se saa energiansa
konsentraatioerosta. Jotkin suurimolekyyliset
aineet, kuten glukoosi, ionit ja aminohapot
tarvitsevat kantajamolekyylin päästäkseen so-
lukalvon läpi, vaikka ne kulkisivat suurem-
masta pitoisuudesta pienempään (Alberts ym.
2001). Proteiini, joka muodostaa kanavan on
muodostunut solukalvon useaan kertaan lä-
päisevistä proteiineista. Kuljettajaproteiinit
ovat entsyymejä muistuttavia proteiineja,
joissa tapahtuu konformaatiomuutos mole-
kyylin kiinnityttyä spesifisesti proteiiniin.
Kantajaproteiinit ovat yleensä uniporttereita,
koska ne saavat energiansa konsentraatio-
erosta. Jos molekyylit siirtyvät symport- tai
antiport-mekanismilla, kuljetus on aktiivista
kuljetusta, koska aineet siirtyvät konsentraa-
tiogradienttia vastaan. Antiporterit siirtävät
kahta tai useampaa molekyyliä vastakkaisiin
suuntiin ja symporterit kahta tai useampaa
molekyyliä samaan suuntaan (Heino ym.
2001).

Kuva 2. Kuljetusproteiinityypit (mukaillen http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/kantajaproteiinit/
2/) 

10.2 Aktiivinen kuljetus

Aktiivinen kuljetus tapahtuu yleensä konsent-
raatio- tai sähkökemiallista gradienttia vas-
taan ja se voidaan jakaa kahteen tyyppiin käy-
tetyn energiamuodon perusteella: primaari-
seen ja sekundaariseen. Molekyylejä siis siir-
retään siltä puolelta kalvoa, jossa molekyylien
pitoisuus on pienempi, suuremman pitoisuu-
den puolelle. Primaarisessa aktiivisessa kulje-
tuksessa energia saadaan hydrolysoimalla
ATP:ta eli poistamalla siitä fosfaatti-ryhmä,
jolloin vapautuu energiaa. Sekundaariseen ak-
tiiviseen kuljetukseen saadaan energia purka-
malla primaarisella aktiivisella kuljetuksella
tuotettu konsentraatiogradientti (Hiltunen ym.
2007).
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10.2.1 Primäärinen aktiivinen kuljetus

NaK-ATPaasi pitää yllä solukalvon lepopo-
tentiaalia pumppaamalla 3 Na+ -ionia ulos jo-
kaista sisään kahta sisäänpumpattua K+ -ionia
kohden. Se on tyypiltään antiport eli se kuljet-
taa kahta molekyyliä eri suuntiin. Sen avulla
tuotettu Na+ -gradientti toimii energiana mo-
nien aineiden kuljettamiselle soluun. Pumppu
koostuu kahdesta toisiinsa ei-kovalenttisesti
sitoutuneesta- ja -osiosta (Tian ym. 2008).

Lihassolun supistumiselle on tärkeää, että sy-
toplasman kalsium pitoisuus pysyy riittävän
pienenä. Kalsium pitoisuuden pienuudesta
huolehtii kalsium-ATPaasi. Sen tehtävänä on
pumpata kalsiumioneja sytoplasmasta sarkop-
lasmakalvostoon (Hiltunen ym. 2007 ).

Kuva 3. Na+/K+-ATPaasin toiminta (mukaillen
Heino ym. 2001).

10.2.2 Sekundäärinen aktiivinen kuljetus

Na+/glukoosi-symportti on tyypillinen esi-
merkki sekundäärisestä aktiivisesta kuljetuk-

sesta, mitä tapahtuu esim. suolen epiteeli-
soluissa.  Glukoosi pääsee konsentraatiogradi-
entin ollessa myötäinen soluihin myös avuste-
tun diffuusion avulla, mutta kuljetettaessa
glukoosia sen konsentraatiogradienttia vas-
taan tarvitaan aktiivista kuljetusta. NaK-AT-
Paasi poistaa natriumin solun sisältä, jolloin
Na+-konsentraatio solun sisällä on erittäin al-
hainen. Tätä voidaan hyödyntää kuljetettaessa
glukoosia soluun, koska se pääsee sym-
port-tyyppisellä kuljetusproteiinilla nat-
riumin imussa konsentraatiogradienttiaan vas-
taan (Alberts ym. 2001).

10.3 Endosytoosi

Endosytoosin avulla solu hankkii itselleen ra-
vinteita kuten polysakkarideja ja proteiineja,
hormoneja, kasvutekijöitä ja entsyymejä. En-
dosytoosi on tärkeä mekanismi mikrobipuo-
lustuksessa (http://wiki.helsinki.fi/display/
solu/Endosytoosi) .

Endosytoosissa solun ympäröityä materiaalin
rakkula kuroutuu irti solukalvosta, ja näin on
muodostunut primäärinen endosomi. Primää-
riseen endosomiin tulee lysosomeista hajotta-
via entsyymejä. Endosomiin tulee myös lyso-
somaalisia rakenteita, kuten vetyionipumppu.
Primäärinen endosomi on muuttunut myöhäi-
seksi endosomiksi. Myöhäisessä endo-
somissa syntyneet uudet molekyylit voivat
jäädä solun käyttöön tai poistua solusta ekso-
sytoosilla ( Hiltunen ym. 2007).

Endosytoosiin kuuluvat pinosytoosi, fagosy-
toosi ja reseptorivälitteinen endosytoosi. Pi-
nosytoosia kutsutaan solujuonniksi, neste siir-
tyy soluun rakkulassa. Solu ei tarvitse rakku-
lassa olevaa nestettä, vaan sen mukana tulevia
aineita. Pinosytoosi on epäspesifinen soluun-
ottotapa, koska on aivan satunnaista, mitä mo-
lekyylejä soluun tulee. Pinosytoosia käyttä-
vät hyväkseen esim. hiusverisuonten solut.
Fagosytoosissa soluun kuljetetaan isoja mole-
kyylejä. Fagosytoosia käyttävät esim. neutro-
fiilit ja makrofagit (http://wiki.helsinki.fi/
display/solu/Endosytoosi ).

10.4 Reseptorivälitteinen endosytoosi

Reseptorivälitteinen endosytoosi on hyvin
spesifistä. Reseptorivälitteisellä endosytoo-
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silla soluun kuljetetaan suuria molekyylejä,
kolesterolia ja rautaa. Solu saa sisäänsä sellai-
siakin aineita joiden pitoisuudet ovat vähäisiä
solun ulkoisessa nesteessä. Tämä perustuu so-
lukalvolla oleviin spesifisiin reseptoreihin, jo-
hon vain tietyt makromolekyylit voivat kiin-
nittyä. Kun tietty molekyyli kiinnittyy resep-
toriproteiiniin, klatriiniproteiinit aktivoituvat
ja saavat solukalvon painumaan kuopalle ja
lopulta rakkula irtoaa solukalvosta. Soluun
menee myös muita molekyylejä, mutta niiden
määrä on huomattavasti pienempi kuin resep-
toriin kiinnittyneiden molekyylien. Rakkulan
irrotessa solukalvosta klatriiniproteiinit peit-
tävät sen pintaa. Klatriiniproteiinikerroksen
irrottua solusta rakkulaa kutsutaan varhaiseksi
endosomiksi. Rakkulan sisällä ligandi on re-
septorissa kiinni. Reseptori voi tuhoutua tai se
voidaan uusiokäyttää jälleen solukalvolla.
Kuljetusrakkula yhtyy ensin lysosomiin,
jonka jälkeen ligandi hajotetaan lysosomissa
(http://wiki.helsinki.fi/display/solu/Endosy-
toosi).

Kuva 4. Endosytoosi (mukaillen http://www.solu-
netti.fi/fi/solubiologia/endosytoosi/3/) 
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Tiivistelmä
Fagosytoosissa solukalvon ulokkeet ympäröivät syötävän kappaleen aktiinisäikeiden avulla. Kappale
siirtyy solun sisään fagosomina eli kalvorakenne ympäröi sitä. Ihmisellä fagosytoosi kuuluu lähinnä
immuunipuolustukseen, jossa tärkeimmät solut ovat makrofagit ja neutrofiiliset granulosyytit. Joissakin
kudoksissa makrofagit voivat olla tärkeitä kudoksen säilymisen kannalta ja ne ovat erikoistuneet kysei-
sen kudoksen tyypillisiksi syöjäsoluiksi. Fagosytoosiin kuuluu kolme vaihetta, jotka ovat kemotaksis,
ingestio ja digestio. Ensimmäisessä vaiheessa syöjäsolu siirtyy lähelle syötävää kappaletta, toisessa se
siirretään fagosomina solun sisään ja viimeisessä se tuhotaan fagolysosomissa eli fagosomin ja lyso-
somin fuusiossa. Lopulta jäte eksosytoidaan.  Fagosytoosin häiriöt voivat hoitamattomina aiheuttaa tap-
pavia tauteja.

Johdanto
Fagosytoosi on endosytoottinen tapahtuma-
sarja, jossa solu ”syö” kappaleen (kuva 1). Fa-
gosyytti sitoo kappaleen solukalvolleen, jol-
loin solun signaalireitit aktivoituvat ja solu-
kalvon aktiinisäikeiden muodostumisen sääte-
lyssä tapahtuu muutoksia. Aktiinisäikeiden
avulla solukalvoon muotoutuu ulokkeita toi-
sin kuin endosytoosissa, jossa solukalvo pai-
nautuu solulimaa kohti muodostaen kuopak-
keen. Samalla fagosytoivan solun sisällä ta-
pahtuu eksosytoosia, jossa pieniä nesterakku-
loita ajautuu solukalvolle tuoden samalla kal-
vomateriaalia. Kun koko kappale on paketoitu
kalvolla, se irtautuu solukalvosta solun sisäi-
seen tilaan ja samalla kappaletta ympäröivän
kalvon pinnalta poistetaan aktiinisäiekerros-
tuma, jota tarvittiin solukalvon ulokkeiden
muotoutumisessa. Solun sisälle fagosytoitua
kappaletta kalvorakenteineen kutsutaan fago-
somiksi. Sen koko riippuu syödystä kappa-
leesta. Solussa fagosomi kiinnittyy lyso-
somiin, jolloin niistä muotoutuu fagolyso-
somi. Tällöin lysosomaaliset entsyymit voivat
tuhota ja pilkkoa fagosomin sisällön solulle
soveliaiksi aineiksi. Hajoamattomat aineet
jäävät lysosomiin, ja lopulta ne eritetään so-
lusta eksosytoosilla.

Kuva 1. Tapahtumasarja fagosytoivassa solussa
pääpiirteittäin. (Mukailtu kuvaa kirjasta Alcamo,
I. E: Fundamentals of microbiology 2001 s.573)

Alemmat eliöt kuten esim. ameebat käyttävät
fagosytoosia ravinnon saantiin, mutta ylem-
millä eliöillä, kuten eläimillä ja ihmisillä, fa-
gosytoosin pääasiallinen tehtävä on toimia
eliön immuunipuolustusjärjestelmässä. Ihmi-
sellä solut fagosytoivat esimerkiksi taudinai-
heuttajia, kuten mikrobeja, tomuhiukkasia ja
erilaisia pigmenttejä. Fagosytoosia tarvitaan
myös esimerkiksi luun uudismuodostukseen
ja tuhoamaan vanhoja soluja, jotka ovat ajau-
tuneet apoptoosiin eli ohjelmoituun solukuo-
lemaan.

11.1 Fagosytoivat solut

Immuunipuolustuksessa fagosytoosin hoita-
vat siihen erikoistuneet solut, fagosyytit eli
syöjäsolut. Fagosyyttejä on jaoteltu muun
muassa fysiologisen tehtävän, värjäytyvyy-
den, ulkomuodon sekä toimintapaikan mu-
kaan. Ihmisellä merkittävimpiä fagosytoivia
soluja ovat kudosten makrofagit, jotka ovat
erilaistuneet veren monosyyteistä. Veressä fa-
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gosytoivista valkosoluista neutrofiiliset gra-
nulosyytit ovat yleisimpiä. Myös B-lymfo-
syytit luetaan fagosytoiviin soluihin. (Hiltu-
nen ym. 2008, Smith ym. 1997, Wilkinson
1998)

Kuva 2. Neutrofiilisen granulosyytin (vasemmal-
la) tunnistaa jaokkeisesta tumastaan. Makrofa-
giksi erikoistuvan monosyytin (oikealla)tuma on
hevosenkengän mallinen. (Mukailtu kuvaa osoit-
teessa http://www.solunetti.fi/fi/histologia/leuko-
syytit/)

Veren valkosoluista 40–75% on neutrofiilisiä
granulosyyttejä, jotka fagosytoivat baktee-
reita varhaisvaiheen immuunireaktiossa. Suu-
rin osa niistä on varastoituneena luuytimeen.
Neutrofiilien tumat ovat jakautuneet 3-5 loh-
koon ja ne on nimetty poikkeavan neutraalin
pH:n värjäytyvyytensä vuoksi. (Hiltunen ym.
2008, Smith ym. 1997)

Luuytimessä syntyvät ja veressä sekä imusuo-
nissa kiertävät monosyytit erikoistuvat ja akti-
voituvat kudoksissa makrofageiksi. Ne voi-
daan tunnistaa lovimaisesta tumastaan. Mak-
rofagien puolustus tapahtuu lähinnä veren ul-
kopuolisissa kudoksissa. Osa mikrobeista sel-
viää hengissä makrofagin sisällä, vaikka mak-
rofagit ovat tehokkaampia solunsisäisten mik-
robien tappajia kuin neutrofiilit. (Hiltunen
ym. 2008)

Makrofageja luokitellaan sijaintinsa perus-
teella. Maksan sinusoideissa olevat Kuppfe-
rin solut puhdistavat maksan kautta kiertävää
verta epäpuhtauksista. Jättimäiset monitumai-
set Osteoklastit toimivat ennen kaikkea tär-
keänä osana luun remodellaatiota syömällä
luuainesta. (Lehenkari 2009) Mikrogliasolut
kuuluvat hermotukisoluihin. Ne ovat keskus-
hermoston fagosyyttejä ja toimivat etenkin
vaurioalueilla. (Heape 2009) Tietyissä tilan-
teissa myös muut nisäkässolut pystyvät fago-
sytoosiin, esimerkiksi sidekudoksen fibrob-
lastit ja pernassa dendriittisolut voivat niellä
bakteereja osana immuunivastetta. Iholla
dendriittisoluja nimitetään Langerhansin so-
luiksi. (Hiltunen ym. 2008)

Fagosytoosin vaiheet

Fagosytoosi on jaettu toiminnallisesti kol-
meen eri vaiheeseen, jotka ovat kemotaksis,
ingestio ja digestio. (Tiilikainen ym. 1997)
Solujen kulkeutumista suuntaan tai toiseen
kemiallisten aineiden konsentraatioista riip-
puen kutsutaan kemotaksis -termillä. (Wilkin-
son 1998) Kemotaksis tarkoittaa siis fagosy-
toivien solujen kohdalla niiden kulkeutumista
fagosytoitavien aineiden luo. Tämä voi tapah-
tua mm. vasta-aineiden välityksellä. Ingesti-
ossa fagosytoitava kappale ensin kiinnittyy
syöjäsolun solukalvon pintaan, minkä jälkeen
se siirretään aktiivisella kuljetuksella fago-
syytin solulimaan kalvorakenteen sisällä. Di-
gestiossa fagosomi tuhotaan. Fagosytoivasta
solusta riippuen tuhoamiseen käytetään hapen
radikaaleja, defensiineja tai entsyymejä. Lo-
puksi pilkotut ja tuhotut aineet eksosytoidaan
soluvälitilaan. (Verhoef 1998)

11.1.1 Kemotaksis ja opsonisaatio

Jotta fagosytoosi olisi tehokas eikä vain sa-
tunnainen, on syöjäsolut saatettava lähelle tu-
hottavia aineita. Tehokkaassa fagosytoosissa
tuhottavat aineet siis itse erittävät kemiallisia
aineita tai bakteerien vasta-aineet aiheuttavat
konsentraatioeroja. Näiden konsentraatioero-
jen aiheuttajien eli kemokiinien perusteella
syöjäsolut voivat kulkeutua oikeaan paikkaan
kohti kemokiinien suurempaa konsentraatiota
ja kemotaksis eli kulkeutuminen voi tapah-
tua. (kuva 3)

Konsentraatioerot voidaan aiheuttaa opsoni-
saatiolla. Opsonisaatio on prosessi, jossa op-
soniinit kiinnittyvät vieraaseen pintaan esim.
bakteerisoluun. Opsoniinit toimivat siis ke-
motaktisina aineina ja niitä voi olla mm.
komplementin aktivaatiossa syntyvä C5a-po-
lypeptidi, interleukiini-8 ja vasta-aineet.
Näille kemotaktisille aineille on omat spesifi-
set reseptorinsa syöjäsolujen pinnalla, mitkä
tunnistavat vasta-ainemolekyyleille tyypilli-
sen Fc-osan ja tarttuvat mikrobiin. (Tiilikai-
nen ym. 1997). Mikrobin pintaan voi tarttua
veressä myös fibronektiini, joka on soluväli-
aineen erittäin tarttumiskykyinen glykoprote-
iini. (Ruoslahti). Fagosytoosin tehokkuus kas-
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vaa, jos mikrobi opsonisoidaan useammalla
tekijällä.

Kuva 3. Kemotaksis, jossa makrofagi (lovimai-
nen tuma) kulkeutuu kohti kemokiineina toimivia
vasta-aineita. (Saukko Taru)

11.1.2 Ingestio

Kiinnittyminen kohdesoluun

Fagosyytti voi tarttua suoraan tunnistamalla
rakenteita, kuten mikrobien aineenvaihdunta-
tuotteita niiden pinnalta tai epäsuorasti
komplementti- tai vasta-ainemolekyylien vä-
lityksellä. Jälkimmäinen tapa on ainoa tunnis-
tettaessa kapselillisia bakteereita, kuten kor-
vatulehduksen aiheuttavaa pneumokokkibak-
teeria (Streptococcus pneumoniae). Spontaa-
nissa fagosytoosissa mikrobin tunnistaminen
perustuu yleensä bakteerin solukalvon erilai-
siin sokeriosiin, esim. galaktoosiin, mannoo-
siin tai beetaglukaaniin. Makrofagit tunnista-
vat näitä sokereita pääteosilla, jotka ovat hiili-
hydraatteja sitovan proteiinin kaltaisia. Näillä
makrofagi pystyy tunnistamaan myös ikään-
tyneitä punasoluja sekä keuhkoissa pölyhiuk-
kasia. (Tiilikainen ym. 1997)

Nieleminen

Kun syötävä kappale tarttuu reseptoriin, se ai-
heuttaa solunsisäisten signaalijärjestelmien
aktivoitumisen. Signaaliketjun aiheuttamat
muutokset saavat aikaan aktiinisäikeiden lisä-
ystä ja uudelleenjärjestäytymistä. Aktiinisäi-
keiden polymerisaatiosta (kuva 4) ja nesterak-
kuloiden eksosytoosista seuraa, että solukal-
voon mikrobin ympärille muodostuu pseudo-
podeiksi tai ”valejaloiksi” kutsuttuja ulok-
keita, jotka kasvavat ja lopulta ympäröivät
syötävän kappaleen. Näin syntyy solunsisäi-
nen rakkula eli fagosomi.

Kuva 4. Aktiinisäikeiden järjestäytyminen ja nii-
den aiheuttama solukalvon muovautuminen.
(Mukailtu kuvaa osoitteesta http://www.solunet-
ti.fi/fi/solubiologia/fagosytoosi/2/)

11.1.3 Digestio

Solulimassa fagosomiin liitetään fagosyytin
lysosomirakkuloita, joista vapautuvat entsyy-
mit pilkkovat fagosomin sisältämiä mikro-
beja. Fagosytoidun materiaalin tuhoaminen
voi tapahtua happea käyttämällä tai hapetto-
masti. Hapesta riippuvainen tuhoaminen käyt-
tää hyväkseen NADPH:ta ja reaktiivisten hap-
piradikaalien tuottamista. Vetyperoksidi ja
myeloperoksidi aktivoivat bakteerin tuhoami-
seen johtavan halogenaatiosysteemin (haloge-
nating system). Neutrofiileillä granulosyy-
teillä hapesta riippumattoman hävittämisen
mahdollistavat granuloiden vapauttamat ai-
neet, jotka sisältävät proteolyyttisiä entsyy-
mejä, kuten defensiivejä, lysotsyymejä ja ka-
tionisia proteiineja.  Granuloissa on myös
muita antimikrobisia peptidejä, kuten lakto-
ferriiniä, joka tuottaa epäsuotavat kasvuolo-
suhteet bakteereille eristämällä rauta-ioneja.
(Becker ym. 2000, Verhoef 1998)

Lysosomin sisältämät erittäin reaktiiviset hap-
piyhdisteet, kuten vapaat radikaalit mm. su-
peroksidi, hydroksyyliradikaali ja vetyperok-
sidi, aiheuttavat voimakkaita kemiallisia reak-
tioita tuhoten myöhäisen fagosomin sisältöä.
Lysosomin sisäistä pH:ta lasketaan vetyioni-
pumppujen avulla, sillä lysosomaaliset ent-
syymit tarvitsevat toimiakseen alhaisen pH:n,
ja lisäksi alhainen pH vauhdittaa vetyperoksi-
din muodostumista. Kun mikrobi on pilkottu
fagosomissa, sen jäännökset vapautetaan ek-
sosytoosilla soluvälitilaan. (Hiltunen ym.
2008, Verhoef 1998).

11.2 Häiriöt fagosytoosissa

Kroonisessa granulomatoottisessa sairaudessa
(CGD) fagosytoosi on puutteellista, koska fa-

Aktiinisäikeet venyttävät solukalvoa

Aktiinisäi-
keiden uu-
delleen 
järjestäyty-
minen

sytoplasma aktiinisäikeitä

fagosytoitava
hiukkanen

Aktiinisäikeet venyttävät solukalvoa
solukalvoa
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gosytoituja bakteereja varten ei ole riittävästi
tappavia happiradikaaleja. Krooninen granu-
lomatoosi on tappava tauti. (Buckley 2008)
LAD-taudissa (leukocyte adhesion defect) fa-
gosyytit eivät kykene siirtymään verenkier-
rosta kudoksiin. Bakteeri Yersinia pestis, joka
aiheuttaa ihmisellä paiseruton, tuhoaa makro-
fagin sen tarttumisvaiheessa toksisilla proteii-
neillaan. (Viboud ym.2005) Bakteerit elävät
kuolleiden solujen jäännöksillä houkutellen
samalla paikalle lisää makrofageja. Hoitamat-
tomana sairastunut kuolee päivien kuluessa.

Jotkut bakteerit säilyvät hengissä fagosytoi-
tuinakin käyttämällä hyväkseen lysosomien
entsyymeille ja hapoille vastustuskykyistä so-
luseinämää sekä sieppaamalla happiradikaa-
leja seinämän glykolipidien avulla. Esimer-
kiksi leprabakteeri, listeriabakteeri, toksop-
lasma-, leishmania- ja trypanosoomaparasiit-
tien eräät välivaiheet ovat fagosyyttien sisällä
hengissä pysyviä mikrobeja. (Tiilikainen
1997)
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12.1 Transsytoosi ilmiönä ja mekanismina

12.1.1  Tiivistelmä

Hienosäätöisiin mikroympäristöihin kuuluvana ja vuorovaikuttavana yksikkönä solulta vaaditaan nopeaa
reagointikykyä eli tehokkaita aineevaihduntaominaisuuksia. Tapauskohtaisesti molekyylejä, ioneja ja
muita komponentteja siirretään solun sisään tai sen läpi. Kun lopputulos on täydellisen komponentin tai
sen osan siirtyminen tilasta toiseen yksittäisen solun kahden eri pintakalvon ja soluväliaineen läpi,
kyseessä on tapahtuma nimeltä transsytoosi. Mekanismina transsytoosi voi olla erittäinkin valikoiva
transsytoivasta solusta ja sisään otettavasta komponentista riippuen; ilmiönä transsytoosi sen sijaan on
hyvin monimuotoinen. Transsytoosimekanismia esiintyy muun muassa epiteeli- ja hermosoluilla; ylei-
sintä se on epiteelisoluissa (erityisesti endoteelissä). Myös erittäin polaaristen osteoklastien hajotustuot-
teiden kuljetusmekanismi osteoklastin itsensä läpi lukeutuu transsytoosiin. Kuljetettava materiaali ja sen
ominaisuudet; reseptorit; endosytoitujen partikkeleiden reitti solun vastakkaiselle pinnalle ja niiden käyt-
täytyminen vesikkeleissä ovat esimerkkejä transsytoosiin liittyvistä muuttujista, joista kaikkia ei ole
onnistuttu tarkalleen selvittämään. Esimerkiksi se, kuinka endosytoitua materiaalia voidaan hyödyntää
solun omassa aineenvaihdunnassa ennen sen poistumista solusta, on vielä arvoitus (Tuma & Hubbard
2003).

12.1.2 Endosytoosi

Elimistössä makromolekyylejä voidaan kul-
jettaa solun sisään endosytoottisesti. Endosy-
toosi onkin yleistä kaikilla eukaryootti-
soluilla. Vilkkaasti endosytoivien solujen ku-
ten makrofagien koko solukalvoa vastaava ala
voidaan muuttaa kalvorakkuloiden

pinta-alaksi jopa puolessa tunnissa (Murray
ym. 1996). Solukalvon ala pysyy kuitenkin
vakiona eksosytoosin ansiosta. Yksittäisten
komponenttien transsytointiprosessissa solu-
kalvon alan muutos ei sen sijaan ole aina va-
kio riippuen siitä, kuinka täydellisenä endosy-
toitu kokonaisuus eksosytoidaan solusta ulos.

Kuva 1. Endosytoosimekanismit (mukaeltu Kierszenbaum 2002, Solunetti 2009).
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12.1.3 Endosytoosimekanismit

Endosytoosimekanismit voidaan luokitella
usealla tavalla. Karkeasti ottaen endosytoosi
voidaan jakaa spesifiseen eli reseptorivälittei-
seen ja epäspesifiseen eli muutoin kuin resep-
toreiden välityksellä tapahtuvaan endosytoo-
siin. Spesifisiä endosytoosimekanismeja ovat
fagosytoosi sekä klatriinivälitteinen endosy-
toosi, epäspesifisiä kaikki pinosytoosin eri
muodot (Solunetti 2009).

Klatriinivälitteisessä endosytoosissa esi-
merkiksi molekyyli pääsee solukalvon läpi
kalvorakkulassa, joka on aluksi osa solukal-
voa, mutta kuroutuu siitä sitten irti solunsisäi-
seksi vapaaksi rakkulaksi. Jotta makromole-
kyyli pääsisi solun sisään, on kalvossa oltava
juuri kyseistä molekyyliä varten kiinnitty-
neenä molekyylin pinnan sokerirakenteille
spesifinen reseptori. Reseptori-molekyyli-
kompleksi toimii signaalina, jolloin sytoplas-
man puolella klatriinimolekyylit aloittavat
adaptiinin avustuksella kuopakkeen ja sen
kuitumaisen pintarakenteen muodostaminen,
kunnes lopulta dynamiini niminen proteiini
kuroo sytoplasmaan kasvaneen päällysteisen
kuopakkeen irti kalvosta (Kierszenbaum
2002, Berne ym. 1993, Murray ym. 1996, So-
lunetti 2009).

Solu voi myös ”juoda” sisäänsä nestemäisiä
komponentteja. Solun pinosytoosiaktiivisuus
riippuu ulkoisen liuoksen konsentraatioista
(Murray ym. 1996). Kun liuoksessa jonkin ai-
neen tiheysgradientti on korkea,  myös solu-
kalvon pullomaisiin kuopakkeisiin eli kave-
oleihin pakkautuu enemmän materiaalia.
Tämä toimii signaalina, josta seuraa kuopak-
keen  syveneminen kaveoliinimolekyylien ja
niihin liittyvien aktiinisäikeiden yhteistoimin-
nan ansiosta, ja lopulta dynamiini kuroo kal-
veolin irti solukalvosta. Muodostuvaa itse-
näistä vesikkeliä kutsutaan kaveosomiksi.
(Kaveosomit ovat samaa kokoluokkaa kuin
klatriinipäällysteiset vesikkelit, noin 50-100
nm.) Suurempia nestemääriä solu haukkaa it-
seensä solukalvoa poimuttavien aktiinituki-
rangan ulokkeiden avulla. Näiden poimujen
väliin suljettu materiaali siirtyy soluun aktii-
nisäikeiden kuroutuessa takaisin solun sisä-
puolelle. Tätä tapahtumaa kutsutaan makropi-
nosytoosiksi erotuksena kaveoliinivälittei-

sestä pinosytoosista (Kierszenbaum 2002, So-
lunetti 2009).
Myös syöjäsolujen fagosytoositoiminta lu-
keutuu endosytoosiin. Fagosomin muodostu-
minen on  mekanismina samankaltainen kuin
makropinosytoositapahtuma; aktiinisäikeiden
polymerisaatiota ja ulokkeiden kasvua sig-
naloi kuitenkin fagosytoitavan kappaleen tun-
nistus pintamembraanin spesifisten resepto-
rien avulla. Fagosomit ja makropinosytoosi-
rakkulat ovat myös samankokoisia, noin 0,5-5
µmetriä läpimitaltaan (Solunetti 2009).
Fysiologisina prosesseina rakkulan kuroutu-
minen ja fuusioituminen takaisin osaksi solu-
kalvoa vaativat energiaa (ATP), vakioidun so-
lunulkoisen kalsiumpitoisuuden, toisaalta pai-
kalliset ja lyhytaikaiset Ca2+ -konsentraation
muutokset solussa sekä supistumiskykyiset
elementit (esimerkiksi aktiinisäikeet) sytop-
lasman puolelta (Murray ym. 1996).

12.1.4 Eksosytoosi

Eksosytoosissa aineet kulkevat päinvastaiseen
suuntaan kuin endosytoosissa.  Jos solu saa
eksosytoosisingnaalin solun ulkopuolelta
(useat hormonit, neurotransmitterit), toiminta-
signaalin toisiolähettinä toimii solunsisäinen
kalsium. (Murray ym. 1996, Pocock ym.
1999)

Kuva 2. Eksosytoitavan rakkulan tunnistaminen
ja fuusioituminen kohdekalvoonsa (mukaeltu
Kierszenbaum 2002).

Eksosytoitavan vesikkelin pinnalla on resep-
toreita (vesicle-snare), joille on pintamem-
braanissa omat spesifiset reseptoriproteiininsa
(target-snare). Nämä muodostavat yhteenliit-
tyessään snare- kompleksin, johon puoles-
taan liittyvät NSF ja SNAP- nimiset soluli-
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man proteiinit (huom. snare – for snap resep-
tors). Tämä kokonaiskompleksi saa aikaan
kalvorakkulan ja pintamembraanin yhteensu-
lautumisen (Kierszenbaum 2002). 

12.1.5 Endosytoidun materiaalin kulku 
solussa

Endosytoitu kalvorakkulaa kutsutaan varhai-
seksi endosomiksi. Nämä fuusioituvat toisten
varhaisten endosomien kanssa muodostaen
uusia myöhäisiä endosomeja tai liittyvät jo
olemassa oleviin myöhäisiin endosomeihin.
Endosomit liikkuvat solussa solun tukiverkos-
toa pitkin. Endosomit muodostavat solussa
kalvoverkoston. Solun ulkoreunan lähellä en-
dosomit ovat varhaisia endosomeja, mutta
mentäessä syvemmälle soluun ja tumaa lähes-
tyttäessä myöhäisiä endosomeja on enemmän.
Varhaisten endosomien putkirakenteissa mo-
lekyylejä lajitellaan joko jatkamaan mat-
kaansa myöhäisiin endosomeihin tai takaisin
solun pinnalle. Varhaisten endosomien pin-
nassa on rab5-proteiinia. Ne muuttuvat myö-
häisiksi endosomeiksi, kun rab5 korvautuu
rab7:llä. Myöhäinen endosomi on myös pyö-
reämpi  kuin varhainen, ja sen rakenne on mo-
nikalvoinen. Myöhäiset endosomit hajottavat
proteiineja ja lipidejä. Solu voi tällä tavoin
käyttää hyväkseen endosytoitua materiaalia
transsytoosiprosessin aikana. Soluunotettu
materiaali kulkee siis suoraa reittiä, jolloin se
ei välillä fuusioidu lysosomirakenteiksi
(Tuma & Hubbard 2003, Murray ym. 1996,
Solunetti 2009).

12.2 Esimerkkejä transsytoosista

12.2.1 Pilkotun luumateriaalin kuljetus 
kalvon läpi transsytoosilla

Luualueen alkaessa hajota osteoklasti kiinnit-
tyy luun pintaan. Osteoklasti erittää poimu-
kalvostolta peräisin olevia protoneita ja prote-
olyyttisiä entsyymejä(tärkein katepsiini K) tu-
hottavan luunosan pinnalle alueeseen, jota
kutsutaan resorptiolakuunaksi. Tällöin luu al-
kaa hapettua. Mineraalit liukenevat ja prote-
olyyttiset entsyymit pääsevät pilkkomaan or-
gaanisen materiaalin. Pilkotut ainekset voi-
daan kuljettaa osteoklastin läpi katepsiini K:n
kanssa rakkuloissa transsytoosireittiä. Näihin
rakkuloihin liittyy  tartraatti-resistenttiä ha-
panta fosfataasia (TRACP) sisältäviä rakku-
loita.  TRACP muuttuu aktiiviseksi TRACCP

5:ksi katepsiini K:n vaikutuksesta viimeistel-
len orgaanisen luun hajotuksen. Lopulliset ha-
joamistuotteet ja TRACP 5b  vapautetaa solun
ulkopuolelle basolateraalipinnalta funktionaa-
lisen eritysalueen kautta. (Halleen 2004)

Kuva 3. Luumateriaalin kulku osteoklastin läpi
(mukaeltu Halleen 2004).

12.2.2 Transytoosi maitorauhasessa ja 
suolistossa

Maitorauhasen epiteelisolut kuljettavat mo-
nia aineita verestä ja soluvälitilasta. Transsy-
toosin avulla voidaan kuljettaa solun läpi
makromolekyylejä, kuten proteiineja. Epitee-
lin läpi transsytoosilla voivat kulkea mm. ve-
ren proteiinit, kuten immunoglobuliinit, albu-
miini ja transferriini, hormonit, kuten insu-
liini, prolaktiini ja estrogeeni, sekä soluväliti-
lan yhdisteet, kuten immunoglobuliini A, sy-
tokiinit ja lipoproteiini lipaasi. Transsytoosin
avulla vastasyntynyt saa maidosta vasta-ai-
neita, jotka auttavat häntä suojautumaan in-
fektioilta. (Heikkilä 2006,  Alberts ym. 2007)
Myös suolistossa transsytoosipolku on käy-
tössä. Esimerkiksi vastasyntynyt rotta hankkii
vasta-aineita äidinmaidosta kuljettamalla ne
epiteelin läpi ruuansulatuskanavasta. Ruuan-
sulatuskanavan luumenin matalan pH:n vai-
kutuksesta maidon vasta-aineet sitoutuvat
spesifiseen reseptoriin apikaalipinnalla. Re-
septori-vasta-aine-kompleksi otetaan sisälle
klatriinipäällysteisestä kuopasta ja lähetetään
varhaiseen endosomiin. Kompleksit jäävät eh-
jäksi ja noudetaan kuljetusrakkulassa, joka
silmukoituu varhaisesta endosomista ja sitten
yhdistyy plasmakalvon basolateraalipintaan.
Solun basolateraalipintaa huuhtoo neutraali
ekstrasellulaarineste, jonka vaikutuksesta
vasta-aineet erottuvat reseptoreistaan ja lo-
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pulta saapuvat vastasyntyneen verenkiertoon.
(Alberts ym. 2007)
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Tiivistelmä
Solunsisäistä kalvoliikennettä on olemassa pääasiallisesti proteiinien ja lipidien kuljettamiseksi soluli-
massa. Karkeapintaiselta endoplasmakalvostolta erittyneet proteiinit pakkautuvat sileäpintaisella endop-
lasmakalvostolla sileäpintaisen endoplasmakalvoston tuottamien fosfolipidien muodostamiin vesikkelei-
hin ja jatkavat matkaa kohti Golgin laitetta.
Golgin laite muokkaa proteiineja ja sen kalvosto onkin jatkuvassa muutoksessa vesikkelien irrotessa ja
fuusioituessa jatkuvasti. Golgin laite lajittelee proteiinit käyttötarkoituksen mukaan vesikkeleihin, jotka
liikkuvat mikrotubuluksia pitkin määränpäihinsä. Muodostuu lysosomeja ja eriterakkuloita ja osa vesik-
keleistä yhdistyy solukalvoon vapauttaen samalla sisältönsä eksosytoosilla.
Solukalvosta kuroutuu jatkuvasti irti endosomeja solun ottaessa vastaan ravinto- ja viestiaineita. Endo-
somit kypsyvät ja yhdistyvät lysosomien kanssa väliaikaisesti, kunnes ravintoaineet on hajotettu. Tämän
jälkeen kalvoaines reseptoreineeen palaa solukalvolle mahdollisesti Golgin laitteen kautta. Solun kalvot
ovat jatkuvassa muutoksessa.

Johdanto
Kuljetus on elimistölle elintärkeä toiminto.
Jokaisen solun täytyy jatkuvasti saada hap-
pea, ravintoaineita ja päästä eroon kuona-ai-
neistaan. Elimistö on kuitenkin vahvasti osas-
toitunut ja aineiden vapaa kulkeutuminen on
hyvin rajallista. Solu pyrkii kontrolloimaan
molekyylien liikettä solun ulko- ja sisäpuolen
välillä, mutta myös niiden kulkeutumista so-
lun sisällä. Solu onkin kalvojen avulla jakau-
tunut useaan eri alaosastoon, joilla kaikilla on
oma erityinen tehtävänsä. Aineiden kuljetus
pienissä kalvorakkuloissa on solun erityisesti
erittävissä soluissa tyypillinen kuljetus-
muoto, sillä kalvo ja kalvoa suojaavat proteii-
nit eristävät tehokkaasti kuljetettavat mole-
kyylit muusta solusta. (Solunetti 2006)
Soluelimistä kalvorakenteisia ovat solukalvo,
endoplasmakalvosto, Golgin laite, lysosomit,
endosomit, peroksisomit, tumakotelo sekä mi-
tokondriot. (Hiltunen ym. 2008) Näistä kolme
viimeistä poikkeaa muista kalvorakenteisista
soluelimistä siinä, että niihin ja niistä pois
kulkevat molekyylit käyttävät pääasiassa
muita kuljetustapoja kuin kalvokuljetusta.
Esimerkiksi mitokondriot saavat kalvoon tar-
vittavat fosfolipidinsä erityisten kuljettajapro-
teiinien avulla, eivätkä varsinaisena kalvokul-
jetuksena. (Alberts ym 1994)

13.1 Endosytoosi, eksosytoosi, 
transsytoosi

13.1.1 Endosytoosi

Endosytoosissa aineita kulkeutuu solun si-
sälle. Kuljetettavat kappaleet voivat olla nes-
teitä, joihin on liuennut molekyylejä, jolloin
puhutaan pinosytoosista tai kiinteitä, esimer-
kiksi bakteereja, jolloin kyseessä on fagosy-
toosi. (Alberts ym. 1994, Heino ym. 2007,
Hiltunen ym. 2008). Endosytoosia tapahtuu
myös spesifisesti reseptorien välityksellä.
Klatriini on yleisin reseptorivälitteisen endo-
sytoosin resertpriproteiini. Myös kaveoliini
toimii reseptoriproteiinina, joskin kaveoliini-
välitteinen endosytoosi on hitaampaa kuin
klatriinivälitteinen. Klatriinivälitteisen endo-
sytoosin avulla soluun otetaan mm. LDL-ko-
lesterolia. Myös jotkin virukset pääsevät so-
luun klatriinivälitteisen endosytoosin kautta.
(Solunetti 2006)
Endosytoosirakkulat muodostuvat kun solu-
kalvosta kuroutuu rakkuloita solun sisälle.
Solukalvoon muodostuu kuopakkeita, josta
rakkulat sitten muodostuvat. Reseptorivälit-
teisessä endosytoosissa kuopakkeet ovat peit-
teisiä, yleensä klatriinipeitteisiä. Klatriinipeite
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erottuu elektronimikroskoopilla. Dyna-
miini-proteiini saa aikaan kuopakkeiden ku-
routumisen rakkuloiksi. Näissä rakkuloissa on
vaippana klatriinista muodostuva ”häkki”
(Kuva 1). (Solunetti 2006)

Kuva 1. Solukalvoon muodotuu klatriinipeitteisiä
kuopakkeita, joihin sisään otettava materiaali
kulkeutuu. Klatriini näkyy kuvassa punaisena.
Dynamiini kuroo kuopakkeista klatriini peitteisiä
rakkuloita. Dynamiini näkyy kuvassa sinisenä.
Oikealla kuvassa on valmis rakkula, jossa on
klatriinihäkki. (Kuva mukailtu www.solunetti.fi). 

Klatriini irtoaa rakkulasta, rakkulan pH:n las-
kiessa. Rakkulat fuusioituvat muiden saman-
laisten rakkuloiden kanssa, jolloin muodostuu
varhaisia endosomeja. (Heino ym. 2001,
Heino ym. 2007) 
Varhaisista endosomeista kuroutuu irti rakku-
loita, joiden kalvomateriaali palautuu takai-
sin solukalvoon. Jäljelle jäävää rakkulaa kut-
sutaan myöhäiseksi endosomiksi. Endosytoo-
silla sisään otettujen molekyylien hajoaminen
alkaa myöhäisessä endosomissa. Myöhäiset
endosomit fuusioituvat Golgin laitteesta pe-
räisin olevien primaarilysosomien kanssa.
(Kuva 2.).Lysosomit tuovat endosmiin hydro-
lyyttisiä entsyymejä sekä kalvollaan vetyioni-
pumpun, jolloin endosomin pH alenee enti-
sestään ja sisään otettujen molekyylien hajoa-
minen jatkuu. Endosomin ja primaarilyso-
somin fuusio on lysosomi. Molekyylien ha-
joamistuotteet, kuten sokerit ja aminohapot
vapautuvat solulimaan. Rakkuloiden kalvo-
materiaali palautuu käyttöön Golgin laitteen
kautta. (Solunetti 2006)

Kuva 2. Solukalvosta on kuroutunut klatriinipeit-
teinen rakkula(1). Varhaiset endosomit muodos-
tuvat, kun klatriini irtoaa rakkulasta ja rakkulat
liittyvät toisiinsa (2). Samalla osa kalvomateriaa-
lista palautuu solukalvoon. Jäljelle jää myöhäi-
nen endosomi (3). Myöhäiseen endosomiin tulee

Golgin laitteesta hajottavia entsyymejä. Lopulli-
nen hajoaminen tapahtuu, kun myöhäiset endo-
somit fuusioituvat lysosomien kanssa(4)(Kuva
mukailtu www.solunetti.fi).

13.1.2 Fagosytoosi

Fagosytoosi on sekin endosytoosia. Siinä so-
luu otettavat aineet ovat kiinteitä kappaleita.
Alemmilla eliöillä fagosytoosi toimii ravin-
nonotto menetelmänä, mutta kehittyneem-
millä eliöillä se on osa elimistön puolustusjär-
jestelmää (Solunetti 2006, Hiltunen ym 2008)
Esimerkiksi bakteereja fagosytoidaan. Myös
fagosytoosi voi olla reseptorivälitteistä. Bak-
teerien fagosytoosi perustuukin niiden pin-
nalla oleviin immunoglobuliineihin, jotka
makrofagien reseptorit tunnistavat. Fagosy-
toosi tapahtuu lähestulkoon samalla tavalla
kuin tavallinen endosytoosikin. Ensin sisään
otettava kappale sitoutuu solukalvolle. Tämä
saa aikaan muutoksia aktiinisäikeiden muo-
dostumisen säätelyssä. Aktiinin polymerisaa-
tion kautta muodostuu solukalvoon ulok-
keita, jotka ympäröivät fagosytoitavan kappa-
leen. (Kuva 3). Tätä ei tapahdu normaalissa
endosytoosissa, koska fagosytoitavat kappa-
leet ovat suurempia. Solukalvoon liittyy myös
pieniä rakkuloita eksosytoosin kautta, jotta
solukalvo paremmin ylettyy ympäröimään fa-
gosytoitavan kappaleen. Fagosytoosirakkulaa
kutsutaan fagosomiksi. Kun fagosomi on ku-
routunut irti solukalvolta, irtoaa sen ympärille
muodostunut aktiinikerros. Tämän jälkeen fa-
gosomi kehittyy fagolysosomiksi, kun siihen
mm. kuljetetaan lysosomaalisia proteiineja.
(Solunetti 2006)

Kuva 3. Fagosytoosissa aktiinin(punainen) poly-
merisaatio saa aikaan solukalvon kuroutumisen
fagosytoitavan kappaleen ympärille. Solukal-
voon liittyy pieniä rakkuloita(sininen) helpotta-
maan kuroutumista. (Kuva mukailtu www.solu-
netti.fi)
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13.1.3 Endosomi

Endosomit muodostavat kalvoverkoston so-
lun sisälle, jossa tapahtuu solun sisään otetta-
vien aineiden hajottamista ja lajittelua. Endo-
someja on kahta tyyppiä: varhaisia ja myöhäi-
siä. Varhaisia endosomeja on solun ulkoreu-
noilla, kun taas myöhäisiä endosomeja on lä-
hempänä tumaa.

Varhainen endosomi

Varhaiset endosomit muodostuvat endosytoo-
sirakkuloiden fuusioituessa ja klatriinipäällys-
teen irrotessa rakkulasta. Rakkuloiden fuusion
saa aikaan SNARE-proteiinit (soluble N-et-
hylmaleimide-sensitive factor adaptor protein
receptors). Varhaisen endosomin kalvolla on
natrium-vetyionivaihtaja, jonka ansiosta pH
laskee noin kuuteen. (Solunetti 2009)
Vrhaisessa endosomissa tapahtuu molekyy-
lien lajittelua. Osa molekyyleistä, esimerkiksi
solukalvon reseptoriproteiinit, päätyy uusio-
käyttöön solukalvoon varhaisesta endo-
somista irti kuroutuvan kalvorakkulan väli-
tyksellä sen jälkeen, kun ligandi on irronnut
reseptorista olosuhteiden happamoitumisen
seurauksena. (Solunetti 2009) 
Varhaiset endosomit voidaan tunnistaa
rab5-proteiinista tai EEA-1-proteiinista (early
endosome associated protein). Molempia tar-
vitaan varhaisten endosomien yhdistymisessä.
(Solunetti 2009)

Myöhäinen endosomi

Myöhäiset endosomit kypsyvät varhaisista
endosomeista, kun osa endosomista kuroutuu
irti rakkuloiksi ja samalla endosomi siirtyy
mikrotubuluksia pitkin kohti solun keskustaa.
Myös solukalvon proteiinikonfiguraatiossa ta-
pahtuu muutoksia. Varhaiselle endosomille
tyypillinen rab5-proteiini korvautuu myöhäi-
sessä endosomissa rab7-proteiinilla. Samalla
endosomin pH laskee. (Solunetti 2006) Myö-
häiseen endosomiin tulee Golgin laitteesta
hydrolyyttisiä entsyymejä, jotka kohdistuvat
mannoosi 6-fosfaattireseptorin avulla. (Al-
berts ym 1994, Heino ym. 2001, Solunetti
2006) Myöhäinen endosomi onkin erotetta-
vissa lysosmista juuri tämän reseptorin ansi-
osta.
Myöhäisessä endosomissa tapahtuu mm. pro-
teiinien ja lipidien hajoamista. Lopullinen ha-

joaminen tapahtuu kuitenkin vasta myöhäis-
ten endosomin yhdistyessä lysosomin kanssa.

13.1.4 Eksosytoosi

Eksosytoosi on endosytoosin vastakohta eli
eritettävä materiaali kulkeutuu solun ulkopuo-
lelle eriterakkuloissa, jotka muodostuvat ku-
routumalla Golgin laitteen trans-Golgi ver-
kostosta (TGN). Eksosytoosilla eritettävä ma-
teriaali voi olla joko proteiini, esimerkiksi
entsyymi, tai pieni molekyyli, kuten hista-
miini. Myös hermosolujen välittäjäaineet erit-
tyvät eksosytoosilla.
Golgin laite pakkaa eritettävän materiaalin
rakkuloihin ja rakkulat kulkevat solukalvon
luo ja yhdistyvät siihen. Näin solukalvo saa
kalvoproteiininsa ja samalla eritettävät prote-
iinit vapautuvat. Eksosytoosi voi tapahtua
spontaanisti heti eritysrakkulan irtauduttua
TGN:sta tai säädellysti, jolloin eritysrakkulat
varastoituvat ja vapautuvat solun saadessa oi-
keanlaisen ärsykkeen. Lisäksi esimerkiksi
maksa- ja haimasoluissa on tärkeää, mille
puolelle solua proteiinit eritetään. Tämän
vuoksi proteiineja sortteerataan sen mukaan,
eritetäänkö ne basolateraali- vai apikaalikal-
volle. (Heino ym. 2001)

13.1.5 Transsytoosi

Transsytoosia tapahtuu muun muassa endo-
teelisoluissa. Se on ikään kuin endosytoosin
ja eksosytoosin yhdistelmä, eli soluun tuleva
materiaali tulee endoteelisoluun endosytoo-
silla, kulkee solun läpi rakkulassa ja erittyy
eksosytoosilla toiselle puolelle solua. Tällä ta-
valla aineita kulkee esimerkiksi verenkier-
rosta kudoksiin (Solunetti 2009). 

13.1.6 Lysosomi

Lysosomit muodostuvat kun TGN:n man-
noosi-6-fosfaatti reseptoreihin kiinnittyy
mannoosi-6-fosfaatilla merkittyjä hydrolyytti-
siä entsyymejä ja kalvorakkula kuroutuu irti
TGN:sta. Näin syntyy halkaisijaltaan noin
0,5µm kokoinen pallo. Tätä kutsutaan primaa-
rilysosomiksi. Lysosomin sisällä pH on noin 5
ja tätä hapanta ympäristöä ylläpitää kalvon
vetyionipumppu. Alhainen pH on tarpeen lys-
osomin yli 60:nen hydrolyyttisen entsyymin
toiminnalle. (Alberts 1994, Solunetti 2006)
Lysosomit voivat yhdistyä joko toistensa
kanssa tai fuusioitua myöhäisen endosomiin.
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Lysosomin ja myöhäisen endosomin yhdisty-
misessä auttavat molempien kalvoilta löyty-
vät SNARE- proteiinit joiden liittyminen toi-
siinsa saa aikaan kalsiumionin välityksellä
kalvojen yhdistymisen. (Solunetti 2006) Näin
syntyy hybridiorganelli, jossa hajotustoi-
minta on tehokkainta. Jos lysosomi ei pysty
hajottamaan kaikkia molekyylejä, jäljelle jää
jäännöskappale. (Heino ym. 2001, Hiltunen
ym. 2008) Muussa tapauksessa lysosomi jat-
kaa toimintaansa normaalisti.

13.2 Endoplasmakalvosto

Endoplasmakalvosto (endoplasmic reticu-
lum, ER) sijaitsee solun sisällä tuman lähellä.
Se kattaa yli puolet solun kalvoista. Endoplas-
makalvosto muodostuu kisternoista, joilla on
yksi yhteinen sisätila eli lumen. Rakenteelli-
sesti endoplasmakalvosto jakautuu karkeaan
ja sileään osaan. (Alberts ym 1994, Hiltunen
ym 2008) 

13.2.1 Karkeapintainen endoplasmakal-
vosto

Karkepintainen endoplasmakalvosto (rough
surfaced endoplasmic reticulum, rER) on saa-
nut nimensä onteloidensa pinnalla sijaitse-
vista ribosomeista, jotka elektronimikro-
skooppikuvassa näkyvät pieninä jyväsinä.
RER sijaitsee lähellä tumaa ja sen ribo-
someilla tapahtuu paljon eritettävien proteii-
nien synteesiä. Tämän vuoksi esimerkiksi hai-
masoluissa rER on keskivertoa suurempi. Val-
mistetut proteiinit kulkevat rER:sta eteenpäin
sileäpintaisen solulimakalvoston kautta
(smooth surfaced endoplasmic reticulum,
sER) tai jäävät ER:n proteiineiksi. (Alberts
ym 1994, Solunetti 2006, Heino ym. 2007)

13.2.2 Sileäpintainen endoplasmakal-
vosto

SER sijaitsee rER:on vieressä, mutta toisin
kuin rER:lla, sen pinnalla ei ole ribosomeja.
Proteiinisynteesiä ei tapahdu sER:ssa, mutta
se muodostaa rasvoja, steroideja sekä kalvon-
muodostukseen tarvittavia fosfolipidejä. Lipi-
disynteesi tapahtuu sER:on solulimanpuolei-
sella kalvolla. Maksassa sER:n erityistehtä-
vänä on rasvaliukoisten aineiden vaaratto-
maksi tekeminen. Lisäksi sER toimii
Ca2+-ionien varastopaikkana soluissa. (Solu-
netti 2009)

13.2.3 Kalvoliikenne endoplasmakalvos-
tosta

Endoplasmakalvostosta kulkee proteiineja ja
lipidejä muualle soluun. Kuljetus tapahtuu
kuljetusrakkuloissa, tosin jotkin lipidit kulke-
vat siirtäjäproteiinien avulla. Proteiinit kulke-
vat endoplasmakalvostosta Golgin laitteeseen.
Niiden lopullinen kohde voi kuitenkin olla
myös lysosomi tai solukalvo. Kuljetusrakku-
lat muodostuvat kuroutumalla ja sen saa ai-
kaan COP II-proteiinit, jotka muodostavat
rakkulan vaipan ja auttavat kuljetettavien pro-
teiinien lajittelussa. Pois endoplasmakalvos-
tosta kuljetettavissa proteiineissa on lyhyitä
sytoplasman puolella olevia sekvenssejä jotka
auttavat pakkautumaan COP II-päällysteisiin
rakkuloihin. Myös ERGIC53-proteiini edistää
proteiinien pakkausta. (Heino ym. 2001, So-
lunetti 2006)

ER:n omien proteiinien pääsyä kuljetusrakku-
loihin ei ole varsinaisesti estetty, joten niitäkin
päätyy kuljetusrakkuloiden mukana tarkoituk-
settomasti Golgin laitteeseen. Rakkulaliiken-
nettä on kuitenkin myös toiseenkin suuntaan
eli Golgin laitteesta endoplasmakalvostoon.
Tällöin kuljetusrakkuloissa on COP I-vaippa,
joka tunnistaa endoplasmakalvoston proteii-
neille tyypillisen KDEL- tai KKXX-amino-
happosekvenssin. Näin endoplasmakalvoston
omat proteiinit palautuvat takaisin käyttöön
(Kuva 4.). (Alberts ym. 1994, Heino ym.
2007)

Kuva 4. Mekanismi ER:n proteiinien karkaamisen
estämiseksi. Kuvan vasemmassa laidassa ER ja
oikeassa laidassa vasemmalta oikealle cis-, me-
diaali- ja trans-Golgi. 1. Sekretoitava proteiini. 2.
ER:n proteiini. 3. ER:n proteiinireseptori. 4. Pro-
teiini-reseptorikompleksien paluutie. 5. Normaa-
li eritysreitti ER:sta Golgin laitteen cis-osaan.
(Mukailtu kirjasta Alberts ym. Molecular Biology
of the Cell 3rd edition, 1994)
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13.3 Golgin laite

Golgin laite sijaitsee endoplasmakalvoston
vieressä lähempään solukalvoa ja sen toiminta
on vahvasti kytköksissä endoplasmakalvoston
toimintaan. Se koostuu neljästä kuuteen kal-
vosta muodostuneesta levymäisestä raken-
teesta, kisternasta, joilla on jokaisella oma si-
sätilansa. Eritettävät aineet kulkevat kister-
nasta toiseen pienten kalvorakkuloiden, vesik-
kelien, sisällä. Golgin laitteen solukalvo on
kolesterolin ja sfingolipidien esiintymisen
vuoksi tavanomaista paksumpi ja siksi Golgin
laitteen proteiineilla täytyy olla pidempi
transmembraaniosa, jotta ankkuroituminen
kalvoon onnistuisi. (Solunetti 2009)
Golgin laitteen keskellä sijaitsee sentrosomi,
josta lähtee mikrotubuluksia eri puolille
solua. ATP:n hydrolyysistä energiansa saavat
moottoriproteiinit kinesiini ja dyneiini kuljet-
tavat vesikkelejä mikrotubuluksia pitkin. Ki-
nesiini kuljettaa vesikkelejä kohti solukalvoa
ja dyneiini kohti tumaa. Jos mikrotubulukset
puuttuvat solusta tai moottoriproteiinien toi-
minta on häiriintynyt, vesikkelit ovat pirstou-
tuneena pitkin solulimaa. (Solunetti 2006,
Heino ym 2007)

13.3.1 Cis-sivu

Golgin laitteen cis-sivu on se osa laitteesta,
joka on lähimpänä endoplasmakalvostoa. On
vaikeaa sanoa, missä Golgin laite alkaa ja
sER päättyy, joten käytössä on myös termi
Golgin alue. (Solunetti 2006) Cis-kisternat
muodostuvat endoplasmakalvostosta lähtenei-
den kuljetusrakkuloiden yhdistyessä. Cis-kis-
ternoihin päätyneet endoplasmakalvostoon
kuuluvat proteiinit siirtyvät takaisin lähtö-
paikkaansa COP I tyypin rakkuloissa. (Heino
ym. 2001) Lysosomaalisten proteiinien oli-
gosakkaridien fosforylointi sekä mannoosin
poistaminen N-linkatuista sokeriketjuista ta-
pahtuvat Golgin laitteen cis-osassa. Fosfory-
lointia ei tapahdu enää mediaali- tai
trans-osassa, sillä tarvittavia entsyymejä ei
ole muualla kuin cis-osassa. (Alberts ym.
1994)

13.3.2 Mediaaliosa

Mediaalikisterna syntyy samalla periaatteella
kuin cis-kisternakin. Cis-kisternasta lähteneet
kuljetusrakkulat yhdistyvät ja COP I tyypin
rakkulat palauttavat endoplasmakalvoston
proteiineja takaisin endoplasmakalvostoon.
Mediaaliosassa mannoosin poistaminen jat-
kuu ja lisäksi mediaaliosasta löytyvät tarvitta-
vat entsyymit N-asetyyliglukosamiinin liittä-
miseen O-glykosylaatiossa. (Solunetti 2006)

13.3.3 Trans-Golgi verkosto

Trans-Golgi syntyy mediaaliosasta edelleen
kypsymällä. Sen kalvo on erityisen paksu
suuren kolesterolipitoisuuden vuoksi. (Solu-
netti 2006) Trans-kisternoissa tapahtuu vielä
tarvittavien entsyymien läsnäollessa galaktoo-
sin liittäminen N-linkattuihin sokeriketjuihin.
Lisäksi lisätään sialiinihappoa proteiinien so-
keriosiin. (Alberts ym. 1994, Heino ym. 2001,
Solunetti 2006) Trans-Golgi verkosto (TGN)
toimii myös lajittelijana. TGN pakkaa solun
ulkopuolelle, solukalvolle ja lysosomeihin
tarkoitetut glykolipidit ja -proteiinit omiin ve-
sikkeleihinsä. Esimerkiksi lysomiin tarkoite-
tuissa proteiineissa on merkkinä man-
noosi-6-fosfaatti.
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Tiivistelmä
Lihassoluja on kolmea päätyyppiä: luuranko-, sydän- ja sileälihassoluja (kuva 1). Kaikkien näiden ener-
giamuutosten välittäjänä toimii adenosiinitrifosfaatti (ATP). Luurankolihassolut ovat suurikokoisia ja
monitumaisia. Lihassolun supistuva osa koostuu myofibrilleistä, jotka puolestaan koostuvat peräkkäi-
sistä sarkomeereista. Sarkomeerit rakentuvat aktiini- ja myosiinifilamenteista (ohuet ja paksut filamen-
tit), jotka aikaansaavat lihaksen supistumisen. Lihassolu muodostaa siihen tulevan alfamotoneuronin
haaran kanssa hermo-lihasliitoksen, johon saapuva hermoimpulssi aikaansaa lihassolun solukalvon
depolarisaation. Syntynyt solukalvon depolarisaatio etenee T-putkia pitkin lihassolun sisälle, vapauttaen
kalsiumioneja solun sarkoplasmisesta kalvostosta solulimaan. Kalsiumionit aikaan saavat myosiinin
kiinnittymisen aktiiniin, jolloin filamentit liukuvat toistensa lomiin, sarkomeeri lyhenee ja lihassolu
supistuu. Sydänlihassolussa aktiini- ja myosiinifilamentit ovat järjestäytyneet sarkomeereiksi samoin
kuin luurankolihassolussa ja supistuminen tapahtuu molemmissa samalla mekanismilla. Sydänlihassolut
ovat lieriömäisiä, haaroittuneita, yksitumaisia soluja ja ne liittyvät toisiinsa päistään kytkylevyillä. Kyt-
kylevyjen pitkittäisessä osassa sijaitsevat aukkoliitokset mahdollistavat impulssien leviämisen nopeasti
sydänlihassolujen välillä. Sydän supistuu automaattisesti tahdistinalueilta leviävän impulssin vaikutuk-
sesta. Autonominen hermosto vaikuttaa ainoastaan sydämen supistumistiheyteen. Sileälihassolut ovat
yksitumaisia sukkulamaisia soluja. Sileälihassoluissakin supistuvina osina ovat aktiini- ja myosiinifila-
mentit, mutta ne eivät ole säännöllisesti järjestäytyneitä ja niissä ei ole lainkaan T-putkia. Sileälihassolun
supistuksen saavat aikaan ärsykkeen seurauksena pääosin solun ulkopuolelta tulevat kalsiumionit. 

Johdanto
Lihaskudos on yksi neljästä peruskudoksesta.
Aikuisen ihmisen massasta noin puolet on li-
hasta. Lihassolun tärkein tehtävä on supistu-
minen, joka aikaansaa mm. lämmöntuottoa ja
liikkeitä. Varsinaisissa lihaksissa on lihassyi-
den lisäksi myös hermoja, verisuonia ja erilai-
sia sidekudoskalvoja. Lihassolut jaetaan ra-
kenteensa perusteella kolmeen päätyyppiin:
luuranko-, sydän- ja sileälihakseen (Hiltunen
ym. 2007).

14.1 Luurankolihassolu

14.1.1 Rakenne

Luurankolihas muodostuu lihassoluista eli li-
hassyistä. Lihassyyt ovat monitumaisia jätti-
soluja, joiden leveys on 10–100µm ja pituus
millimetreistä useisiin senttimetreihin. Tumia
voi olla yhdessä solussa jopa 100 kappaletta
(Saarela 2008). Lihassyyt muodostavat kimp-
puja, joita ympäröi sidekudos ja ne ylettyvät
lihaksen lähtökohdasta lihaksen kiinnityskoh-

taan, eli ovat yleensä siis koko lihaksen pitui-
sia. Lihasten ympärillä ja väleissä olevat side-
kudokset ovat nimeltään epimysium, perimy-
sium ja endomysium. Koko lihasta ympäröi
epimysium, josta lihassolukimppua ympä-
röivä perimysium levittäytyy. Endomysium
on sidekudoskerros, joka ympäröi jokaista li-
hassyytä. Verisuonet ja hermot kulkevat
näissä sidekudoskerroksissa (Kierszenbaum
2007).

Kuvassa 2 näkyy lihasen jakaantuminen pie-
nempiin alayksiköihin järjestyksessä lihas, li-
hassolukimppu, lihassolu, myofibrilli ja myo-
filamentit (aktiini ja myosiini). Jokaista näistä
rakenteista ympäröi sidekudoskalvot. Lihas-
solulla on vastaavat rakenteet kuin millä ta-
hansa solulla, mutta niitä kutsutaan lihas-
solulle ominaisilla nimillä. Solukalvo on sar-
kolemma, solulima sarkoplasma, solulimakal-
vosto sarkoplasminen kalvosto ja mitokond-
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riot ovat nimeltään sarkosomeja (Kierszen-
baum 2007).

Noin 80% sarkoplasmasta on mitokondrioi-
den ympäröimien myofibrillien täyttämää,
jotka näin pakottavat solun lukuisat tumat ai-
van sarkolemman läheisyyteen (Kierszen-
baum 2007). Myofibrilli koostuu kahdenlai-
sista filamenteista: ohuista filamenteista,
jotka ovat aktiinia ja paksuista filamenteista,
jotka ovat myosiinia. Aktiinifilamentit ovat 7
nm leveitä ja 1 µm pitkiä. Myosiinifilament-
tien leveys on 15 nm ja pituus 1,5 µm. Myo-
fibrillit koostuvat peräkkäisistä sarkomee-
reista (kuva 3). Aktiini ja myosiinifilament-
tien järjestyksestä johtuu valomikroskoopilla
nähtävä luurankolihaksen poikkijuovaisuus
(Sciote ym. 2000).

Sarkomeeri, supistumiskoneiston perusyk-
sikkö (kuva 3), on siis Z-levyjen rajaama
pieni osa myofibrillistä. Ohuet filamentit (ak-
tiini) kiinnittyvät Z-levyyn molemmilla puo-
lilla sarkomeeria, ja yltävät Z-levyltä A-vyö-
hykkeelle, jossa paksut (myosiini) ja ohuet fi-
lamentit vuorottelevat. Ohuiden filamenttien
aluetta kutsutaan I-vyöhykkeeksi, paksut fila-
mentit sijaitsevat A-vyöhykkeellä. A-vyöhyk-
keen katkaisee alue nimeltä H-vyöhyke.
H-vyöhykkeen keskellä on M-viiva, jonka
tehtävä on paksujen filamenttien paljaan alu-
een kiinnittäminen (Kierszenbaum 2007).

F-aktiini, sarkomeerin ohut filamentti, on
kaksijuosteinen ja kierteinen. Sen monomee-
rimuoto on G-aktiini, joka sitoutuu toisiin
monomeereihin antaen filamentille polaari-
suuden ja mahdollistaa sitoutumisen Z-le-
vyyn. Tropomyosiini-nimistä molekyyliä si-
jaitsee F-aktiinin uurteissa. Jokainen tropo-
myosiinimolekyyli levittäytyy seitsemän ak-
tiinimonomeerin pituudelle ja sitoo kolmen
proteiinin muodostamaa kompleksia, tropo-
niinia. (Kuva 4.) Troponiini I inhiboi myosii-
nin sitoutumista aktiiniin ja troponiini C sitoo
kalsiumia. Troponiini T sitoo troponiinikom-
pleksin tropomyosiiniin (Kierszenbaum
2007).

Paksujen filamenttien myosiini koostuu pak-
susta päästä ja pitkästä kierteisestä hännästä.
Paksuilla päillä on kolme erilaista aluetta: ak-

tiiniin sitoutuva alue, ATP:a sitova alue ja pit-
kää häntäosaa sitova alue. Titiini-niminen
erittäin suuri proteiini sitoo paksuja filament-
teja ja liittää ne Z-levyyn. Titiini kontrolloi
myosiinifilamenttien muotoa toimimalla tälle
mallina (Kierszenbaum 2007). Titiinin toinen
pää yltää M-viivalle asti. Titiinillä on myös
rooli sarkomeerin elastisuudessa, sillä se
muodostaa joustinmaisen yhteyden paksujen
filamenttien ja Z-levyjen välille. Nebuliini on
ohuilla filamenteilla vastaavanlainen mole-
kyyli kuin titiini paksuilla filamenteilla. Se
liittää ohuet filamentit Z-levyyn ja toimii
näille mallina määrittäen aktiinifilamenttien
pituuden (Young ym. 1998).

14.1.2 Toiminta

Lihassupistuksen aikana, lihas lyhenee noin
yhden kolmanneksen alkuperäisestä pituudes-
taan. Vaikka lihas lyheneekin, paksujen ja
ohuiden filamenttien pituudet eivät muutu.
A-vyöhykkeen pituus ja etäisyys Z-levystä
viereiseen H-vyöhykkeeseen pysyvät va-
kiona (kuva 4). Sitä vastoin sarkomeerin pi-
tuus lyhenee paksujen ja ohuiden filamenttien
liukuessa limittäin toisiinsa nähden (H- ja
I-vyöhykkeet pienenevät). Supistuksen voima
syntyy filamentteja liikuttavasta prosessista
(Kierszenbaum 2007).

Katso edellä  oleva kuva 5 ja kuvan nume-
roinnit:
1. Lihassupistus saa alkunsa, kun hermon ja

lihaksen väliin, hermo-lihasliitokseen,
erittyy asetyylikoliinia aktiopotentiaalin
johdosta. Yhden motorisen neuronin her-
mottamia lihassoluja kutsutaan motori-
seksi yksiköksi. Motorisen yksikön kaikki
lihassolut supistuvat aina samanaikaisesti. 

2. Asetyylikoliini sitoutuu asetyylikoliinire-
septoreihin, jotka sijaitsevat sarkolemman
pinnalla. Tämän vaikutuksesta ligandiriip-
puvaiset natriumkanavat aukeavat ja solu-
kalvo depolarisoituu. Solukalvon eli sar-
kolemman depolarisaatio etenee T-putkiin.

3. Tyvikalvossa on asetyylikoliiniesteraasia,
joka inaktivoi reseptoreihin sitoutuneen
asetyylikoliinin ja näin estää jatkuvan de-
polarisaation.

4. Sarkolemmaa pitkin kulkeva aktiopotenti-
aali saavuttaa T-putkijärjestelmän, jota pit-
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kin impulssi pääsee lihassolun sisäosiin.
T-putken kalvon jännitteen muuttuessa
jänniteriippuvainen kalsiumkanava auke-
aa, ja samalla aukeaa myös sarkoplasmi-
sen kalvoston ryanodiiniriippuvainen kal-
siumkanava ja varastoituneet kalsiumio-
nit vapautuvat sarkoplasmaan.

5. Vapautuneet kalsiumionit sitoutuvat tro-
poniini C-molekyyliin, jolloin troponii-
ni-kompleksi muuttaa muotoaan ja irtoaa
aktiinista vapauttaen aktiinissa myosiinin
sitomispaikan.

6. Lihassolu supistuu. ATP:a käytetään vain
irroittamaan myosiinin pääosat aktiinista.

7. Kun kalvon depolarisaatio loppuu, kalsiu-
mionit pumpataan takaisin sarkoplasmi-
seen kalvostoon kalsiumriippuvaisen
ATP-fosfataasin avulla.

8. Troponiini-kompleksi sitoutuu takaisin
aktiiniin ja estää myosiinin pääosien kiin-
nittymisen aktiiniin.

9. Lihassupistus loppuu (Kierszenbaum
2007).

14.2 Sydänlihassolu

14.2.1 Rakenne

Sydänlihassolut muistuttavat rakenteeltaan ja
toiminnaltaan sekä luurankolihassoluja, että
sileälihassoluja. Sydänlihassolut ovat haarau-
tuneita lieriömäisiä soluja, pituudeltaan
85-100µm ja halkaisijaltaan noin 1,5µm.
Niissä on kussakin yksi tuma, joka sijaitsee
keskellä solua. Sydänlihassolussa on aktiini-
ja myosiinifilamentteja, jotka ovat järjestäyty-
neet sarkomeereiksi ja myofibrilleiksi aivan
kuten luurankolihassolussakin. Näiden kah-
den lihastyypin välillä on kuitenkin myös ero-
avaisuuksia. Sydänlihassolussa T-putket kul-
kevat sarkomeerien Z-levyjen kohdalla ja
ovat suurempia kuin luurankolihassolujen
vastaavat. Sarkoplasminen kalvosto ei ole
yhtä laaja kuin luurankolihassoluissa. Sydän-
lihassoluissa T-putken ja sarkoplasmisen kal-
voston liittymäkohta on diadirakenteinen sillä
sen muodostumiseen osallistuu T-putken li-
säksi vain yksi sarkoplasmisen kalvoston pää-
telaajentuma. Luurankolihassolussa sarkop-
lasmisen kalvoston päätelaajentumia on yksi
kummallakin puolella T-putkea (triadiraken-

teinen). Sydänlihassoluissa on luurankolihas-
soluja enemmän mitokondrioita, ja niissä
kristoja (kuva 6) (Kierszenbaum 2007).

Sydänlihassolut kiinnittyvät toisiinsa päis-
tään, erikoistuneiden solujenvälisten liitosten
avulla, joita kutsutaan kytkylevyiksi. Toi-
siinsa kytkylevyjen välityksellä kiinnittyneet
sydänlihassolut muodostavat yhdessä verkko-
maisen rakenteen. Kytkylevyt ovat sydänli-
haskudoksessa järjestäytyneet porrasmaisesti
ja niistä erotetaan toiminnallisesti erilaiset
poikittainen ja pitkittäinen osa. Poikittainen
osa liittyy Z-levyyn ja sisältää desmosomeja,
jotka kiinnittävät solut mekaanisesti toisiinsa.
Poikittaisessa osassa on myös fasciae adhe-
rentes, joka sisältää -aktiinia ja vinkuliinia,
tarjoten kiinnittymiskohdan sydänlihassolun
viimeisen sarkomeerin aktiinifilamenteille.
Pitkittäisessä osassa on aukkoliitoksia. Auk-
koliitokset mahdollistavat ionien nopean siir-
tymisen solujen välillä, mikä on edellytyk-
senä sille, että sydämen kaikki solut voivat
supistua yhtäaikaisesti. Sarkolemman pitkit-
täisessä osassa sijaitsee myös Na+-Ca2+ vaih-
tajia ja jänniteriippuvaisia K+ kanavia, jotka
säätelevät solunsisäisiä Na+ ja K+ pitoisuuk-
sia, sekä beeta-adrenerginen reseptori. Kai-
killa näillä kuljetusproteiineilla on osuutensa
solun ulko- ja sisäpuolen välisen ioniliiken-
teen säätelyssä, jotta lihas säilyttää kykynsä
supistua ja rentoutua oikea aikaisesti (Kiers-
zenbaum 2007, Shimada ym. 2004).

14.2.2 Toiminta

Sydänlihassolun supistuessa aktiini- ja myo-
siinifilamentit liukuvat toistensa lomaan ja
sarkomeerit lyhenevät samalla tavoin kuin
luurankolihassolunkin supistuessa. Sydänli-
hassolut supistuvat kuitenkin automaattisesti
ilman ulkopuolista hermotusta toisin kuin luu-
rankolihassolut, joita alfamotoneuronit her-
mottavat. Sydänlihassoluissa on paljon ioni-
kanavia, joista varsinkin kalsiumkanavat ovat
erittäin oleellisia supistumiselle. Impulssi le-
viää erikoistuneista sydänlihassoluista muo-
dostunutta johtoratajärjestelmää pitkin eri
puolille sydäntä yhtäaikaisesti. Johtoratajär-
jestelmän pienimmät haarat ovat Purkinjen
säikeiksi kutsuttuja soluja, joista impulssi le-
viää muihin sydänlihassoluihin. Autonominen
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hermosto vaikuttaa ainoastaan sydämen su-
pistumistiheyteen. Sympaattinen hermosto
kiihdyttävästi ja parasympaattinen hermosto
hidastavasti. Sydänlihassolut ovat supistumis-
kyvyltään hitaampia ja heikompia luurankoli-
hassoluihin verrattuna, mutta ne ovat erittäin
väsymättömiä (Kierszenbaum 2007, Hiltunen
ym. 2007).

14.3 Sileälihassolu

14.3.1 Rakenne

Sileää lihasta on elimistössä mm. suoliston
seinämässä, virtsateiden ja -rakon seinämissä,
hengitysteiden sekä verisuonten seinämissä.
Sileälihassolut ovat kapeita sukkulamaisia so-
luja, joissa on yksi tuma, joka sijaitsee kes-
kellä solua. Sileälihassolut eroavat poikkijuo-
vaisista lihassoluista, sillä niiden aktiini- ja
myosiinifilamentit eivät ole järjestäytyneet
sarkomeereiksi. Sileälihassoluissa on havait-
tavissa ristikkorakenne. Se muodostuu ak-
tiini- ja myosiinifilamenteista, sekä desmii-
nistä ja vimentiinistä koostuvista välikokoi-
sista filamenteista. Solun solukalvolla ja sy-
toplasmassa on dense body -nimisiä alfa-akti-
niini pitoisia rakenteita, joihin aktiini- ja myo-
siinifilamentit kiinnittyvät. Nämä rakenteet
vastaavat siis tavallaan poikkijuovaisen lihas-
solun Z-levyjä. Dense body -rakenteet puoles-
taan kiinnittyvät solukalvoon edellämainittu-
jen välikokoisten filamenttien välityksellä
(Kierszenbaum 2007).

Sileälihassoluista (kuva 7) puuttuvat T-putket.
Sileälihassolun solukalvon pinnalla on erään-
laisia kuopakkeita, kaveoleita, jotka välittävät
depolarisaatiosignaalit solun sisään. Sileäli-
hassolut ovat liittyneet toisiinsa aukkoliitok-
sin, samaan tapaan kuin sydänlihassolutkin.
Siten solut voivat supistua yhtäaikaisesti. Si-
leälihassolujen supistumalla tuottama voima
välittyy niitä ympäröivän tyvikalvon kautta
eteenpäin (Kierszenbaum 2007). 

14.3.2 Toiminta

Perusperiaatteeltaan sileälihassolun supistu-
minen vastaa poikkijuovaisen lihassolun su-
pistumista, sillä molemmissa tapauksissa ak-
tiini- ja myosiinifilamentit liukuvat toistensa

lomiin, jolloin lihassolun pituus lyhenee. Su-
pistumisvoimaltaan sileälihassolu on poikki-
juovaista lihassolua heikompi, mutta se ei
väsy yhtä nopeasti. Koska filamentit eivät ole
sileälihassolussa järjestäytyneet sarkomee-
reiksi, pystyy sileälihassolu venymään tai su-
pistumaan huomattavastikin sen supistumis-
voiman siitä kärsimättä (Hiltunen ym. 2007).

Sileälihassolujen hermotuksesta vastaa auto-
nominen hermosto. Sileälihassolu voi supis-
tua myös automaattisesti, erityisillä tahdistin-
alueilla syntyvien impulssien vaikutuksesta.
Erilaiset viestiaineet ja hormonit vaikuttavat
sileiden lihasten supisteluun. Myös mekaani-
nen ärsytys kuten venytys voi aiheuttaa lihas-
solun supistumisen (Hiltunen ym. 2007).

Sileälihassolun sisäinen kalsium-ionien pitoi-
suus säätelee solun supistumista. Ca2+-ionit,
jotka käynnistävät lihassupistuksen, tulevat
sileälihassoluun pikemminkin kaveolien
kautta solun ulkopuolelta kuin sarkoplasmi-
sesta kalvostosta. Sileälihassolussa on tropo-
myosiinia, mutta ei troponiinia. Sen vuoksi
supistuvien säikeiden Ca2+ herkkyydestä vas-
taa myosin light-chain kinase (MLCK) ent-
syymi. Sileälihassolun ollessa rentoutuneena
myosiini on epäaktiivisessa muodossaan ja
sen häntä on taittuneena lähelle myosiinin
päätä. Epäaktiivinen myosiini ei pysty sitou-
tumaan aktiiniin. Kun sileälihassolu saa ulko-
puolelta ärsykkeen, jonka seurauksena solun-
sisäinen Ca2+ pitoisuus kasvaa, muodostuu
kalmoduliini-Ca2+ komplekseja. Tämä komp-
leksi aktivoi MLCK:n kiinnittymällä sen sää-
telykohtaan. Aktivoitunut MLCK-kalmodu-
liini-Ca2+ kompleksi puolestaan katalysoi
ATP:n läsnä ollessa myosin light chainin
(MLC) fosforylaatiota. Tällöin myosiini
muuttuu aktiiviseen muotoonsa, jolloin sen
häntä on suoristuneena. Aktiivinen myosiini
sitoutuu aktiiniin ja lihas supistuu. Kun Ca2+

on pumpattu solusta ulos MLC defosforyloi-
tuu entsymaattisesti ja lihas veltostuu (Kiers-
zenbaum 2007, Sanders 2008, Takashima
2009).

14.4 Lihassolun energiatalous

ATP on lihassolun, kuten muidenkin solujen,
energiamuutosten välittäjä. Lihassolussa kui-
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tenkin myös kreatiinifosfaatilla on tärkeä
merkitys. Vapaa ATP kuluu muutamassa se-
kunnissa. ATP:tä saadaan lisää vielä muuta-
maksi sekunniksi kreatiinifosfaatin avulla.
ATP-konsentraation pienentyessä kreatiini-
fosfaatti hydrolysoituu kreatiiniksi samalla
vapauttaen fosfaattitähteen, joka liittyy
ADP:a ja muodostuu uudelleen ATP:tä. Hyd-
rolysaatiossa muodostunut kreatiini siirtyy
mitokondrion luokse, jossa siitä muodoste-
taan ATP:n vaikutuksesta uudelleen kreatiini-
fosfaattia. Näitä reaktioita katalysoi kreatiini-
kinaasi-niminen entsyymi. Loppupeleissä
ATP:n tasoa ylläpitää kuitenkin oksidatiivinen
fosforylaatio, joka syntetisoi uutta ATP:tä
polttamalla sokereita ja rasvoja. Mikäli lihas
ei saa happea riittävästi, voidaan ATP:tä tuot-
taa myös anaerobisen glykolyysin avulla (ras-
voilla beta-oksidaatio), jolloin vapautuu vain
murto-osa energiasta verrattuna aerobiseen
ATP:n synteesiin (Kierszenbaum 2007).
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Tiivistelmä
Epiteelit verhoavat elimistön eri pintoja. Epiteelin alla on aina tyvikalvo, jonka alla on sidekudosta. Tyvi-
kalvon kautta epiteelit saavat ravintoa diffuusion avulla. Erilaiset solujen väliset liitokset kiinnittävät epi-
teelisolut tiukasti toisiinsa ja tyvikalvoon. Epiteeli uusiutuu hyvin, koska sen tulee kestää kulutusta. Suo-
jaamistehtävän lisäksi epiteeleillä on muitakin tehtäviä kuten absorptio ja sekreetio. Epiteelisoluissa on
apikaali- ja basaalipinta eli ne ovat polaarisia. Epiteelit jaetaan aistin-, rauhas- ja pintaepiteeleihin. Pin-
taepiteelit taas jaetaan kerrostuneisiin ja kerrostumattomiin. Muodon perusteella voidaan erottaa levy-,
kuutio- ja lieriöepiteelit.

Johdanto
Epiteelikudos on yksi neljästä peruskudok-
sesta. Se on ohutta ja verisuonetonta solujen
muodostamaa kerrosta, joka verhoaa ihon ja
elinten pintoja sekä elinten onteloita ja putkis-
toja. Elimistössämme ainoastaan hampaan
kiille, nivelrusto sekä iiriksen etupinta eivät
ole epiteelin verhoamia. Epiteeli uusiutuu no-
peasti ja kestää hyvin kulutusta, ja sillä on
monenlaisia tehtäviä.

15.1 Rakenne

15.1.1 Muodostuminen

Alkionkehityksessä epiteelikudosta muodos-
tuu kaikista kolmesta alkiolehdestä: ektoder-
mistä, mesodermistä ja endodermistä. Esimer-
kiksi ihon orvaskeden solut ovat syntyneet ek-
todermistä.

Koska epiteelikudos on alttiina kulutukselle,
se uusituu jatkuvasti. Erityisen kovan mekaa-
nisen kulutuksen alueilla, kuten ihon epider-
miksessä, epiteelisolujen solusykli on pysäh-
tynyt G2-vaiheeseen, jolloin ne pystyvät tar-
vittaessa uusimaan kudosta nopeasti. Osa epi-
teelin soluista on kantasoluja, jotka pystyvät
jakautumaan ja tuottamaan uusia erilaistu-
neita epiteelisoluja. (Solunetti 2006, 1.9.2009,
Solubiologian essee, 2008)

15.1.2 Liitokset

Epiteeleissä soluväliaine puuttuu, ja solut
ovat erilaisten erikoisrakenteiden avulla lu-
jasti kiinni toisissaan. Erikoisrakenteista tii-
visliitos määrää solujen polaarisuuden ja toi-
mii esteenä solujen välillä. Heti tiiviin liitok-
sen alapuolella sijaitsee vyöliitos, jonka tehtä-
vänä on toimia mekaanisena siteenä ja kaa-
reuttaa epiteeli putkimaiseksi. Aukkoliitos
mahdollistaa pienten molekyylien liikkeen so-
lusta toiseen eli se vastaa solujen välisestä
viestinnästä sekä ravinteiden liikkumisesta.
Pistemäisesti sijaitsevat desmosomit liittävät
kerrostuneen epiteelin soluja toisiinsa sekä ty-
vikalvoon. Myös hemidesmosomit sitovat
epiteelisoluja tyvikalvoon. (Kaisto 2008, So-
lunetti 2006, 2.9.2009)

15.1.3 Tyvikalvo

Epiteelin alla on aina tyvikalvo. Tyvikalvo
kiinnittää epiteelin alla olevaan sidekudok-
seen ja säätelee solujen järjestäytymistä. Tyvi-
kalvo myös säätelee molekyylien kulkua epi-
teelin ja sidekudoksen välillä. Tämä on tär-
keää, sillä epiteeleillä ei ole verisuonia vaan
ne saavat ravinteensa diffuusion avulla side-
kudoksen verisuonista. Epiteelit voivat olla
vain melko ohuita, jotta ne pystyvät saamaan
ravinteensa tällä tavoin.
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Epiteelisolut tuottavat tyvikalvon rakenteista
suuren osan. Tyypillisiä tyvikalvon molekyy-
lejä ovat tyypin IV kollageeni, laminiini, he-
paraanisulfaattiproteoglykaani sekä entaktiini.
(Kaisto, 2008, Solunetti 2006, 2.9.2009)

15.1.4 Polaarisuus

Epiteelisolut ovat polaarisia eli niissä on ero-
tettavissa toiminnaltaan erilaiset tyvikalvon
puoleinen basaalipinta sekä ontelon puoleinen
apikaalipinta. Uusiutuminen tapahtuu basaali-
pinnalla ja kuolleet solut hilseilevät pois api-
kaalipinnalta. Apikaalipinnalla sijaitsevia eri-
tysrakenteita ovat muun muassa mikrovilluk-
set, ciliat eli värekarvat, keratiinit sekä glyko-
kalyksit. (Solunetti 2006, 2.9.2009)

15.2 Tehtävät

Epiteelisoluilla on monenlaisia tehtäviä. Yksi
päätehtävistä on suojella elimistön kudoksia
ja elimiä. Epiteelisolut ylläpitävät elimistön
sisäistä tasapainoa säätelemällä aineiden kul-
kua epiteelin läpi, ja osaltaan epiteelisolut
vastaavat myös veden ja ionien kuljetuksesta.
Osa epiteelisoluista tuottaa eritteitä ja hormo-
neja, kun taas esimerkiksi ruuansulatuskana-
vassa epiteelien tehtävänä on absorptio. Aisti-
nepiteelin tehtävänä on rekisteröidä tuntoais-
timuksia elimistössä. Lisäksi epiteelit voivat
sisältää esimerkiksi vapaita hermopäätteitä
sekä elimistön puolustusjärjestelmään kuulu-
via soluja. (Haug, 2007, Kaisto, 2008) 

15.3 Epiteelikudosten jako sekä 
pintaepiteelit

Epiteelikudos jaetaan rauhas-, aistin- ja pin-
taepiteeleihin niiden toiminnan perusteella.
Pintaepiteelit voidaan jakaa solukerrosten lu-
kumäärän perusteella yhdenkertaisiin ja ker-
rostuneisiin epiteeleihin. Solujen muodon
mukaisesti pintaepiteelit voidaan jakaa levy-,
kuutio- ja lieriöepiteeleihin. Pintaepiteeleihin
luetellaan lisäksi valekerrostunut lieriöepiteeli
ja välimuotoinen epiteeli.

15.3.1 Yhdenkertaiset epiteelit

Yhdenkertaisissa epiteeleissä on vain yksi so-
lukerros tyvikalvon päällä ja niissä tapahtuu
runsaasti valikoitunutta diffuusiota, imeyty-

mistä ja eritystä. Mekaanista rasitusta yhden-
kertainen epiteeli kestää melko huonosti. Yh-
denkertaisten epiteelisolujen muoto riippuu
niille spesifistä tehtävästä. Esimerkiksi litte-
ässä levyepiteelissä tapahtuu paljon diffuu-
siota. Aineenvaihdunnallisesti aktiiviset epi-
teelisolut taas ovat korkeita, jotta ne voivat yl-
läpitää tarvitsemiaan soluelimiä. Yhdenker-
taisten epiteelisolujen solukalvoissa voi esiin-
tyä niiden erityistoimintoja helpottavia raken-
teita: mikrovilluksia ja värekarvoja.

Yhdenkertainen levyepiteeli

Veri- ja imusuonten sisäseinämät ovat yhden-
kertaista levyepiteeliä, jota ympäröi ohut tyvi-
kalvo. Tätä veri- ja imusuonten pintasolukkoa
kutsutaan endoteeliksi. Koska yhdenkertainen
levyepiteeli on hyvin ohutta, aineenvaihdunta
on vilkasta verisuonten ja kudosten välillä.
Endoteelisolujen läpi tapahtuu erittäin paljon
pinosytoosia. Yhdenkertaista levyepiteeliä,
jota kutsutaan mesoteeliksi, on ruumiinonte-
loiden seinämissä. Se peittää vatsakalvon alu-
eet, keuhkopussin ja sydänpussin. (Kierszen-
baum, 2007, Solunetti 2006, 30.8.2009)

Kuva 1. Yhdenkertaista levyepiteeliä. Valomikro-
skooppikuvassa yhdenkertainen levyepiteeli ym-
päröi keuhkorakkuloita. (Blue histology 2009,
7.9.2009)

Yhdenkertainen kuutioepiteeli

Munuaistubuluksen sisäpintaa ja kilpirauha-
sen follikkeleja verhoaa yhdenkertainen kuu-
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tioepiteeli. Sitä on myös eksokriinisissa rau-
hasputkissa ja munasarjan pinnassa. Kuu-
tioepiteelissä epiteelisolut ovat neliömäisiä ja
tumat sijaitsevat solujen keskellä. Kuutioepi-
teelisolut ovat vahvasti polarisoituneita. Ab-
sorptiota ja sekreetiota tapahtuu kilpirauha-
sessa ja aktiivista ioninkuljetusta munuai-
sissa. Kuten yhdenkertaisessa levyepiteelissä
tyvikalvo ympäröi epiteelisolukerrosta.
(Kierszenbaum 2007, Solunetti 2006,
30.8.2009)
 

Kuva 2. Yhdenkertaista kuutioepiteeliä. Alhaalla
on valomikroskooppikuva munuaistubuluksista.
(Blue histology 2009, 7.9.2009)

Yhdenkertainen lieriöepiteeli

Yhdenkertaista lieriöepiteeliä esiintyy mm.
ruuansulatuskanavassa ja sappirakossa. Ohut-
suolen pintaa peittää yhdenkertainen lieri-
öepiteeli. Solut ovat muodoltaan pitkulaisia ja
niiden tumat ovat melko samalla tasolla.
Ohutsuolen apikaalipinnalla on sormimaisia
rakenteita, mikrovilluksia, jotka osallistuvat
absorptioon ja lisäävät absorptiopinta-alaa.
Imeytyneet ravintoaineet vapautuvat basolate-
raalipinnalta verenkiertoon. (Kierszenbaum
2007)

Valekerrostunut lieriöepiteeli

Valekerrostuneessa lieriöepiteelissä tumat
ovat eri korkeudella toisiinsa nähden. Kaikki
solut ovat kuitenkin kiinni tyvikalvossa. Ra-
kenteeltaan ne muistuttavat lieriöepiteeli-
soluja.
    

Kuva 3. Yhdenkertaista lieriöepiteeliä. Valomik-
roskooppikuva on ihmisen sappirakon yhden-
kertaista lieriöepiteeliä. (Blue histology 2009,
7.9.2009)

Hengitysteissä on valekerrostunutta lieriöepi-
teeliä, jossa on kolmenlaisia soluja: värekar-
vallisia epiteelisoluja apikaalipinnalla, basaa-
lisoluja kiinni tyvikalvossa ja limaa erittäviä
pikarisoluja. Basaalipinnan solut eivät yllä lu-
meniin asti toisin kuin värekarvalliset solut ja
pikarisolut. Valekerrostunutta lieriöepiteeliä
on myös lisäkiveksissä. Lisäkivesten epitee-
lissä on pääasiassa kahta solutyyppiä: lieri-
öepiteelisoluja ja basaalisoluja.  Lieriöepitee-
lisolut, joissa on sukakarvoja (stereocilia), yl-
tävät tyvikalvolta epiteelin pinnalle asti. Ba-
saalisolut ovat kiinni tyvikalvossa, jonka
kautta ne ovat yhteydessä lieriöepiteelisolujen
kanssa. (Kierszenbaum 2007)
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Kuva 4. Valekerrostunutta lieriöepiteeliä. Oikean-
puoleinen kuva on valomikroskooppikuva lisäki-
veksestä. (Blue histology 2009, 7.9.2009)

15.3.2 Kerrostuneet epiteelit

Kerrostuneet epiteelit koostuvat kahdesta tai
useammasta epiteelisolukerroksesta. Luokit-
telu tapahtuu epiteelisolujen muodon mukaan
levy-, kuutio- tai lieriöepiteeliin. Kerrostunut
levyepiteeli on näistä yleisin ja se jaetaan
edelleen keratinisoitumattomaan ja keratini-
soituneeseen levyepiteeliin. Kerrostuneiden
epiteelien tehtävä on suojata elimistöä ulkoi-
silta uhkatekijöiltä. Lukuun ottamatta vettä ja
pieniä molekyylejä kerrostuneen epiteelin läpi
tapahtuu hyvin vähän aineenvaihduntaa. 

Kerrostunut levyepiteeli

Pintaa kohti noustaessa kerrostuneen levyepi-
teelin solut muuttuvat kuutioista levymäisiksi.
Kerrostuneen epiteelin basaalipinnan solut
kykenevät jakautumaan ja korvaamaan ylem-
pien kerrosten erilaistuvia soluja. Kerrostu-
nutta levyepiteeliä on pinnoilla, joihin kohdis-
tuu paljon mekaanista rasitusta. 

Kerrostunut levyepiteeli voidaan jakaa kerati-
nisaatioasteen mukaan keratinisoitumatto-
maan ja keratinisoituneeseen epiteeliin. Kera-

tinisoituneessa epiteelissä keratiinisäikeet
muodostavat keratiinimassan, joka antaa epi-
teelille mekaanisen kestävyyden. Ihon orvas-
kedessä on keratinisoitunutta kerrostunutta le-
vyepiteeliä, jonka pintaa peittää kuolleista so-
luista muodostunut keratiinikerros. Keratini-
soitumatonta kerrostunutta levyepiteeliä löy-
tyy esimerkiksi suusta, nielusta, ruokator-
vesta, äänihuulista ja emättimestä. Niiden pin-
taa peittää limarauhasten erittämä kostea li-
makerros. Keratinisoitumattomassa
kerrostuneessa epiteelissä punainen veri nä-
kyy epiteelin läpi. Iho taas on keratinisoitu-
neena vaalean värinen. (Hiltunen ym, 2006,
Kierzenbaum 2007) 

Kuva 5. Kerrostunutta levyepiteeliä. Oikeanpuo-
leinen kuva on valomikroskooppikuva ihmisen
ruokatorvesta. (Blue histology 2009, 7.9.2009)

Kerrostunut kuutioepiteeli

Kerrostunut kuutioepiteeli koostuu yleensä
kahdesta solukerroksesta, joiden solut ovat
kuution muotoisia. Kerrostunut kuutioepi-
teeli on melko harvinaista ja se toimii yksin-
kertaista kuutioepiteeliä paremmin suojaamis-
tehtävässä. Sitä esiintyy isoissa rauhasput-
kissa kuten sylkirauhasessa. (Solunetti 2006,
3.9.2009)
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Kuva 6. Kerrostunutta kuutioepiteeliä. Kuva on
ihon hikirauhasesta ja siellä on havaittavissa
kerrostunutta kuutioepiteeliä. (Blue histology
2009, 7.9.2009)

Kerrostunut lieriöepiteeli

Basaalipinnan solut ovat kerrostuneessa lieri-
öepiteelissä kuutiomaisia. Luumenin puolei-
set solut taas ovat korkeampia lieriösoluja.
Kerrostunut lieriöepiteeli suojaa allaan olevia
kudoksia. Sitä on silmän sidekalvossa ja suu-
rissa sylkirauhasten kokoojaputkissa. (Solu-
netti 2006, 3.9.2009)

Kuva 7. Kerrostunutta lieriöepiteeliä. Valomikro-
skooppikuva on maitorauhastiehyen kerrostu-
nutta lieriöepiteeliä ja ympäröivää kudosta. (Blue
histology 2009, 7.9.2009)

Välimuotoinen epiteeli

Välimuotoista epiteeliä on virtsanjohtimessa,
virtsaputken alkuosassa ja erityisesti virtsara-
kossa (uroteeli). Sen rakenne muuttuu veny-
tystilan mukaan. Lepotilassa epiteeli muistut-
taa kerrostunutta kuutioepiteeliä, jossa on 6–8
solukerrosta. Jännitystilassa taas solukerrok-
sia on vain 2–3. Tällöin apikaalipinnan solut
ovat litistyneet levyepiteelin näköisiksi.
(Kierszenbaum 2007)



104
Kuva 8. Välimuotoinen epiteeli. Oikealla valomik-
roskooppikuva välimuotoisesta epiteelistä. (Blue
histology 2009, 7.9.2009)
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B16 *Epiteelisolujen erikoisrakenteet
Kujala, Kasperi & Hänninen, Erkko
08.09.2009
Tarkastaja: Joonas Kauppila
Epiteelisolujen erikoisrakenteita ovat ciliat, mikrovillukset, stereociliat, uroteeli sekä rauhasepiteeli.
Ciliat eli värekarvat ovat liikkumiskykyisiä hiusmaisia solukielekkeitä, joita sijaitsee useissa eri soluissa,
erityisesti hengitysteiden ja munan johtimen epiteelisoluissa. Mikrovillukset ovat sormimaisia lisäkkeitä
solun ulkopinnalla. Niiden tehtävänä on kasvattaa solujen pinta-alaa ja näin myös lisätä niiden absorptio-
kykyä. Eniten niitä esiintyy munuaistiehyissä sekä ohutsuolen epiteelissä. Stereociliat ovat pitkiä ja haa-
rautuvia ulokkeita, joiden rakenne muistuttaa mikrovilluksia. Niitä esiintyy korvan aistinsoluissa sekä
miehillä lisäkivesten sisäseinämissä. Välimuotoinen epiteeli eli uroteeli on muuntautumiskykyistä epi-
teeliä, jota sijaitsee virtsanjohtimessa, virtsarakossa sekä virtsaputken alkuosassa. Se pystyy muuttamaan
rakennettaan, kun siihen kohdistuu painetta. Rauhasepiteelissä solut ovat erikoistuneet erittämään. Eri-
tystuotteena voi olla esimerkiksi limaa, entsyymejä tai hormoneja. Rauhasepiteeliä on erityyppisissä rau-
hasissa ympäri kehoa. Aistinepiteeliä löytyy esimerkiksi ihosta ja se on erikoistunut vastaanottamaan
informaatiota ja lähettämään sitä eteenpäin.

Johdanto
Epiteeli on yksi neljästä peruskudoksesta. Se
peittää useita kehomme pintoja muodostaen
rakenteita, joista osa on välttämättömiä eli-
mistömme moitteettoman toimimisen kan-
nalta. Epiteelien erikoisrakenteita esiintyykin
monessa kehon osassa. Monet epiteelisolut
ovat täysin erikoistuneet omaan tehtäväänsä,
kun taas toiset voivat erikoistua moneen teh-
tävään. Epiteelit myös rakentuvat niiden tar-
koituksen mukaiseen muotoon, jolloin ne voi-
vat käyttää hyväkseen oman muotonsa tuomia
etuuksia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että
vanhat epiteelisolut korvautuvat nopeasti uu-
silla, joten erikoisrakenteiden synteesi on
myös tärkeää elimistömme selviytymisen
kannalta.

16.1 Erikoisrakenteet

16.1.1 Ciliat

Ciliat eli värekarvat ovat liikkumiskykyisiä
hiusmaisia solukielekkeitä, joita ympäröi so-
lukalvo. Niitä sijaitsee useissa elimistömme
soluissa, mutta erityisesti hengitysteiden ja
munanjohtimen epiteelisoluissa. Hengitys-
teissä värekarvat liikuttavat esimerkiksi hen-
kitorvessa olevaa limaa ja siihen tarttuneita
bakteereja kohti nielua puhdistaakseen hengi-
tysteitä. Munanjohtimessa värekarvojen teh-
tävä on kuljettaa hedelmöittynyt munasolu
kohti kohtuonteloa. Ripset ja siimat (flagellat)
ovat tavallista pitempiä cilioita, joita on

yleensä vain yksi tai enintään muutama yh-
dessä solussa. Esimerkki tällaisesta raken-
teesta on siittiösolun häntä. (Kierszenbaum
2007) (www.solunetti.fi) 

Kuva 1. Cilian rakenne.

Värekarvan varsi koostuu rakenteesta nimel-
tään aksonomi, jossa yhdeksän mikrotubulus-
paria ympäröi kahta keskellä olevaa mikrotu-
bulusta (aka. 9 + 2 -rakenne (Kuva 1)). Väre-
karvojen tyvikappaleet, jotka ovat sentriolien
johdoksia, ankkuroituvat juuriosasillaan tiu-
kasti solukalvoon. Tyvikappaleen rakenne
eroaa cilian varren rakenteesta niin, että mik-
rotubulukset muodostavat parien sijaan kol-
men rivejä, jotka taas muodostavat kehän. Ke-
hän keskeltä puuttuu kuitenkin varressa esiin-
tyvä mikrotubuluspari. (Kierszenbaum 2007)
(Young ym. 2006)
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Ciliat tekevät rytmikästä aaltoliikettä, johon
tietysti kuluu energiaa. Värekarvoissa oleva
dyneiini on tärkeä proteiini, jolla on ATP ak-
tiivisuutta ja joka vastaa cilioiden liikkumi-
sesta. Poikkeuksena kuitenkin liikkumattomat
9 + 0 –rakenteiset ciliat (primary cilia), joilla
ei ole liikkumiskykyä. Tällaisia värekarvoja
on yleensä vain yksi solussa, ja niitä sijaitsee
muissakin kuin epiteelisoluissa (esim. neuro-
neissa ja munuaistiehyissä). Ne osallistuvat
muun muassa tiettyjen soluun tulevien signaa-
lien havainnoinnissa ja eteenpäin lähettämi-
sessä. Uusien tutkimusten valossa primaari-
silla cilioilla on erittäin tärkeä rooli myös so-
lusyklin kontrolloimisessa. (http://con
tent.karger.com/produktedb/produkte.asp?typ
=fulltext&file=000208212)

Värekarvojen vajaatoiminta voi aiheuttaa
useita eri tauteja, joista tunnetuin on primaari-
nen cilioiden dyskinesia (PCD). Tautia sairas-
tavilla cilioiden liikkumiskyky on häiriintynyt
tai lakannut kokonaan niille tärkeiden raken-
neproteiinien puuttuessa, jolloin potilas kärsii
muun muassa erilaisista infektioista esimer-
kiksi keuhkoihin kertyneen liman takia.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_ciliary
_dyskinesia)

16.1.2 Mikrovillukset

Myös mikrovillukset ovat sormimaisia ulok-
keita solun apikaalipinnalla, tosin pienempiä
kuin ciliat. Niiden tehtävänä on suurentaa ab-
sorptiopinta-alaa monissa epiteelisoluissa,
mutta erityisesti munuaisten proksimaali-
sessa kiemuratiehyessä sekä ohutsuolen epi-
teelissä. Molemmissa tapauksissa mikrovil-
lukset muodostavat eräänlaisen harjasauman
epiteelisolujen pinnalle. Tämän harjasauman
ansioista epiteelisolun pinta-ala voi kasvaa
jopa 30-kertaiseksi; yhtä epiteelisolua voi ni-
mittäin päällystää jopa 3000 mikrovillusta.
(Kierszenbaum 2007)

Mikrovillukset eivät kuitenkaan cilioiden ta-
voin sisällä mikrotubulusrakennetta, vaan nii-
den rakenne koostuu pystyssä olevista kiertei-
sistä mikrofilamenteista, joita yhdessä mikro-
villuksessa on 20–30 kappaletta. Nämä aktii-
nia sisältävät filamentit kiinnittyvät toisiinsa
fimbriinin ja villiinin avulla ja solukalvoon

myosiini-I:n ja kalmoduliinin avulla. Tyves-
tään ne kiinnittyvät ns. pääteverkkoon, jonka
tehtävänä on pitää mikrovillukset pystyasen-
nossa ja sitoa kaikkia yhden solun mikrovil-
luksia. Pääteverkko seuraa epiteelisolujen api-
kaalipinnan muotoa ja verkon sisältämä
spektriini kiinnittyy lujasti solutukirangan vä-
likokoisiin filamentteihin. (Kierszenbaum
2007, solunetti)

Mikrovilluksia voi olla monen muotoisia:
joissakin soluissa ne esiintyvät pieninä ja pyö-
reinä ja toisissa pitkinä ja ohuina. Mitä enem-
män solussa on mikrovilluksia, sitä suurempi
on solukalvon pinta-ala ja sitä suurempi ab-
sorptiokyky. Absorptiotehon parantamiseksi
solun on täytynyt kasvattaa pinta-alaansa,
koska pumppumekanismien määrä ei ole voi-
nut käytännössä enää lisääntyä. Ohutsuolen
enterosyyttien mikrovillukset sisältävät myös
tiettyjä entsyymejä, kuten laktaasia, maltaasia
ja sakkaraasia, jotka pilkkovat sokereita
monosakkarideiksi. Usein mikrovillusten
päällä on myös glykokalyx-kerros, joka toimii
sekä suojaavana rakenteena että auttaa ainei-
den imeytymisessä. (solunetti, http://en.wiki
pedia.org/wiki/Microvillus)

16.1.3 Stereociliat

Stereociliat ovat pitkiä ja haarautuvia solun
ulokkeita, jotka toisin kuin ciliat eivät pysty
liikkumaan. Niiden rakenne on itse asiassa
huomattavasti lähempänä mikrovillusta kuin
ciliaa. Stereocilioilla ei ole solutukirankaa,
vaan niiden ydin ja aktiiniverkosto ovat sa-
mankaltaiset kuin mikrovilluksilla. Niitä si-
jaitsee korvan aistinsoluissa ja miehillä lisäki-
vesten sisäseinämissä, missä ne osallistuvat
siittiöiden maturaatioon. Cilioiden ja mikro-
villusten tapaan ne syntyvät solun apikaali-
pinnalle. Sisäkorvan stereociliat voivat tuhou-
tua kovien äänien, sairauden tai myrkkyjen ta-
kia, ja koska ne eivät kykene uusiutumaan,
potilaalle syntyy pysyvä vaurio. Stereocilioi-
den rakennemutaatiot voivat aiheuttaa sisä-
korvassa kuuroutta ja tasapaino-ongelmia.
(Kierszenbaum 2007, http://en.wikipedia.org/
wiki/Stereocilia_(inner_ear), www.mc.van
derbilt.edu/histology/word/2004/Cell%20Jun
ctions%2004.htm) 



107
Taulukko 1. Erikoisrakenteiden eroavaisuudet

16.1.4 Välimuotoinen epiteeli

Välimuotoista epiteeliä eli uroteelia esiintyy
virtsanjohtimessa, virtsarakossa sekä virtsa-
putken alkuosassa. Se koostuu kahdenlaisista
soluista, tyvikalvoon kiinnittyneistä basaali-
soluista sekä niiden päällä olevista pinnalli-
sista soluista. Basaalisolut ovat yleensä kuu-
tiomaisia tai pylväsmäisiä, kun taas pinnalli-
set solut ovat kuperan mallisia. Pinnallisten
solujen päällä on lisäksi plakki-kerros, joka
kestää virtsan syövyttävän vaikutuksen. Uro-
teeli on valekerrostunutta epiteeliä, vaikka se
muistattaakin rakenteeltaan kerrostunutta le-
vyepiteeliä silloin, kun se on venyneessä ti-
lassa. Uroteelin erityinen ominaisuus onkin
sen kyky muuttaa rakennettaan, kun siihen
kohdistuu virtsan aiheuttamaa painetta. Lepo-
tilassa epiteelikudoksessa voi olla jopa 8 solu-
kerrosta, mutta venytystilassa solut muuttuvat
kuutiomaisista levymäisiksi ja kerrosten
määrä laskee 2–3:een. Tämän ansiosta esi-
merkiksi virtsarakko pystyy venymään virt-
sanmuodostuksen aikana.

Kuva 2. Ylempänä uroteeli lepotilassa       (Kiers-
zenbaum 2007, www.solunetti.fi)  ja alempana
venyneessä tilassa.

16.1.5 Rauhasepiteeli

Rauhasepiteelin solujen tehtävänä on pää-
sääntöisesti eritys. Rauhastyypit voidaan ja-
kaa kahteen ryhmään, eksokriinisiin ja endo-
kriinisiin rauhasiin. Eksokriiniset rauhaset va-
pauttavat eritystuotteensa epiteelin pinnalle
joko suoraan, tai siihen tarkoitettujen eritys-
kanavien kautta, kun taas endokriiniset rauha-
set vapauttavat eritystuotteensa solujen vä-
leistä suoraan verenkiertoon. Molemmat rau-
hastyypit lähtevät kasvamaan alaspäin epitee-
lin pinnasta, mutta kun ne kehittyvät pidem-
mälle, vain eksokriiniset rauhaset säilyttävät
yhteyden pintaan.

Eksokriiniset rauhaset voivat olla joko yksin-
kertaisia tai moniosaisia, riippuen siitä onko
sen erityskanava jakaantunut vai ei. Rauhasen
erittävä osa voi olla yksisoluinen tai sitten
monisoluinen. Yksisoluisia ovat esimerkiksi
limaa erittävät gobletin solut hengitysepitee-
lissä. Monisoluisia voi olla erityyppisiä. Pak-
susuolesta löytyy putkimaisia rauhasia, ihon
hikirauhaset ovat kierteisiä rauhasia ja talirau-
haset ovat rakkulamaisia rauhasia. Rauhasilla
on kolme erilaista eritystapaa. Merokriinisesti
toimivat esim. endokriiniset rauhaset. Niissä
eritystuote syntyy eksosytoosin avulla ja pois-
tuu solusta vahingoittamatta solua. Apokriini-
sesti erittävät rauhaset menettävät palasen so-
lusta eritystuotteen vapauttamisen yhteydessä.
Vaurio ei kuitenkaan ole pysyvää, vaan kor-
jaantuu itsestään. Näin toimivat esim. maito-
ja hikirauhaset. Holokriinisiä rauhasia ovat ta-
lirauhaset ja niissä eritystuotteena on koko so-
lun sisältö. Kun eritystuote vapautuu, tuhou-
tuu siinä samalla koko solu. Eksoriinisia rau-
hasia ympäröi sidekudoskapseli, joka haarau-
tuu rauhasen sisälle välikalvoiksi, jotka jaka-
vat rauhasen pienempiin lohkoihin. Välikal-
vot myös tukevat erityskanavan suurempia
haaroja.

Endokriinisten rauhasten eritystuotteena ovat
hormonit. Niissä eritys tapahtuu siis sisäisesti
verenkierron kautta, josta ne kulkeutuvat koh-
teisiinsa. Hormonit varastoituvat pääsääntöi-
sesti solunsisäisesti. Endokriinisia rauhasia
ovat muun muassa aivolisäke, kilpirauhanen,
haima ja kivekset. (Kierszenbaum 2007, http:/
/www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/)

Cilia Microvillus Stereocilia
Koko pituus: 2-10 µm

(flagellat 
100-200)
paksuus: 0,5 µm

pituus: max. 2 µm
paksuus: 0,1 µm

pituus: 5 µm
paksuus: 0,1 µm

Rakenne 9 + 2 -rakenne
(Kuva1)

aktiinifilamentit + 
pääteverkko 
(Kuva 2)

mikrovillusten kaltai-
nen

Sijainti esim. hengitystiet 
ja munanjohdin

esim. ohutsuoli ja 
munuaiset

esim. sisäkorva ja 
lisäkivekset

Tehtäviä mm. liman kulje-
tus, munasolun 
kuljetus, solusig-
naalit ja -sykli

absorptiokyvyn 
parantaminen lisä-
pinta-alan avulla

mm. siittiöiden matu-
raatio, kuulo- ja tasa-
painoaistimukset
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16.1.6 Aistinepiteeli

Aistinepiteelillä tarkoitetaan epiteelikudosta,
joka on erikoistunut ottamaan vastaan infor-
maatiota ja lähettämään sitä eteenpäin. Täl-
laista epiteeliä löytyy mm. ihosta, silmistä,
korvista, nenästä ja kielen makusilmuista.
Aistinepiteelisolut ovat yleensä erikoistuneet
lieriöepiteelistä ja ne sisältävät erityisen pal-
jon vapaita hermopäätteitä, reseptoreita tai
aistinkappaleita (esim. Pacinin ja Meissnerin
kappaleet). Epiteelin aistivat solut reagoivat
yleensä spesifiseen ärsykkeeseen ja synnyttä-
vät sitten aivoihin lähtevän hermoimpulssin.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Epithelium, sol-
unetti) 
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B17 *Rasvasolut
Mauno Kuru & Kalle Merkku
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
15.9.2009
Tarja Leskelä

Tiivistelmä
Rasvasolut saavat alkunsa mesenkymaalisista soluista muodostaen aluksi lipoblastin (preadiposyytin) ja
sen jälkeen ko. solut erilaistuvat varsinaisiksi rasvasoluiksi. Rasvasolu tunnetaan myös nimillä adipo-
syytti ja liposyytti.
Useiden rasvasolujen yhteenliittymä muodostaa rasvakudoksen, jota on kahta eri tyyppiä: ruskeaa ja val-
koista. Valkoinen rasva toimii pitkäaikaisena energiavarastona ja lämpöeristeenä. Ruskea rasva taasen on
hyvä lämpöenergian lähde. Ihmisen kehossa on rasvakudosta suurina yhtenäisinä alueina mm. ihonalais-
kudoksessa sekä vatsapaidassa. Ihonalainen rasvakudos näkyy kehon pinnanmuotoina sekä toimii osit-
tain kämmenten ja jalkapohjien iskunvaimentimena. Rasvakudosta on myös mm. sisäelinten välisissä
tiloissa, joissa se auttaa pitämään elimiä paikoillaan.
Mikroskopiassa histologisissa leikkeissä rasvasoluista näkyy yleensä vain ohut sytoplasmakerros ja litis-
tynyt tuma solukalvon reunoilla. Rasvasolujen muoto kuitenkin säilyy, joten näytteestä voi havaita rasva-
solukon monikulmaisena, tiiviinä verkkorakenteena.

Johdanto
Tässä solu- ja kehitysbiologian opintojakson
sisältöön kuuluvassa esseessä käsitellään ras-
vasolun rakennetta, toimintaa, muodostumista
ja esiintymistä ihmisen kehossa. Myös rasva-
solujen histologisia seikkoja käsitellään ku-
vien ja tekstien muodossa.

17.1  Rasvasolun rakenne ja toiminta

Rasvasolut ovat soluina erittäin suuria, sillä
niiden läpimitta on n. 100 µm. (Ross ym.
2005) Kaikkien eläinsolujen tapaan myös ras-
vasolua rajaa solukalvo, solun sisällä on sy-
toplasmaa ja tuma. Muita soluorganelleja ovat
vähäisinä määrinä esiintyvät Golgin laitteet,
ribosomit ja karkeapintaiset endoplasmakal-
vostot (RER). Mitokondrioita on valkoisessa
rasvassa vähän, mutta ruskeassa rasvassa niitä
on paljon. (Kierszenbaum 2007)
Rasvasolun kehityksen ensiaskel on erilaistu-
maton kantasolu, kuten kuvan 1 rakennekaa-
viossa on esitetty. Kantasoluista kehittyy var-
haisia lipoblasteja, joista myöhemmin kehit-
tyy joko ruskeita tai valkoisia rasvasoluja.
Valkoinen rasvasolu kehittyy kypsäksi kahden
välivaiheen kautta. (Ross ym. 2005)
Solukalvossa on insuliiniin reagoivia
IGF-1-reseptoreita (insuline-like growth fac-
tor-1), joiden aktivoiduttua soluun alkaa ke-
rääntyä pieniä rasvapisaroita. 

Kuva 1. Rasvasolujen kehittyminen. Kuvassa nu-
meroidut osat: 1. erilaistumaton kantasolu, 2. fib-
roblasti, 3. ja 4. preadiposyytti, 5. välivaiheen li-
poblasti, 6. ruskea rasvasolu, 7. myöhäinen li-
poblasti ja 8. valkoinen lipoblasti (kypsä). (mu-
kaillen Ross ym. 2005)

Nämä pienet rasvapisarat kerääntyvät edel-
leen suuremmiksi rasvapisaroiksi, jotka lo-
pulta kerääntyvät yleensä yhteen (joskus use-
ampaan) suureen pisaraan, joka täyttää solua
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keskipisteestä, työntäen soluorganellit solu-
kalvoa vasten. Rasvapisaran ympärillä ei ole
erillistä kalvoa, vaan se on suorassa kosketuk-
sessa solun ”normaalin” sisällön kanssa.
Myös prostaglandiinit ovat merkittävä osa
rasvasolun rasvavarastoinnin säätelyssä. So-
luun varastoituva rasva on triglyseridiä (n. 95
% rasvapisaran sisällöstä), jossa glyserolimo-
lekyyliin on esteröitynyt kolme karboksyyli-
happomolekyyliä. (Kierszenbaum 2007, Hil-
tunen ym. 2008)
Rasvan vapautumista ja hajoamista sääteleviä
tekijöitä ovat adrenaliini, glukagoni, adreno-
kortikotrooppinen hormoni (ACTH).

17.2 Rasvasolut histologiassa

Hyvin säilyneen rasvakudoksen rakenne on
verkkomainen ja soluista on jäljellä vain litis-
tynyt tuma sekä ohut sytoplasmakerros. Näyt-
teen valmistuksen aikana rasvat uuttuvat pois.
(Histologian moniste H3) Kuvassa 2 on esi-
tetty löyhän sidekudoksen rasvasolukkoa. Ku-
vasta 3 käy ilmi solukalvoa vasten litistynyt
tuma.

Kuva 2. Löyhässä sidekudoksessa rasvasolut
ovat muodoltaan pyöreitä. Solujen välissä näkyy
hiussuonia. (mukaillen Hiltunen ym. 2007)

Kuva 3. Rasvasoluissa tuma on litistynyt solu-
kalvoa vasten. (copyright Mauno Kuru 2009)

17.3 Rasvan muodostuminen

Aineenvaihdunnan anabolinen tila seuraa jo-
kaista ateriaa. Veren glukoosipitoisuus nou-
see, jolloin insuliinin eritys kasvaa (Hiltunen
ym. 2007). Tällöin IGF-1-reseptori aktivoituu
ja rasvasoluun alkaa virrata rasvapisaroita ja
siitä tietenkin seuraa solun rasvan määrän
kasvu (Kierszenbaum 2007).
Elimistöön tulee rasvaa sellaisenaan ravinnon
mukana. Rasvaa muodostuu myös elimistön
aineenvaihdunnassa mm. hiilihydraateista,
aminohapoista tai muista rasvahapoista synte-
tisoitumalla (Hiltunen ym. 2008). Elimistön
aineenvaihdunta ei tuota rasvahappomolekyy-
leihin kaksoissidoksia, jotka ovat välttämättö-
mille l. essentiaaleille rasvahapoille ominaisia
(Hiltunen ym. 2008). Näitä rasvoja on saatava
riittävä määrä ravinnon mukana. (Hiltunen
ym. 2008) Myös rasvasolu voi tuottaa itse ras-
vahappoja glukoosista. Solu tuottaa glukoosin
siirtäjäproteiinin (GLUT-4), joka päästää glu-
koosia solun sisälle (Kierszenbaum 2007).

17.4 Rasvakudostyypit

17.4.1 Ruskea rasva

Ruskea rasva on eristeenä huonoa ja sen mer-
kitys onkin ainoastaan lämpöenergiaa tuotta-
vana lisäkapasiteettina. Lämmöntuotolle on
kaksi vaatimusta: mitokondrionaalinen bioge-
neesi ja proteiinin UCP-1 (uncoupling pro-
tein-1) läsnäolo. Ruskeaa rasvaa esiintyy ko-
konaisuuden kannalta merkittäviä määriä lä-
hinnä vastasyntyneillä. Aikuisilla ruskeaa ras-
vaa ei juuri ole. Rasvan ruskea väri johtuu so-
lujen sisältämien mitokondrioiden sytokro-
meista ja lipokromipigmentistä. Ruskealle
rasvalle on tyypillistä tiheä verisuonitus.
(Kierszenbaum 2007) Kuvassa 4 on ruskeaa
rasvakudosta, josta on havaittavissa useat ras-
vapisarat jokaista solua kohden. Kuvassa 5
näemme muutamia rasvasoluja ja erilliset ras-
vapisarat paremmin.
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Kuva 4. Ruskeaa rasvakudosta. Soluissa näkyy
monta pientä rasvapisaraa. (Histologian opetus-
näyte 28, munuainen, 10x, Anatomian ja solubio-
logian yksikkö 2009)

Kuva 5. Ruskeita rasvasoluja. (Histologian ope-
tusnäyte 28, munuainen, 40x, Anatomian ja solu-
biologian yksikkö 2009)

17.4.2 Valkoinen rasva

Valkoinen rasva on tunnettu hyvänä lämpö-
eristeenä sekä pitkäaikaisena energiavaras-
tona. Pitkäaikaisesti jatkuvan anabolisen tilan
aikana ruoasta saatava kemiallisen energian
määrä ylittää elimistön energian kulutuksen,
jolloin ylijäämä varastoituu valkoiseen rasva-
kudokseen. Rasva sisältää energiaa noin kak-
sinkertaisen määrän massayksikköä kohden
verrattaessa hiilihydraatteihin ja proteiineihin.
Rasvan triglyserideillä energiasisältö on noin
37,7 kJ/g ja hiilihydraateilla l. sokereilla sekä
proteiineilla l. valkuaisaineilla n. 16,8 kJ/g.
(Hiltunen ym. 2008) Kuvassa 6 näkyy val-
koista rasvakudosta ja kuvassa 7 näkyy yksi
rasvasolu sekä osia viereisistä rasvasoluista.
Huomion arvoista on tuman painuminen solu-
kalvoa vasten. Kuvat 6 ja 7 ovat otettu Oulun
yliopiston anatomian ja solubiologian laitok-
sen näytteitä ja laitteita käyttäen.
Ihmisellä rasvakudosta esiintyy suurina yhte-
näisinä alueina vatsapaidassa (omentum) ja
ihonalaiskudoksessa (subcutis). (Hiltunen ym.
2008) Rasva täyttää elimistön tiloja ja peittää

anatomisia osia toimien suojaavana iskunvai-
mentimena. Edellä mainitulla on vaikutusta
jalkapohjissa ja munuaisten sekä silmäkuopan
ympärillä. (Kierszenbaum 2007)

Kuva 6. Valkoista rasvakudosta. (Histologian
opetusnäyte 28, munuainen, 10x, Anatomian ja
solubiologian yksikkö 2009)

Kuva 7. Valkoinen rasvasolu. (Histologian ope-
tusnäyte 28, munuainen, 40x, Anatomian ja 
solubiologian yksikkö 2009)Rasvakudos ihmi-
sessä

Nuorella miehellä kehon massasta on rasva-
kudosta on n. 15 %. Naisilla vastaava luku on
hieman suurempi. (Hiltunen ym. 2008)
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B18 Kantasolut
Piirainen, Jenni & Kuoppala, Eira
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14.9.2009
Mika Pietilä

Tiivistelmä
Kantasoluiksi kutsutaan yksilön solujen kantamuotoja, joista muut solut erilaistuvat. Kantasoluilla on
kaksi tärkeää ominaisuutta: ensinnäkin ne pystyvät jakautumaan säilyttäen erilaistumattomuutensa pitkiä
aikoja. Toisena, kohdatessaan ympäristössään ärsykkeitä, ne muuttuvat moniksi erilaisiksi erilaistuneiksi
solutyypeiksi ja edelleen kudoksiksi. Kantasoluja löytyy alkiosta, sikiön kudoksista, napaverestä sekä
useista aikuisen yksilön kudoksista, todennäköisesti kaikista. Kantasoluja hyödynnetään jo yleisesti lää-
ketieteessä muun muassa kantasolusiirteinä veri- ja syöpätautien hoidossa sekä elinsiirtojen yhteydessä
hylkimisreaktion estämiseksi. Tulevaisuudessa kantasolujen uskotaan tarjoavan uusia mahdollisuuksia
vahingoittuneiden kudosten korjaukseen. (Kierszenbaum 2007, Porkka 2004, Liippo 2003)

Johdanto
Ihmiselimistö rakentuu triljoonista soluista,
yli 200 eri solulajista. Kukin solu on erilaistu-
essaan erikoistunut toimittamaan yhtä tai use-
ampaa erityistehtävää (hermosolut kuljettavat
viestejä, lihassolut supistuvat jne.). Silti tietyt
rakenteet ja perustoiminnot löytyvät kaikista
soluista. Mikroskooppisesti tarkasteltuna ih-
misen solukko näyttää olevan passiivisessa ti-
lassa, mutta todellisuudessa se käy läpi jatku-
vaa uusiutumisprosessia. Monien solujen
elinaika on vain päivien tai viikkojen pitui-
nen, esimerkkinä veren neutrofiilinen granu-
losyytti, joka elää keskimäärin vajaan vuoro-
kauden. Uusia soluja on siis tuotettava jatku-
vasti, jotta voidaan ylläpitää normaalia raken-
netta ja toimintaa. Yksi mahdollinen selitys
kudosten jatkuvalle uusiutumiselle löytyy
kantasoluista (Hiltunen ym.2007). 

18.1 Kantasolut

18.1.1 Ylivoimainen jakautumiskyky

Kantasoluja voisimme kuvailla elimistön so-
lutehtaiksi. Eri kudoksissa on erilaisia määriä
kantasoluja, mistä johtuu kudosten erilainen
kyky uusiutua. Tämä havaitaan erityisesti sil-
loin, kun kudosta tai elintä kohtaa vaurio tai
vamma. Ihon epiteelivaurio korjaantuu täy-
dellisesti ja nopeasti johtuen tyvikerroksen
runsaasta kantasolupopulaatiosta. Päinvas-
toin uusiutumiskyvyltään heikko sydänlihas-
kudos ei kykene riittävässä määrin muodosta-
maan uusia soluja saadakseen aikaan korjaan-
tumista (Hiltunen ym.2007).

Solut lisääntyvät jakaantumalla mitoottisesti.
Solujemme kyky jakaantua vaihtelee  jakaan-
tumattomuudesta / hyvin vähäisestä jakaantu-
misesta (postmitoottiset solut, esim.hermo-
solut) erittäin runsaaseen jakaantumiskykyyn
(kantasolut). Näitä lukuisia kertoja jakautu-
via soluja, kuten esimekriksi luuytimen me-
senkymaalisia kantasoluja, on nähtävissä ku-
vassa 1. On arvioitu, että yksittäinen kanta-
solu kykenee jakaantumaan elinaikanaan yli
50 kertaa. Näiden ääripäiden väliin sijoittuvat
solut (esim.maksasolut) pysyttelevät suurim-
man osan ajasta lepotilassa, mutta paikallisen
kudoksen vaurioituessa (maksakudos) kyke-
nevät signaalin ohjaamana jakaantumaan pai-
katakseen puutosta (Ruutu 2007, Kierszen-
baum 2007).

Kuva 1. Kantasoluja. Kuvassa näkyy eri jakautu-
misvaiheessa olevia kantasoluja (1) sekä kanta-
solujen jatkeita (2). (Prof. Lehenkarin tutkimus-
ryhmä)
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18.1.2 Kantasolujen ominaisuudet

Ympäröivästä kudoksesta riippuen kantasolu
voi pysytellä tilapäisessä lepotilassa tai käydä
läpi jatkuvaa jakaantumiskiertoa, jota alla
oleva kuva 2 havainnollistaa. Jakaantuessaan
(proliferaatio) kantasolu voi tuottaa:

a) itsensä kaltaisen uuden kantasolun
(self-renewal), tai

b) prekursori- eli esisolun, joka kykenee
itse jakaantuessaan muodostamaan
vain loppuun asti erilaistuneita
yhdentyyppisiä soluja 

Se ettei tytärsolujen tarvitse olla jakaantuneen
emosolun kanssa yhdenmukaisia, on tekijä,
joka erottaa kantasolut muista elimistön so-
luista. Kantasolujen jakaantumiskykyyn ja
erilaistumiseen tietyn solulinjan soluiksi vai-
kuttavat sekä kantasolun oma geneettinen in-
formaatio että vallitseva erilaistumisympä-
ristö, jossa solu joutuu tekemisiin erilaisten
kasvu- ja erilaistumissignaalien, kuten kasvu-
tekijöiden, kanssa. Prekursori tytärsolu siis ja-
kaantuu tai erilaistuu saamiensa signaalien
ohjaamana. Erilaistuneet kantasolut voidaan
myös palauttaa takaisin kantasolutilaan kas-
vutekijägeenejä siirtämällä, jonka jälkeen so-
luista käytetään nimeä induced pluripotent
cells  eli iPS. (Kierszenbaum 2007, Ruutu
2007, Takahashi ja Yamanaka 2006) 

Kuva 2. Kaavakuva kantasolujen ominaisuuksis-
ta.

18.1.3 Kantasolumuodot

Kantasolut lajitellaan neljään ryhmään kyky-
jensä mukaan: totipotentteihin, pluripotenttei-
hin ja multipotentteihin kantasoluihin sekä

esisoluihin. Totipotentteja eli täyskykyisiä
kantasoluja ovat hedelmöitetyn munasolun ja-
kaantuessa muodostuvat erilaistumattomat so-
lut, joista kaikki elimistön solutyypit saavat
alkunsa, myös uusi alkio. Kuvasta 3 nähdään
kuinka kaikki solulinjat ovat lähtöisin alkion
totipotenteista kantasoluista. Tällainen solu
kykenee vastaanottamistaan signaaleista riip-
puen tuottamaan kaikkia aikuisessa yksilössä
esiintyviä solulajeja maksa- ja hermosoluista
silmän sauvoihin ja tappeihin (Amabile and
Meissner 2009).
Blastosystivaiheen alkiossa nämä alkujaan to-
tipotentit kantasolut jakautuvat sisä – ja ulko-
solumassaksi. Ulkosolumassan solut erilaistu-
vat istukan soluiksi. Sisäsolumassan eli alki-
onystyn solut muodostavat gastrulaatiossa al-
kiolevyn kolme solukerrosta; endo-, ekto- ja
mesodermin, joista kehittyvät ihmisyksilön
kaikki kudokset sekä elimet sikiökalvoja ja is-
tukkaa lukuun ottamatta. Tämän vuoksi sisä-
solumassan soluja nimitetään pluripotenteiksi
eli lähes täyskykyisiksi kantasoluiksi. Niitä
voidaan eristää 4–7 vuorokauden ikäisistä,
hedelmöityshoidoista ylimääräiseksi jää-
neistä alkioista (Hiltunen ym. 2007, Kierszen-
baum 2007).
Multipotentit eli monikykyiset kantasolut
ovat aikuisen kantasoluja, ja ne kykenevät
tuottamaan sekä itsensä kaltaisia kantasoluja
että erilaistumiskyvyltään rajallisia tytär-
soluja, mutta eivät koskaan kaikkia yksilön
solulajeja. Ne ovat kehomme elinten epäkyp-
siä erilaistumattomia soluja, joista voi muo-
dostua useille eri elimille ominaisia soluja.
Multipotentteja kantasoluja ovat mm. hema-
topoieettiset kantasolut, jotka erilaistumalla
muodostavat eri verisolutyyppejä (Ruutu
2007).
Esisolut eli prekursorisolut ovat multipotent-
tien kantasolujen jälkeläisiä. Prekursorisolu
tuottaa jakaantuessaan vain loppuun asti eri-
laistuneita tietylle solulinjalle ominaisia so-
luja, eikä siis kykene multipotentin solun ta-
voin tuottamaan uusia kantasoluja (Amabile
and Meissner 2009).
Kantasoluiksi lasketaan myös poikkijuovai-
sessa lihaksessa esiintyvät satelliittisolut. Pie-
net lihasvauriot voivat korjaantua kypsien li-
hassyiden sekaan jääneiden satelliittisolujen
jakaantuessa. Satelliittisolut aktivoituvat
myogeenisten säätelytekijöiden ohjaamana,
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lihaskudoksen vaurioituessa. Tällöin soluista
muodostuu myogeenisia prekursorisoluja,
jotka muodostavat lihassoluja, tai toisaalta so-
luja, jotka erikoistuvat hematopoieettisiksi so-
luiksi. (Kierszenbaum 2007)

Kuva 3. Eri solulinjojen kehittyminen lähtien alki-
on totipotenteista kantasoluista. 

18.2 Kantasolujen lääketieteellinen 
käyttö

Ajatellessa tulevaisuuden hoitomahdollisuuk-
sia, kantasoluihin kohdistuu suuria odotuksia.
Niiden odotetaan mahdollistavan kudostuho-
jen korjauksen ja siten tarjoavan parannuskei-
non moniin sairauksiin, kuten esimerkiksi
diabetekseen ja Parkinsonin tautiin. Useiden
kantasoluja hyödyntävien menetelmien käyttö
on jo arkipäivää, kuten veri- ja syöpätautien
sekä elinsiirtojen yhteydessä, mutta kuitenkin
esimerkiksi embryomaalisten kantasolujen
tutkimus on vasta aluillaan. Kantasoluhoi-
doissa on jo saavutettu lupaavia tuloksia,
mutta täysin ongelmatonta niiden käyttö ei
kuitenkaan ole. Hoidoissa on usein suuri
komplikaatioriski ja embryomaalisten kanta-
solujen tutkimuskäytössä on monia ratkaise-
mattomia eettisiä kysymyksiä. 

18.2.1 Kantasolusiirrot

Kantasolusiirtoja käytetään tyypillisesti nuo-
ren, parantumatonta pahanlaatuista veritautia
sairastavan potilaan hoidossa, jonka tautitaak-
kaa vähennetään ennen kantasolusiirtoa so-
lunsalpaajalääkityksellä. Yleensä syövän hoi-
dossa käytettävän hoidon intensiteettiä rajoit-
taa eniten luuydin, joka vaurioituu ennen
muita kudoksia. Potilaalle tehtävä kantasolu-
siirto korjaa tämän luuydinvaurion, mikä
mahdollistaa taudin voimakkaamman hoidon
eli niin sanotut jättisolusalpaajahoidot. Kanta-
solujen siirtoon käytettävien veren kantasolu-
jen pitää olla monikykyisiä ja varhaisia so-

luja, jotka hakeutuvat verenkierrosta luuyti-
meen ja alkavat siellä jakautua käynnistäen
niin punasolujen, trombosyyttien kuin valko-
solujenkin tuotannon (Porkka 2004, Joensuu
1999, Wiklund 1996, Leikola 1995). 
Kantasoluja voidaan kerätä joko suoraan luu-
ytimestä tai vaihtoehtoisesti verenkierrosta.
Solujen kerääminen verenkierrosta vaatii
enemmän aikaa ja työtä, mutta siihen sisältyy
vähemmän riskejä. Kantasolujen määrä ve-
renkierrossa on kuitenkin luuytimeen verrat-
tuna pieni, joten määrää kasvatetaan ennen
solujen keräämistä hematopoieettisilla kasvu-
tekijöillä. Luuydinsiirroissa puolestaan ovat
vaarana luuytimessä usein esiintyvät pahan-
laatuiset solut, sekä toimenpiteeseen liittyvät
riskit. Pahanlaatuiset veritaudit ovat tavalli-
sin kantasolujen siirron syy, mutta menetel-
mää yritetään soveltaa myös muiden syöpä-
tautien hoidossa. Allogeeenisten siirtojen li-
säksi tehdään autologisia siirtoja, joissa käy-
tetään potilaalta itseltään kerättyä veren kan-
tasolusiirrettä tai luuydintä (Ruutu 2007, Lei-
kola 1995).
Allogeeniset kantasolusiirrot ovat hyvin teho-
kas ja potentiaalisesti parantava hoitomuoto
nuorimmille huonoennusteisille potilaille, joi-
den kohdalla tavoitteena on pahanlaatuisen
perussairauden parantaminen. Näiden siirto-
jen etuja ovat muun muassa siirteen mukana
saadut terveen luovuttajan puolustuslinjan so-
lut, jotka saavat aikaan reaktion, joka tuhoaa
kasvainsoluja. Ilmiöstä käytetään nimitystä
graft versus tumor (GVT) ja se on hoidon pa-
rantavan vaikutuksen perusta.  Tämä on kui-
tenkin vaativa ja raskas hoitomuoto, johon
liittyy muita vaihtoehtoja suurempi kuollei-
suus. Tämän aiheuttavat suurilta osin siirteen
mukana siirtyneet toimintakykyiset T- ja
NK-solut, jotka aiheuttavat yllä mainitun
GVT-ilmiön, mutta pahimmillaan myös hylki-
misreaktion potilaan omia kudoksia kohtaan,
eli niin sanotun käänteishyljinnän (graft ver-
sus host-disease eli GVHD). Tästä syystä al-
logeenisten siirteiden yhteydessä käytetään
aina hylkimisenestolääkitystä. Koe-eläimillä
tehdyissä tutkimuksissa on jo vuosien ajan
pyritty erottamaan toisistaan hyödylliseen
GVT-ilmiöön ja haitalliseen GVHD-ilmiöön
liittyvät siirteen solutyypit. Autologiset siir-
teet eivät aiheuta hyljintää, mutta niiden käy-
tön vaarana on mahdollinen syöpäsolukonta-
minaatio, sekä haitalliset aiempien sytostaatti-
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hoitojen aiheuttamat hematopoieettisen ku-
doksen vauriot. Näitä siirteitä käytetään ylei-
sesti osana tehostettua solusalpaajahoitoa
muun muassa myeloomien, akuuttien leuke-
mioiden ja lymfoomien hoidossa. Veren kan-
tasolusiirteiden käyttö luuydinsiirteiden sijaan
on ollut merkittävä edistysaskel pahanlaatuis-
ten tautien hoidossa (Porkka 2004, Narkilahti
ym. 2009, Ruutu 2007, Wiklund ym. 1996).
Sikiökautiset kantasolut ovat tällä hetkellä
houkuttelevin kantasolututkimuksen kohde.
Niitä voidaan käyttää tumansiirtoon, eli hoi-
dolliseen kloonaukseen, jossa tavoitteena on
tuottaa solulinjoja, jotka olisivat samanlaisia
kuin hoitoa tarvitsevan henkilön kudokset,
jolloin vältytään ongelmalliselta hyljintäreak-
tiolta. Tämä mahdollistaisi teoriassa esimer-
kiksi uuden haimakudoksen muodostamista
diabeetikolle. Alkion kantasolujen käyttöön
liittyy kuitenkin monia kiperiä kysymyksiä ja
ongelmia. Niiden tiedetään muun muassa ai-
heuttavan teratoomiksi kutsuttuja syöpäkas-
vaimia, mutta kiihkein keskustelu käydään
eettisten kysymysten äärellä. (Porkka 2004)

18.2.2 Mesenkymaaliset kantasolut

Luuytimen mesenkymaaliset kantasolut ovat
selitys sille, miksi useimmat mesenkymaalista
alkuperää olevat kudokset uusiutuvat läpi elä-
män – ne kykenevät erikoistumaan moniksi
eri mesenkymaalista alkuperää oleviksi solu-
linjoiksi. Laajan erilaistumiskapasiteetin pe-
rusteella mesenkymaalisiin kantasoluihin ase-
tetaan paljon toiveita kudoksia korjaavassa
lääketieteessä, eli sellaisissa tapauksissa,
joissa keho ei itse pysty korjaamaan aiheutu-
neita vaurioita. Vaikka näiden kantasolujen
käyttö on vielä alkuvaiheessa, on todennä-
köistä, että tulevina vuosina kehitetään niihin
pohjautuvia kudosvaurioita korjaavia sovellu-
tuksia. Lisäksi mesenkymaalisilla kanta-
soluilla on havaittu tulehdusta hillitsevä sekä
hyljintää estävä vaikutus, minkä avulla on
kyetty pelastamaan osa GVHD-potilaista. (Jo-
ensuu K. 2006, Liippo 2003, Porkka 2004) 

18.2.3 Pahanlaatuiset kantasolut

Kantasoluilla saattaa olla merkitystä myös
syövän synnyssä ja etenemisessä. Pahanlaa-
tuisia kantasoluja on osoitettu esiintyvän var-
masti ainakin monissa leukemioissa, mutta on

todennäköistä, että kaikissa kasvaintyypeissä
esiintyy kantasolujen kaltaisia soluja. Pahan-
laatuisten kantasolujen geneettiset muutokset
ovat mahdollinen syy syövän synnylle, ja si-
ten myös mahdollinen tulevaisuuden hoidon
kohde. Solunsalpaajahoitojen vaikutuksen
kohdistuessa nopeasti jakautuviin soluihin on
mahdollista, että hitaasti proliferoituvat kan-
tasolut jäävät hoitojen ulottumattomiin ja ovat
siten syy taudin uusiutumiselle. (Porkka
2004)
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B19 Elimistön monitumaiset solut
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Tiivistelmä
Solun perusrakenteeseen kuuluu tuma, joita on perinteisesti yksi jokaisessa solussa. Elimistössä on kui-
tenkin muutamia monitumaisia solutyyppejä. Aikuisen ihmisen elimistössä näitä ovat luustolihakset
muodostavat poikkijuovaiset lihassolut, luunsyöjäsolut eli osteoklastit, sekä immuunipuolustuksen mak-
rofagit. Alkiovaiheessa istukan muodostuksessa tärkeät syntytiotrofoblastit kuuluvat myös tähän jouk-
koon. Monitumaiset solut muodostuvat yksitumaisista soluista, jotka fuusioituvat. Näin yhteen sytoplas-
maan päätyy useita tumia. Myös muista solutyypeistä kuin edellä mainituista voi muodostua monitumai-
sia, mutta tämä on aina epänormaali reaktio joka on aiheutunut esim. virusinfektiosta.

Johdanto
Tuma oli ensimmäinen soluorganelli mikä
löydettiin, Franz Bauerin ansiosta vuonna
1804. Tuma on solun viestinnän ja tiedon kes-
kus, siellä sijaitsee jokaisen ihmisen perimä-
aines.  Tumassa tapahtuu transkriptio ja gee-
nien aktivaatio määrää solun toimintaa.

Miksi joillakin soluilla on sitten monta tu-
maa? Nämä solut ovat yleensä normaalia suu-
rikokoisempia ja niiden proteiinin tarve on si-
ten myös suurempi. Yksi tuma ei välttämättä
pystyisi huolehtimaan esimerkiksi lihassolun
runsaasta proteiinin tarpeesta. 

19.1 Poikkijuovainen lihassolu

19.1.1 Poikkijuovaisen lihassolun muo-
dostuminen

Sikiökehitysvaiheessa osa mesodermista ke-
hittyneistä somiiteista eli alkujaokkeista muo-
dostaa lihassolujen esiasteita eli myoblasteja.
Myoblastien fuusioituessa keskenään muo-
dostuu monitumaisia lihassoluja (Campbell,
ym. 2008).

19.1.2 Lihassolun rakenne

Lihasolu ovat pitkulamainen solu, jota ympä-
röi tyvikalvo. Lihassolun tumat ovat pakkau-
tuneet solun reunoille, aivan sarkolemman eli
lihassolun solukalvon alapuolelle (Kierzer-
baum, 2002). Lihassolu täyttyy myofibril-
leistä, jotka ovat muodostuneet myofilamen-
teista eli aktiinista ja myosiinista (Kaisto,

2008). Mikroskoopilla tarkasteltaessa aktiini
erottuu vaaleana ja myosiini puolestaan tum-
mempana rakenteena. Sileä solulimakalvosto
(sarkoplasmakalvosto) ympäröi myofibrillejä
ja supistuksen yhteydessä siitä vapautuu kal-
siumioneja. Jokaista lihassolua hermottaa
yksi tahdonalaisen hermoston aksonin haara. 

Kuva 1. Poikkijuovainen lihassolu. Kuva on pe-
räisin kurssipreparaatista.  Tästä erottaa kuinka
lihassolujen tumat ovat pakkautuneet solun reu-
noille. Aktiinin ja myosiinin järjestäytyminen fila-
menteiksi näkyy kuvassa poikkijuovaisena ra-
kenteena.
© Tuula Kaisto

19.1.3 Lihassolun supistuminen

Aktiopotentiaali etenee motoneuronia pitkin
hermo-lihasliitokseen, jossa motoneuronista
vapautuu asetyylikoliinia synapsirakoon. Ase-
tyylikoliini kiinnittyy lihasolussa olevaan re-
septoriin ja tämä saa aikaan natrium-kanavien
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aukeamisen ja aktiopotentiaalin synnyn liha-
solussa. Aktiopotentiaali etenee T-putkea pit-
kin ja sarkoplasmakalvostosta vapautuu kal-
siumioneja. Vapautuneet kalsiumionit saavat
aikaan sen, että kalsium kiinnittyy aktiinin
troponiiniin ja näin aktiinin ympärillä oleva
tropomyosiini pyörähtää siten, että myosiinin
kiinnittymiskohdat vapautuvat. Myosiini tart-
tuu päällään aktiiniin ja filamentit liukuvat
toistensa lomitse, jolloin lihassolu supistuu.
Energia tähän prosessiin saadaan adenosiinit-
rifosfaatin (ATP:n) hydrolyysistä. Lihassupis-
tuksen lopussa kalsium irtoaa troponiinista ja
tropomyosiini kierähtää myosiinin kiinnitty-
miskohtien päälle, estäen myosiinin kiinnitty-
misen aktiiniin (Campbell, ym. 2008).

19.2 Osteoklasti

19.3 Osteoklastin muodostuminen

Osteoklasti muodostuu, kun makrofagi ja os-
teoblasti fuusioituvat. Luuytimestä lähtenyt
monosyytti vaeltaa verenkierron kautta luu-
hun, jossa se kehittyy makrofagiksi. Makrofa-
gin pinalla on RANK-reseptori (Receptor Ac-
tivator of Nuclear Factor kappa B), jonka tart-
tuminen osteoblastin RANKL-reseptoriin
(Receptor Activator for Nuclear Factor kappa
B Ligand) saa aikaan makrofagin ja osteob-
lastin fuusioitumisen monitumaiseksi oste-
oklastiksi (Kierzerbaum, 2002).

19.3.1 Osteoklastin tehtävät

Osteoklastit huolehtivat luun resorbtiosta eli
luun hajotuksesta. Osteoklastit tarvitsevat pal-
jon energiaa hajotustoimintaansa, joten ne si-
sältävät runsaasti mitokondrioita. Jotta oste-
oklasti pystyisi hajottamaan luuta, sen täytyy
ensiksi kiinnittyä  luun pintaan tiiviin liitok-
sen avulla (sealing zone). Tämän jälkeen poi-
mukalvostolta (ruffled border) vapautuu ve-
tyioneja, mitkä liuottavat luun mineraalin
pois.  Tämän jälkeen poimukalvostolta erittyy
proteolyyttisiä entsyymejä, mitkä pääsevät
hajottamaan kollageenia. Hajotettu luumateri-
aali kuljetetaan solun läpi transsytoosilla ja
vapautetaan solunulkoiseen tilaan (Kylmäoja,
2009).

19.3.2 Osteoklastien toiminnan säätely ja 
sen vaikutukset elimistöön

Kilpirauhasen erittämä kalsitoniini estää oste-
oklastien toimintaa. Kalsitoniini pyrkii alenta-
maan veren kalsiumpitoisuutta lisäämällä kal-
siumin varastoitumista luukudokseen (Camp-
bell, 2008). Lisäkilpirauhasen erittämä pa-
rat-hormoni kykenee kasvattamaan veren kal-
siumpitoisuutta lisäämällä ja aktivoimalla os-
teoklasteja ja lisäämällä  kalsiumin takaisini-
meytymistä munuaistubuluksista (Hiltunen,
2007).

Vaihdevuosi-iässä naisilla estrogeenin määrä
vähenee, mikä johtaa osteoklastien määrän
kasvuun. Tälläisessä tilanteessa hajotetun
luun määrä ylittää muodostetun uuden luun
määrän, jolloin riskinä on sairastua osteopo-
roosin. Osteoporoosissa luun massa heikke-
nee ja murtuma-alttius kasvaa (Kierzerbaum
2002).

Kuva 2. Luun hajotus. Kuva on otettu pyyhkäisy-
elektronimikroskoopilla. Rotan osteoklasteja on
tässä kasvatettu naudan luulastun päällä.  1. Os-
teoklasti hajottamassa luuta 2. Tumia 3. Oste-
oklasti on hajottanut tässä kohdassa luun mine-
raalit (epäorgaanisen materiaalin) ja jäljelle on
jäänyt kollageeniverkosto 4. Luuta.
© Kyösti Kauppinen

19.4 Makrofagi

19.4.1 Makrofagien muodostuminen ja 
rakenne

Makrofagit kypsyvät monosyyteistä, veren fa-
gosytoivista puolustussoluista. Monosyytit
ovat peräisin luuytimestä. Kierrettyään veren-
kierron mukana monosyytit ylittävät verisuo-
nen tyvikalvon ja siirtyvät verisuonesta side-
kudokseen. Siellä ne kypsyvät makrofageiksi
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saaden useita makrofagille tyypillisiä piir-
teitä. ”Solun proteiinisynteesi lisääntyy, Gol-
gin laite kasvaa ja lysosomien, mikrotubulus-
ten ja mikrofilamenttien määrä lisääntyy”
(Junqueira ym. 2003). Mikroskooppikuvassa
makrofagista on tunnistettavissa epäsäännölli-
nen pinta, solukalvossa on runsaasti laskok-
sia, koloja ja ulkonemia. Nämä ovat kaikki
merkkejä aktiivisesta eritystoiminnasta kuten
pino- ja fagosytoosista. Makrofageissa on
myös hyvin kehittynyt Golgin laite ja karkea-
pintainen solulimakalvosto (RER) sekä run-
saasti lysosomeja (Kuva 3). 

Makrofagit ovat pitkäikäisiä soluja, ne voivat
elää useita kuukausia kudoksissa. Makrofa-
geja on runsaasti lymfaattisissa kudoksissa,
eri kudoksissa vain eri nimillä esim. Langer-
hansin solut ihon epidermiksessä, Kuppferin
solut maksassa ja mikrogliasolut hermostossa.
Kudosten makrofagit voivat jakaantua nope-
asti paikallisesti tuottaen tarvittaessa lisää so-
luja.

19.4.2 Makrofagien tehtävät

Makrofagit ovat elimistön fagosytoivia soluja
ja osallistuvat aktiivisesti immuunipuolustuk-
seen.  Ne erittävät sytokiineja ja muita mole-
kyylejä, fagosytoivat vieraita aineita, solun
jäänteitä, bakteereita ja kasvainmaisia soluja.
Ne fagosytoivat antigeenejä, hajottavat ne
lysosomaalisesti solulimassaan ja esittelevät
osia muille soluille (esim. Langerhansin solut
ihon epidermiksessä) aktivoiden näin mm.
auttaja-T -soluja. Makrofagit osallistuvat so-
luvälitteiseen immuniteettiin esim. bakteeri-,
virus- ja sieni-infektioissa, syöpiä vastaan
puolustautumisessa sekä osallistuvat rasva- ja
rauta-aineenvaihduntaan.

Kuva 3. Kuvassa yksitumainen makrofagi 1.Tu-
ma, joka on usein hevosenkengän muotoinen 2.
Lysosomeja 3. Golgin laite 4. Mitokondrio 5. Kar-
keapintaista solulimakalvostoa ribosomeineen
(RER) 6. Vesikkelejä 7. Rasvapisara 8. Solun fa-
gosytoima kappale.
© Annaleena Lae

19.4.3 Makrofagien fuusio

Makrofagit voivat järjestäytyä ryppäiksi muo-
dostaen epitelioidisoluja (epiteelisoluja muis-
tuttavia muuntuneita makrofageja) tai fuusioi-
tua muodostaen monitumaisia jättisoluja. Tätä
tapahtuu kuitenkin vain patologisissa tiloissa.
Fuusioituneet makrofagit ovat tyypillisiä gra-
nulomatoottisille tulehduksille kuten esim.
sarkoidoosi ja tuberkuloosi. Myös osteoklastit
syntyvät fuusioituneista makrofageista.

”Monitumaisten jättisolujen funktio granulo-
matoottisissa sairauksissa on kuitenkin vielä
tuntematon. Myöskään tarkkaa mekanismia
solufuusiolle ei tiedetä. Luultavasti useat gly-
koproteiinit osallistuvat solukalvojen yhdisty-
miseen. Sytokiinit ja kasvutekijät saattavat
myös olla osallisina” (Helming L ym. 2007). 

19.5 Synsytiotrofoblasti

19.5.1 Muodostuminen ja tehtävät

Synsytiotrofoblastit ovat mukana alkionkehi-
tyksessä istukan muodostumisessa. Ne muo-
dostavat uloimman kerroksen istukan sikiön-
puoleisesta osasta. (http://www.merriam-
webster.com, 6.9.2009)
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Blastosystivaiheessa trofoblasti (eli alkion ul-
kosolumassa) muodostaa alkiorakkulan epi-
teelin. Tämä epiteeli erilaistuu ja jakaantuu
kahteen eri kerrokseen. Ulompi kerros muo-
dostuu monitumaisista synsytiotrofoblasteita.
Synsytiotrofoblastit fuusioituvat yksitumai-
sista sytotrofoblasteista monitumaiseksi (jopa
sata tumaa) jättisoluksi ja muodostavat ”sei-
nämän” josta lähtee sormimaisia ulokkeita
(Kuva 4). Nämä ulokkeet tunkeutuvat kohdun
seinämän endometriumiin ja aiheuttavat sen
että alkio hautautuu täysin endometriumiin
(Lehenkari 2009).

Kuva 4. Kuvassa osa istukkaa ja synsytiotrofob-
lastien muodostamia ulokkeita. 1. sytotrofoblas-
teja 2.synsytiotrofoblasti 3. hiussuoni 4. meso-
dermi.
 © Annaleena Lae
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B20 *Solun liittyminen soluväliaineeseen
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tarkastaja Timo Tuovinen

Johdanto
Kudos koostuu soluista ja soluväliaineesta.
Solut ovat kiinnittyneinä soluväliaineeseen
erilaisin mekanismein, eli hemidesmosomein
tai fokaaliadheesioin. Nämä rakenteet koostu-
vat erilaisista pienemmistä osayksiköistä sekä
solun puolella että soluväliaineen puolella.
Selkeyden ja ymmärrettävyyden takia
olemme pidättäytyneet menemästä liian tark-
koihin yksityiskohtiin, sillä aihe on muuten-
kin hieman vaikeasti hahmotettavissa. Tär-
keintä on muistaa, että integriinit ovat solu-
kalvon läpäiseviä reseptoreita, jotka toimivat
linkkinä solun tukirangan ja soluvälitilan
makromolekyylien eli fibronektiinin tai lami-
niinin välillä. Nämä kiinnittyvät taas muihin
soluväliaineen komponentteihin, jolloin solu
on kiinni ympäröivän matriksin monimutkai-
sessa verkostossa. Tarttumiskykynsä ansiosta
solu pystyy liikkumaan ja se saa monenlaista
informaatiota ympäristöstään. (Heino ym.
2004) 

Jonkin rakenteen tai toiminnon merkityksen
tärkeyden huomaa usein vasta sitten, kun
siinä ilmenee jotain häiriöitä. Kun solun liitty-
misessä soluväliaineeseen on häiriötä, voi
syntyä esimerkiksi tauti nimeltä pemfigoidi
eli rakkulatauti (kuva 1). Pemfigoideissa eli-
mistö muodostaa vasta-ainetta, joka suuntau-
tuu ihon orvaskeden ja verinahan väliseen ty-
vikalvoon (joka on epiteelin soluväliainetta).
(Hannuksela 2008 ). Tämä aiheuttaa orvaske-
den irtoamisen verinahasta, mikä aiheuttaa
rakkuloiden muodostusta: ”Tulehdussolut va-
pauttavat proteolyyttisiä entsyymejä, jotka
pystyvät hajottamaan tyvikalvovyöhykkeen
rakenneosia. Tällöin muodostuu rakkuloita.”
(Kiistala ja Oikarinen 1985).

Kuva 1. Pemfigoidipotilas (© OYS/Kaisa Tasanen
2009).

20.1 Soluväliaine

Soluväliaine eli extracellular matrix (ECM) ei
ole vain välttämätön paha, jossa solut kelluvat
(tyypillinen mielikuva soluväliaineesta), vaan
soluväliaine toimii tarttumispintana soluille
sekä antaa eri kudoksille niiden erityispiirteet.
Soluväliaine koostuu järjestyneistä proteii-
neista ja hiilihydraateista. Soluväliaineen mo-
lekyylitason koostumus määrää monia kudok-
sen tärkeitä ominaisuuksia, kuten sen kuinka
elastista kudos on. Kaikissa kudoksissa (epi-
teeli-, lihas-, hermo- ja tukikudos) on soluvä-
liaineitta, mutta toisissa se korostuu enemmän
kuin toisissa. Tukikudoksissa (mm. erilaiset
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sidekudokset, rusto- ja luukudos) soluväliai-
neen merkitys on erityisen korostunut. 

Tyvikalvo eli basal lamina edustaa pitkälle
järjestäytynyttä soluväliainetta. Tyvikalvoa si-
jaitsee elimistön epiteelien alla. Joissakin ta-
pauksissa myös yksittäisten solujen ympärillä
on tyvikalvo, kuten lihassolujen, rasvasolujen
ja Schwannin solujen ympärillä. Tyvikal-
voissa esiintyy eroja sijainnista riippuen. Ty-
vikalvo on paras esimerkki soluväliaineesta
juuri sen järjestäytyneisyyden takia, mutta
esimerkiksi rusto- ja luukudoksesta suurin osa
on soluväliainetta. Päinvastaisesti esimer-
kiksi hermokudoksen soluväliainetta ei juuri-
kaan korosteta, joten jätämme sen ilman eri-
tyistä huomiota. (Heino ym. 2004)

20.1.1 Soluväliaineen makromolekyylit

Soluväliaineessa täytyy olla jotain, mihin solu
voi tarttua. Näin ollen soluväliaine muodos-
tuu hiilihydraateista ja proteiineista, joita solu
on tuottanut ympärilleen. Soluväliaineen
makromolekyylit jaetaan usein seuraavasti:
säikeitä muodostavat proteiinit, glykoproteii-
nit ja proteoglykaanit. Tärkeimmät soluväliai-
neen säikeitä muodostavat proteiinit ovat kol-
lageenit. Tyypillisin esimerkki taas soluväliai-
neen glykoproteiineista on fibronektiini, joka
välittää solun kiinnittymistä säikeisiin. Fibro-
nektiiniä on käsitelty kappaleessa 3.2.1. Pro-
teoglykaaneissa soluväliaineen proteiiniin on
kiinnittynyt sokeriketju(ja). Näiden soluväli-
aineproteiinien pääasiallisiin tehtäviin kuuluu
tarttuminen muihin proteiineihin luoden näin
säikeitä ja verkkoja. (Heino ym. 2004)

Säikeitä muodostavat proteiinit: 
kollageenit

Kollageeni antaa kudokselle sen vetolujuu-
den. Se muodostuu kolmen aminohapon
(gly-x-y) toistojaksosta. (Cooper 2000) Kolla-
geeneja on useita eri tyyppejä, joista tyypin I
ja II kollageenit ovat tärkeimmät säikeitä
muodostavat kollageenityypit. Peräkkäin ja
rinnakkain asettuen kollageenimolekyylit
muodostavat suuria säikeitä, ja säikeestä tulee
entistä lujempi rakenteeltaan kun kollagee-
nien väliin muodostuu kovalentteja sidoksia.
Kollageenin muodostuminen solun sisällä

olisi kohtalokasta, joten se syntyy solussa
prokollageenina, ja siirtyy sitten soluväliti-
laan, jossa tapahtuu lopullinen valmistumi-
nen. (Heino ym. 2004)

Proteoglykaanit 

Proteoglykaanit ovat soluväliaineen kolmas
tärkeä makromolekyylien ryhmä. Ne koostu-
vat proteiinirungosta ja siihen kiinnittyneistä
hiilihydraattiketjuista, jotka ovat glykosami-
noglykaaneja (GAG). Glykosaminoglykaanit
koostuvat peräkkäisistä disakkarideista, ja
niitä on seitsemän erilaista. Tärkein glykosa-
minoglukaani on hyaluronaani. Se sitoo vettä
soluväliaineeseen ja on usein välttämätön ku-
dosten muodostumiselle. Esimerkiksi ruston
soluväliaine sisältää suuria proteoglykaaniag-
gregaatteja eli –kertymiä. Aggrekaanin prote-
iinirunko pystyy kiinnittymään hyaluronaa-
niin linkki proteiinilla, ja näin syntyy valtava
molekyyliyhdistelmä eli aggrekaaniaggre-
gaatti. (Kuva 2.)

Kuva 2. Aggrekaani ja hyaluronaani muodosta-
vat massiivisia aggrekaaniaggregaatteja ruston
soluväliaineessa. (Mukailtu Evanko ym. 2007)

20.2 Integriini yhdistävä proteiini

Integriini on integraalinen solukalvoproteiini-
perhe. Ne varsinaisesti yhdistävät solutukiran-
kaa soluvälitilan molekyyleihin. Integriinire-
septori solun pinnalla koostuu kahdesta alayk-
siköstä, α- ja β-yksiköstä. (Niemi ym. 1994).
Integriinit mahdollistavat myös solun pola-
risoitumisen ja liikkumisen, lisäksi ne välittä-
vät runsaasti erilaisia fysiologisia tapahtumia
kuten tulehdusreaktiota, kudosten kasvua. Ne
ovat siis solun pinnan reseptoreita, jotka
alayksikköineen muodostavat spesifejä resep-
toreita juuri tietylle soluväliaineen proteii-
nille. Esimerkiksi kollageenia sitovissa integ-

Aggrekaani

Hyaluronaani
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riineissä on β1-alayksikkö ja α1-, α2, α3,
α10- tai α11-alayksikkö. (solunetti.fi) 

Ekstrasellulaaritilassa integriinit ovat vuoro-
vaikutuksessa suoraan ainoastaan fibronektii-
nin ja laminiinin kanssa. Intrasellullaritilassa
enimmäkseen β-alayksikkö sitoutuu solutuki-
rangan aktiinin kanssa liitosproteiinien väli-
tyksellä. Tämä kalvoproteiini siis yhdistää so-
lutukirangan ja soluvälitilan proteiinit, mikä
tuo kyseiseen soluun mekaanista kestävyyttä.
(Kierszenbaum 2002) 

20.3 Tarttumisrakenteet ja -tavat

20.3.1 Hemidesmosomi

Hemidesmosomi on asymmetrinen rakenne,
joka kiinnittää epiteeliä sen alla olevaan tyvi-
kalvoon.  Epiteelisolun sisäpuolelta, eli sytop-
lasman puolelta basaalipinnaltaan, hemides-
mosomi vastaa desmosomia rakenteeltaan ja
kiinnittyy siis solun omaan tukirankaan, sy-
toskeletoniin. Sisäosa koostuu lautasesta, jo-
hon on kiinnittynyt solutukirangan välikokoi-
sia säikeitä (ts. keratiinia), ja lautanen puoles-
taan kiinnittyy kalvolaattaan. Solukalvossa
oleva kalvolaatta koostuu enimmäkseen in-
tegraalisista proteiineista nimeltään integrii-
nit, jotka siis läpäisevät solukalvon. Soluväli-
tilan puolella integriineistä lähtee ankkuroivia
filamentteja, eli laminiineja, tyvikalvoon. La-
miniinit puolestaan kiinnittyvät tyvikalvon
muihin, verkkomaisesti järjestäytyneisiin mo-
lekyyleihin (solunetti.fi; Kierszenbaum
2002).

Laminiini

Laminiini (kuva 3) on tyvikalvon yleisin pro-
teiiniperhe. (Kierszenbaum 2007.) Ne koostu-
vat kolmesta geneettisesti selvästi erilaisesta
polypeptidiketjusta. Laminiineilla on tehtäviä
muun muassa epiteelisolukon kiinnittämi-
sessä ympäristöönsä. Tyvikalvot poikkeavat
laminiinikoostumukseltaan toisistaan, joten
tarvitaan myös erilaisia integriinien αβ-yhdis-
telmiä. (Willberg 2007.) 

20.3.2 Fokaaliadhesio

Suurin osa integriineistä osallistuu paikalli-
sesti ja yksinään solujen kiinnitämiseen solu-

väliaineeseen. Tätä kiinnittymistapaa kutsu-
taan fokaaliadhesioksi. Se on siis hemidesmo-
somin tavoin solun ulkoisten säikeiden, solu-
kalvon ja solun sisäisten rakenteiden muodos-
tama silta soluväliaineen ja solutukirangan
välillä. (Lehenkari, luentomuistiinpanot
24.8.09; Romer ym. 2006.) Fokaaliadhesion
kokonaisuus koostuu solukalvon läpäisevistä
integriineistä (α- ja β-yksiköt), soluliman lii-
tosproteiineista ja solutukirangan aktiinista
sekä soluvälitilan fibronektiinistä. Sitä voi
luonnehtia siis kiinnittymiseksi ilman hemi-
desmosomin rakenteita.

Kuva 3. Laminiini koostuu kolmesta erilaisesta
polypeptidiketjusta. Piirros mukailtu Kierszen-
baumin kirjasta.

Kuva 4. Fibronektiini on soluväliaineen proteiini-
ketju ja on verkostoitumisen vuoksi oleellisen
tärkeä kudoksen ominaisuuksien muodostumi-
sessa. Piirros yksinkertaistettu Kierszenbaumin
kirjasta.

Fibronektiini

Fibronektiini (kuva 4.) kuuluu glykoproteii-
neihin ja se muodostuu kahdesta identtisestä
proteiiniketjusta, jotka liittyvät toisiinsa disul-
fidisillalla (Kierszenbaum 2007; Niemi ym.
1994). Se on samalla sidekudoksen soluväli-
aineen yksi tärkeimmistä kiinnitysmolekyy-
leistä, jota fibroplastit voivat erittää soluväli-
tilaan esimerkiksi vaihtoehtoisen silmukoin-
nin avulla (solunetti.fi; Kierszenbaum 2007).

γ-ketjuα-ketju

β-ketju
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Fibronektiinin rakennetta sanotaan modulaa-
riseksi, koska sen proteiiniketjussa on useita
eri alueita, joilla kullakin on kyky sitoa tiettyä
ainetta, esimerkiksi hepariinia, kollageenia tai
soluja (solunetti.fi).

Kuva 5.  Liitostapojen erot pelkistettynä. Solu
kiinnittyy soluvälitilaan kahden integriini-proteii-
nin alayksikön muodostaman kokonaisuuden
avulla. Kiinnittymisrakenteita on kaksi: tyvikal-
von lamiiniin kiinnitytään hemidesmosomin
avulla, muutoin kiinnittyminen tapahtuu fokaali-
adhesion avulla soluvälitilan fibronektiiniin
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Tiivistelmä
Hermosolu eli neuroni on hermoston toiminnan perusyksikkö. Hermosolu on erikoistunut vastaanotta-
maan ja välittämään sähköisiä sekä kemiallisia signaaleja. Neuronin kolme rakenteellista pääosaa ovat
sooma, dendriitit ja aksoni. Hermosolun soomaosassa on vilkas proteiinisynteesi. Synteesituotteet ja
muut aineet, esimerkiksi neurotransmitterit, välitetään muualle soluun tehokkaan kuljetuskoneiston,
aksonikuljetuksen avulla.
Neuronit jaetaan kolmeen ryhmään aksonien ja dendriittien määrän perusteella: multipolaariset, bipolaa-
riset ja pseudounipolaariset. Sähköisiä viestejä aksonissa kuljettaa ärsykkeen aiheuttama aktiopotenti-
aali. Siihen liittyy neuronin solukalvon depolarisaatio, jossa kalvojännite muuttuu negatiivisesta positii-
viseksi, sekä repolarisaatio, jossa tilanne palautuu normaaliksi.
Hermosolut eivät jakaudu enää erilaistuttuaan, mutta ihmiselimistössä löytyy myös joitain kantasoluja,
joista voi muodostua hermo- tai hermotukisoluja. Ihmiselimistössä tapahtuu hieman neuronien regene-
raatiota eli toiminnallista uusiutumista. 

Johdanto
Hermosolu eli neuroni on hermoston toimin-
nallinen perusyksikkö, joka on pitkälle eri-
koistunut ja herkkä solu.  Historiassa mikään
muu solu ei ole vetänyt puoleensa niin paljon
huomiota tai aiheuttanut niin paljon kiistelyä
kuin hermosolu. Hermosolu on erikoistunut
kuljettamaan, vastaanottamaan ja tulkitse-
maan sähköisiä sekä kemiallisia viestejä.
Yleensä neuronit rakentuvat kolmesta osasta:
soomasta, dendriiteistä ja aksonista. Neuronit
voivat olla vaikutukseltaan joko inhibitorisia,
eksitatorisia tai modulatorisia. Tehtävältään
neuronit voidaan taas jakaa motorisiin, senso-
risiin ja erittäviin soluihin. (Siegel ym. 1999,
Kierszenbaum 2007)

Hermostoa voidaan kuvata koordinaation,
kommunikoinnin ja selviytymisen moniosai-
seksi ja interaktiiviseksi verkostoksi. Her-
mosto jaetaan anatomisesti keskushermostoon
(CNS) ja ääreishermostoon (PNS). Keskus-
hermostoon kuuluu aivot, selkäydin sekä sil-
mien hermostolliset osat. Ääreishermostoon
kuuluu kaikki keskushermoston ulkopuolella
olevat hermostolliset osat. Ääreishermosto
yhdistää keskushermoston kaikkiin muihin
kehon osiin. Keskushermostossa on valkeaa

ja harmaata ainetta. Harmaata ainetta on mm.
perhosenmallisena pylväänä selkäytimessä ja
tumakkeina mm. aivoissa. Valkean aineen
väri johtuu aksoneita ympäröivästä lipidipi-
toisesta myeliinitupesta. Harmaassa aineessa
on neuronien soomaosia. ( Heape 2009)

Hermostossa on neuronien lisäksi hermotuki-
soluja eli gliasoluja. Nämä muodostavat her-
motukikudoksen eli neuroglian. Hermoku-
doksessa ei ole varsinaista soluväliainetta.
Gliasoluja on paljon enemmän kuin neuro-
neita. Gliasolujen tehtävänä on tukea neuro-
neita ja huoltaa sekä ylläpitää hermokudoksen
kuntoa ja toimintaa. Keskuhermostossa glia-
soluja ovat oligodendrosyytit, astrosyytit,
mikrogliasolut, ependyymisolut ja radiaali-
solut.  Ääreishermostossa taas gliasoluja ovat
Schwannin solut, satelliittisolut ja ”boundary
cap” -solut. (Kierszenbaum 2007, Heape
2009)

21.1 Hermoston kehittyminen

Hermosto on peräisin alkiokautisesta ektoder-
mistä. Keskushermosto kehittyy hermostole-
vystä, ektodermin osasta, joka kasvaa reu-
noilta yhteen ja sulkeutuu hermostoputkeksi.
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Tätä tapahtumaa kutsutaan neurulaatioksi, ja
se on valmis noin alkionkehityksen 28. päi-
vänä. Hermostoputken kaudaaliseen osaan
muodostuu selkäydin ja kraniaaliseen osaan
aivorakkulat ja myöhemmin aivot. Putkeen
syntyneet neuronit asettuvat sopivaan paik-
kaan, kypsyvät ja muodostavat sitten aksonit
ja dendriitit. Hermostoputken erilaistuessa
siitä ja koko ektodermistä erkanee solupopu-
laatio, hermostopiena, joka siirtyy mesoder-
mikerrokseen. Hermostopiena on ääreisher-
moston aihe, eli siitä kehittyvät muun muassa
perifeeristen ganglioiden neuronit ja gliasolut.
Osa pienan soluista vaeltaa myös muualle al-
kioon ja erilaistuu esimerkiksi melanosyy-
teiksi. (Alberts ym. 2002, Kierszenbaum
2007, Sadler 2009)

21.2 Hermosolun rakenne

Neuroni sisältää samat solusisäiset rakenteet
ja osat kuin muutkin solut. Esimerkiksi Gol-
gin laite ja mitokondrio kuvattiin ensimmäi-
senä hermosolussa. Tyypilliset neuronien
kolme päärakennetta ovat sooma, dendriitit ja
aksoni. (Siegel ym. 1999)

21.2.1 Sooma

Sooma on neuronin keskus ja siellä on vilkas
proteiinisynteesi. Se muodostuu suuresta tu-
masta, soluorganelleista ja tumaa ympä-
röivästä sytoplasmasta, jota kutsutaan myös
perikaryoniksi. Sooma sisältää erittäin kehit-
tyneen ja aktiivisen karkean endoplasmakal-
voston (RER). Tämä endoplasmakalvosto ja
ribosomit muodostavat soomaan sekä dend-
riitteihin mikroskooppivärjäyksellä erotetta-
via granuloita, joita kutsutaan Nisslin jyvä-
siksi (ks. Kuva 1). Nisslin jyväset ovat prote-
iinisynteesipaikkoja. Nisslin jyväsiä ei ole ak-
sonikeossa eli siinä kohdassa soomaa, josta
aksoni alkaa, eikä aksonissa itsessään. Koska
mikroskooppikuvassa dendriitit ja aksoni ovat
monesti vaikeasti erotettavissa toisistaan,
tämä Nisslin jyvästen värjäys auttaa sooman
ja dendriittien erottamisessa aksonista. Soo-
massa on myös paljon mitokondrioita ener-
giaa tuottamassa sekä suuria Golgin laitteita.
Neurofilamentit ja neurotubulukset auttavat
soomaa pitämään muotonsa ja rakenteensa.
Nämä antavat muodon myös aksoneille. Soo-

maosassa on lysosomeja ja sinne kerääntyy
myös neuronin vanhetessa lipofuskiinijyväsiä.
Nämä ovat väriaineita, jotka syntyvät kalvo-
rakenteiden hajotessa. (Kierszenbaum 2007,
Heape 2009)

Kuva 1. Hermosolu. (piirtänyt Essi Pelimanni)

21.2.2 Dendriitit

Dendriitit eli tuojahaarakkeet vastaanottavat
informaatiota toisista neuroneista ja välittävät
viestiä eteenpäin neuronissa porrastettujen
potentiaalien (”graded potentials”) avulla (ei
ole sama kuin aktiopotentiaali). Yhdessä neu-
ronissa on yleensä paljon dendriittejä ja ne
lähtevät haarautumaan soomasta. Dendriitit
ovat monihaaraisia ja usein lyhyitä. Dendrii-
teissä ei ole myeliinituppea eivätkä ne sisällä
neurofibrillejä! Koko dendriitin pinta on pääl-
lystetty pienillä ulkonemilla, joissa on ainakin
yksi synaptinen yhteys aksoniin. Yhteys voi
olla inhiboiva tai stimuloiva. (Kierszenbaum
2007, Heape 2009)

21.2.3 Aksoni

Jokaisessa neuronissa on vain yksi aksoni,
joka alkaa soomasta lähtevällä aksonikeolla,
jossa on paljon jänniteherkkiä natriumkanavia
ja haarautuu lopusta päätehaaroihin (telo-
dendron). Jokaisessa päätehaarassa on laajen-
tuma, synapsipääte. Synapsi muodostuu pre-
synaptisen synapsipäätteen, joka on aksonissa
ja postsynaptisen synapsipäätteen, joka on
yleensä dendriitissä, välille. Aksoni siis kul-
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jettaa viestiä aktiopotentiaalin avulla toisille
soluille, jotka voivat olla toisia neuroneita, li-
hassoluja jne.  Aksonit voivat olla lyhyitä tai
jopa yli 1 metrin pituisia. Aksoneissa on pal-
jon mitokondrioita ja aksoneiden membraa-
neissa eli aksolemmoissa on paljon jännite-
herkkiä natriumkanavia, joita tarvitaan aktio-
potentiaalin synnyssä. Aksonit voivat myeli-
nisoituneita tai myelinisoitumattomia. Myeli-
nisoituneissa on myös Ranvierin kuroumia,
jotka ovat jaksottaisia katkoksia aksonin mye-
liinitupessa. Ranvierin kuroumien kohdalla
on paljon jäniteherkkiä natriumkanavia.
(Kierszenbaum 2007, Heape 2009) 

Kuva 2. Kuvassa  keskellä hiiren selkäytimen ta-
kajuuren spinaaliganglio (DRG), josta aksonit
ovat lähteneet kasvamaan. (Faasikontrastimikro-
skooppikuva Salla Kankaan soluviljelmästä)

21.3 Neuronityypit

Hermosoluja on useaa eri tyyppiä. Ne voidaan
jakaa soomaan liittyvien aksonien ja dendriit-
tien määrän perusteella (ks. Kuva 3). Multipo-
laariset solut voidaan jaotella myös niiden ak-
sonien ja dendriittien suhteellisten pituuksien
mukaan.

Jokaisesta neuronista lähtee aina vain yksi ak-
soni, mutta dendriittien määrä vaihtelee.
Pseudounipolaarisiin neuroneihin ei liity yh-
tään dendriittiä ja aksoni on vain hyvin lyhyt
pätkä, joka sitten jakautuu kahteen haaraan.
Perifeerinen haara tuo impulsseja ääreisher-
mostosta ja sentraalinen haara johtaa impuls-
sit selkäytimeen. Pseudounipolaarisia soluja
esiintyy tuntohermosyinä spinaaliganglioissa.

Toinen neuronityyppi on bipolaarisolu, jossa
viestejä tuomassa on yksi dendriitti ja vie-
mässä sooman toiselta puolelta lähtevä ak-
soni. Myös bipolaarisolut ovat sensorisia neu-
roneja. Niitä esiintyy esimerkiksi silmän
verkkokalvossa, hajuepiteelissä sekä kuulora-
dassa.

Multipolaariset solut ovat yleisin hermosolu-
tyyppi. Niissä on yhden aksonin lisäksi vähin-
tään kaksi dendriittiä. Multipolaarisista so-
luista pyramidaalisolut ovat nimensä mukai-
sesti pyramidin muotoisia ja ne ovat isoaivo-
kuoren hermosoluja. Toinen multipolaarinen
neuronityyppi on pikkuaivokuoressa esiintyvä
Purkinje-solu. (Kierszenbaum 2007)

Kuva 3. Neuronien jako prosessien määrän perusteella. (Kuva piirretty mukaillen: Kierszenbaum, Ku-
va 8-5)
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Multipolaariset solut jakautuvat kahteen ryh-
mään perustuen niiden prosessien (aksonien
ja dendriittien) välisiin suhteellisiin pituuk-
siin. Golgi I tyypin neuroneissa, kuten pyra-
midaali- ja Purkinje-soluissa, aksoni ylettyy
etäämmälle soomasta kuin dendriitit. Lyhyt-
aksonisissa Golgi II tyypin neuroneissa ti-
lanne on päinvastoin. (Kierszenbaum 2007)

21.4 Aksonikuljetus

Hermosolun elämään kuuluvat kaikkien mui-
den solujen tapaan perustoiminnot, kuten pro-
teiinisynteesi. Hermosolussa nämä kaikki toi-
minnot tapahtuvat solun soomaosassa. Jotta
kaikki välttämättömät aineet saavuttaisivat
myös pitkien aksonien päät, on neuroneihin
kehittynyt tehokas kuljetuskoneisto, akso-
nikuljetus. Aksonikuljetus tapahtuu pitkin
mikrotubulusten muodostamia kimppuja.
(Siegel ym. 1999, Kierszenbaum 2007)

Aksonikuljetuksesta vastaavat kaksi moottori-
proteiinia: kinesiini ja sytoplasminen dyne-
iini. Molemmat proteiinit sisältävät kaksi
adenosiinitrifosfaattia (ATP) sitovaa päätä ja
hännän, johon kuljetettavat ainerakkulat si-
toutuvat. Aksonikuljetus vaatii jatkuvaa aden-
osiinitrifosfaatin hydrolyysiä. Kinesiini kul-
jettaa aineet, kuten neurotransmitterit, plus-
päätä eli synapsia kohti. Tätä kutsutaan eteen-
päin liikkuvaksi eli anterogradiseksi kuljetuk-
seksi. Retrogradisessa eli takaisinkuljetuk-
sessa sytoplasminen dyneiini tuo vastakkai-
seen suuntaan eli miinuspäätä kohti esimer-
kiksi kasvutekijöitä ja kierrätettävää
solumateriaalia. Jotkut virukset, kuten rabies
eli vesikauhu, käyttävät aksonikuljetusta te-
hokkaana keinona levitä eri puolille elimistöä.
(Kierszenbaum 2007)

21.5 Aktiopotentiaalin synty ja 
leviäminen

Solujen sisäpuolella vallitsee lepotilassa ne-
gatiivinen potentiaali ulkopuoleen nähden.
Tämän suuruus on hermosolussa noin –70mV,
ja sen saavat aikaan elektrolyyttien pitoisuus-
erot, joiden merkittävimmät aiheuttajat ovat
passiiviset ionivuotokanavat ja aktiivinen
Na-K-pumppu. Normaalitilassa solun sisällä
on runsaasti K+-ioneja, ulkopuolella taas run-

saasti Na+-ioneja. Kun hermosoluun tulee tar-
peeksi vahva ärsyke, syntyy aktiopotentiaali.
Tällöin solukalvon natriuminläpäisevyys li-
sääntyy ja natriumia virtaa solun sisään niin
paljon, että kalvopotentiaali muuttuu positii-
viseksi. Tätä kutsutaan depolarisaatioksi. Se
saa puolestaan  aikaan K+-ionien virtaamisen
ulos solusta, jolloin kalvojännite palautuu (re-
polarisaatio). Jännite on näiden tapahtumien
jälkeen hetkellisesti normaalia negatiivi-
sempi (hyperpolarisaatio). Na-K-pumppu pa-
lauttaa syntyneet konsentraatioerot.

Aktiopotentiaali syntyy aina samansuurui-
sena, kun ärsyke on ylittänyt vaaditun kyn-
nysarvon. Impulssi leviää aksonia pitkin, kun
ärsykkeen saanut alue ärsyttää edelleen seu-
raavaa aluetta.

Myeliinitupellisissa aksoneissa aktiopotenti-
aali leviää nopeimmin, koska tällöin impulssi
etenee Ranvierin kuroumasta toiseen. Kun se
saavuttaa kahden hermosolun välisen liitos-
kohdan, synapsin, se aiheuttaa välittäjäaineen,
kuten asetyylikoliinin, erittymisen synapsira-
koon. Aine sitoutuu seuraavan neuronin välit-
täjäainereseptoreihin ja saa aikaan depola-
risaation neuronin solukalvossa, jolloin aktio-
potentiaali jatkaa kulkuaan. Välittäjäaine voi
myös olla inhibitorinen, jolloin impulssi ei
enää etene. (Hiltunen E. ym. 2007)

21.6 Neurogeneesi ja neuronien 
regeneraatio

Neurogeneesi eli uusien hermosolujen tuo-
tanto jatkuu koko kehityksen ajan, mutta pian
syntymän jälkeen se hidastuu ja loppuu koko-
naan osalla aivoalueista. Hermosolut eivät ja-
kaudu enää erilaistuttuaan. Mutta uusia her-
mosoluja syntyy kuitenkin aikuisellakin hip-
pokampuksessa sekä sivukammioiden reu-
noilla, joissa on harvakseltaan jakautuvia mo-
nikykyisiä kantasoluja, jotka pystyvät erilais-
tumaan sekä hermo- että tukisoluiksi. Sivu-
kammioista vastasyntyneet neuroblastit kul-
keutuvat hajukäämiin.

Keskushermostossa ei näytä merkittävästi ta-
pahtuvan hermokudoksen toiminnallista uu-
siutumista eli regeneraatiota vaurion jälkeen,
vaikka aikuisen keskushermosto pystyy tuot-
tamaan uusia hermosoluja läpi elämän. Ää-
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reishermostossa taas aksonit pystyvät tuotta-
maan uutta aksonia katkenneen tilalle ja vält-
tämään hermosolun surkastumisen toisin kuin
keskushermostossa. Tämän eron on arveltu
johtuvan osittain tukisolujen eroista. Ääreis-
hermostossa Schwannin solut edistävät akso-
nin kasvua, kun taas keskushermostossa oli-
godendrosyytit näyttävät estävän regeneraa-
tiota. Hermosoluilla itsellään on säilynyt re-
generoitumiskyky, jos ympärillä olosuhteet
ovat sopivat. (Sariola ym. 2003)
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Tiivistelmä
Endosomi-lysosomi järjestelmällä on suuri merkitys solun metaboliassa ja kalvokierrossa. Materiaaliliikenne solun
sisään tapahtuu endosytoottisesti kalvosta kuroutuvien vesikkeleiden (endosomien) avulla, joita solu kontrolloi tar-
kasti. Endosytoosissa solun pintaan kiinnittyvä ligandi aiheuttaa konformaatiomuutoksen solukalvon proteiineihin.
Tämän seurauksena kuroutuu solukalvosta varhainen endosomi. Varhaisessa endosomissa aineet lajitellaan sen
mukaan palautuvatko ne solukalvolle (reseptorit) vai muodostuuko niistä myöhäinen endosomi. Varhaisessa endo-
somissa pH on lievästi hapan (noin 6), joka johtuu sen pinnalla olevasta Na+/H+ vaihtajasta. Tämä lievä happa-
muus aiheuttaa reseptorien irtoamisen. Varhaisen endosomin liikkuessa kohti solun keskusta se kypsyy myöhäi-
seksi endosomiksi, jonka pH on vielä matalampi.
Solun solulimakalvostolla syntyy endosomin sisältöä hajottavia hydrolaattisia entsyymejä, jotka matkaavat Golgin
laitteeseen muokattavaksi ja pakattavaksi lysosomiin. Golgin laitteessa lysosomaaliset entsyymeihin lisätään soke-
riketju, jonka avulla pakattavat entsyymit tunnistetaan ja ne kulkeutuvat klatriinipeitteiseen rakkulaan, primääri-
seen lysosomiin. Primäärisen lysosomin kohdatessa varhaisen endosomin kalvorakenteet yhtyvät ja lyososomin
sisältö tyhjenee endosomiin. Yhdistyneen hybridiorganellin pH laskee protonipumpun avulla, jolloin lysosomaalis-
ten entsyymien toiminta aktivoituu ja endosomin sisältö hajoaa. Yhdistyneestä rakkulasta käytetätään nimeä sekun-
däärinen lysosomi (myöhäinen endosomi). Hajonnut aine otetaan solun käyttöön tai eritetään solusta ulos eksosy-
toosilla.

Johdanto
Tässä työssä on perehdytty endosomi-lyso-
somi järjestelmään ja käyty läpi pääkohtia ja
toiminnalle oleellisia osuuksia tarkemmin.
Tarkoituksena on antaa lukijalle selkeä ja
yksinkertainen kuva järjestelmästä ja sen vai-
kutuksista solun toimintaan. Muutamia tau-
teja on tarkasteltu, jotta lukija ymmärtää käy-
tännössä toimimattoman järjestelmän aiheut-
tamat ongelmat solussa.

1.1 Endosomi-Lysosomi järjes-
telmä

1.1.1 Endosomi
Endosomiksi kutsutaan solukalvosta irti
kuroutunutta vesikkeliä. Endosomiin sijoite-
taan solun ulkopuolelta endosytoitu materi-
aali. Endosomit kuroutuvat solukalvosta
endosytoosilla. Ne tuovat soluun aineita kuten
kolesterolia (www.solunetti.fi).

1.1.2 Endosytoosi
Endosytoosissa solukalvon reseptorit tunnis-
tavat otettavan materiaalin. Solukalvo kurou-
tuu sisäänpyrkivän materiaalin ympärille,
kunnes vesikkeli irtoaa solukalvosta. Endosy-

toosin tärkeimpiä tehtäviä ovat tuoda soluun
sen tarvitsemaa materiaalia, kuten kasvuteki-
jöitä ja peptidihormoneja, ja kierrättää soluli-
man kalvostoa. Fagosytoosissa (solusyömi-
nen) solu ottaa sisäänsä kiinteitä kappaleita
kuten bakteereja, kun taas pinosytoosissa
(solujuominen) nestepisaroita. Transytoo-
sissa siirrettävä molekyyli endosytoidaan
ensin apikaalipuolelta, joka sitten eksosytoi-
daan solun basaalipuolelta pois. Eksosytoosi
on endosytoosin vastakohta, jota käytetään
proteiinien erittämiseen ulos solusta
(www.solunetti.fi).

1.1.3 Klatriini-välitteinen endosy-
toosi

Yksi tunnetuimmista endosytoosireiteistä on
klatriini-välitteinen endosytoosi. Golgin lait-
teen muodostamat klatriinimolekyylit kuljete-
taan solukalvolle, jossa ne voivat vaeltaa
vapaasti. Klatriinimolekyylit kohtaavat solu-
kalvolla ligandin (sisäänottosignaali) ja sitou-
tuvat klatriinikuopakkeisiin (elektronimikro-
skoopilla näkyviä tihentymiä solukalvolla).
Tämän jälkeen solukalvo kaareutuu sytoplas-
maa kohti ja osa solukalvosta kuroutuu irti
GTPaasin avulla ja muodostuu 50–110 nm
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kokoinen vesikkeli. Solulimassa vesikkelin
pinnalla oleva klatriinikerros poistetaan. On
olemassa myös klatriinista riippumatonta
endosytoosia. Kaveolit ovat melko stabiileja
rakenteita (kuoppia) solukalvon pinnalla.
Kaveolimolekyyli saa aikaan solukalvon kaa-
reutumisen kaveolikuoppien kohdalla ja
samalla kiinnittää sen solun aktiinitukiran-
kaan, kunnes vesikkeli kuroutuu. Molem-
missa tapauksissa kuroutuneet vesikkelit
yhtyvät ja muodostuu varhainen endosomi
(Alberts ym. 2002).

1.1.4 Varhainen endosomi
Varhaiset endosomit ovat putkimaisia kalvo-
rakenteita, joissa molekyylit erotellaan sen
mukaan, jatkavatko ne myöhäiseen endo-
somiin vai takaisin solukalvolle mikrotubu-
luksia pitkin. Varhaiset endosomit sijaitsevat
melko lähellä solukalvoa. Varhaisessa endo-
somissa pH on lievästi hapan (n. 6), joka joh-
tuu sen pinnalla olevasta Na+/H+ vaihtajasta,
tämä taas mahdollisesti aikaan saa reseptorien
irtoamisen ja niiden palautuksen solukalvolle
kuljetusrakkuloissa (www.solunetti.fi). Vesik-
keleiden yhtymisen aloittavat SNARE-prote-
iinit (soluble N-ethylmaleimide-sensitive fac-
tor adaptor protein receptors). Kohderakkulan
t-SNARE-molekyyli tunnistaa kuljetusrakku-
lan v-SNARE-molekyylin ja yhtyy siihen
NSF- ja SNAP-molekyylien avustuksella.
SNARE-molekyylit indusoivat NSF- ja
SNAP- molekyylien muodostumista ja kiin-
nittymistäαα (www.solunetti.fi,  Alberts ym.
2002).

Kuva 1. Vasta-aine EEA-1:llä (Varhaisen endo-
somi antigeeni 1) värjätty varhainen endosomi
kuvattu konfokaalimikroskoopilla. Kuvan on ot-
tanut Piia Markkanen.

1.1.5 Myöhäinen endosomi
Myöhäiset endosomit muodostuvat varhai-
sempien endosomien yhdistyessä myöhäisem-
piin endosomeihin. Ne ovat lähempänä solun
keksiosaa kuin varhaiset endosomit. Ne ovat
rakenteeltaan pyöreämpiä ja monikalvoisem-
pia. Myöhäisissä endosomeissa on erilainen
proteiini- ja lipidi kooostumus kalvollaan.
Varhaisten endosomien rab-5-proteiini on
vaihtunut rab-7-proteiiniksi samalla, kun pH
on laskenut (n. 5). Niissä on myös lipidiä
(lysobisfosfatidihappo), jota sijaitsee poikke-
uksellisen kaareutuvilla pinnoilla, joita myö-
häisissä endosomeissa on rakenteensa vuoksi
useita (www.solunetti.fi). LAMP-proteiinit
(lysosomal associated membrane protein)
myöhäisten endosomien kalvolla suojaavat
sekä solukalvoa että solulimaa hajottavien
entsyymien vaikutukselta. Myöhäinen endo-
somi yhtyy mannoosi-6-fosfaatti-reseptorin
avulla lysosomiin (www.solunetti.fi, Alberts
ym. 2002).

1.2 Lysosomi
Lysosomi on solujen komponentteja pilkkovia
entsyymejä sisältävä rakkula, joka yhdistyy
kontrolloidusti myöhäiseen endosomiin hajot-
tamaan sen sisältämää orgaanista materiaalia.
Lysosomi osallistuu sekä solukalvon läpi
endosomaalisesti saapuneen että solun oman
materiaalin pilkkomiseen (www.solunetti.fi).

1.2.1 Yleisrakenne
Lysosomi on pallomainen, halkaisijaltaan n.
0,5–1,0 µm kokoinen kalvorakkula, joita
tavataan kaikissa eukaryoottisissa soluissa.
Lysosomit ovat helposti erotettavissa elektro-
nimikroskoopilla. Lysosomin normaali toi-
minta on elintärkeää solun aineenvaihdun-
nalle (www.solunetti.fi).

Kuva 2. Vasta-aine LAMP-2:lla (Lysosome-asso-
ciated membrane protein 2) värjätty lysosomi.
Kuvan on ottanut Piia Markkanen.
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1.2.2 Toiminta
Lysosomit sisältävät hajottavia aineita, joiden
tehtävänä on hajottaa sekä endosytoosin
kautta soluun ulkopuolelta tulleita aineita että
solun omia vahingoittuneita ja hyödyttömiä
rakenteita (=autofagosytoosi) (www.solu-
netti.fi). Lysosomi toimiikin solun omana
puhtaanapitolaitoksena ja endosytoosin kautta
tuleville molekyyleille solun ’ruuansulatusjär-
jestelmänä’ (Hiltunen ym. 2007).
Lysosomi sisältää n. 60 hajottavaa happa-
missa olosuhteissa toimivaa hydrolaasia,
jotka pilkkovat monenlaista orgaanista hajo-
tettavaksi tarkoitettua tavaraa. Entsyymeitä
ovat proteinaasit, nukleaasit, glykosidaasit,
lipaasit, fosfolipaasit, fosfaetaasit ja sulfataa-
sit, jotka kykenevät pilkkomaan solun makro-
molekyylejä (hiilihydraatit, proteiinit, nukleii-
nihapot ja rasvat). Hajottavat entsyymit tuote-
taan solulimakalvostolla, josta ne kulkeutu-
vat Golgin laitteen kautta lysosomiin
(www.solunetti.fi).
Entsyymit vaativat happamat olosuhteet toi-
miakseen. Hapan ympäristö (pH 5) saadaan
lysosomiin tuotetuksi V-tyypin ATPaaseilla,
jotka pumppaavat protoneita sisään saaden
energiansa ATP:n hydrolyysistä. Reaktio
muistuttaa mitokondrion kalvolla tapahtuvaa
ATP:n synteesiä, mutta reaktio etenee toiseen
suuntaan. Samalla estetään hajottavien ent-
syymien toiminta solussa lysosomin hajo-
tessa, kun entsyymit menettävät toimintaky-
kynsä solun luonnollisessa pH:ssa (n. 7.4).
Lisäksi happamat olosuhteet edesauttavat pro-
teiinien denaturoimista (Kierzenbaum ym.
2007).

1.2.3 Primäärisestä sekundääriseksi 
lysosomiksi

Lysosomaaliset entsyymit saavat alkunsa sile-
ällä solulimakalvostolla (sER), josta ne kul-
keutuvat karkean solulimakalvoston (rER)
kautta Golgin laitteeseen jatkokäsiteltäväksi.
Golgin laitteen cis-sivulla (pidemmällä
sivulla) hajottaviin entsyymeihin liitetään
merkkiaine, mannoosi-6-fosfaatti (M6P)
(Kierzenbaum ym. 2007).  Golgin laitteen
lyhemmällä trans-sivulla on M6P:n sitova
reseptori, jonka avulla lysosomaalinen ent-

syymi kulkeutuu klatriinipeitteisessä rakku-
lassa varhaiseen endosomiin. Tästä entsyy-
mejä sisältävästä rakkulasta käytetään nimi-
tystä primäärinen lysosomi. Primäärisen lyso-
somin kohdatessa varhaisen endosomin kal-
vojen yhdistysmisprosessiin osallistuu
SNARE-proteiineja (Alberts ym. 2002).
Hybridiorganellin muodostuessa rakkuloista
entsyymi vapautuu endosomiin ja irtoaa mata-
lan pH:n vuoksi M6P-reseptoristaan. Samalla
lysosomista siirtyy vetyionipumppuja, joiden
avulla hybridiorganellin pH saadaan riittävän
alhaiseksi entsyymien toiminnan takaami-
seksi (Lloyd ja Mason 1996).

Kuva 3. Lysosomaalisten entsyymien matka so-
lulimakalvostolta (ER) endosomiin hybridior-
ganelliksi. Entsyymit syntyvät endoplasmisella
kalvostolla, matkaavat Golgin laitteeseen
cis-puolelle, jossa niihin liitetään M6P. Sitten ne
joutuvat M6P:n mukana kiinni M6P-repeptoriin ja
klatriinipeitteiseen rakkulaan, jossa ne matkaa-
vat varhaiseen endosomiin. Endosomissa ent-
syymit vapautuvat muodostaen endosomista ja
lysosomista hybridiorganellin. Kuva on mukailtu
Abraham L. Kierzenbaum, Histology and Cell
Biology an introduction to Pathology 2007 s. 72
kuvasta.

Varhainen endosomi muuttuu täten entsyy-
mien vapautuessa rakkulaan myöhäiseksi
endosomiksi. Lysosomista kutsutaan tässä
vaiheessa nimitystä sekundäärinen lysosomi.
M6P-reseptorit pakkautuvat myöhäisestä
endomista uudelleenkäytettäväksi rakkulaan
ja matkaavat takaisin Golgin laitteeseen.
Orgaanisen aineen hajotuksen jälkeen lyso-
somaaliset entsyymit pakkautuvat takaisin
lysosomeiksi, jolloin ne kykenenvät siirty-
mään seuraavaan endosomiin (Kierzenbaum
ym. 2007).

1.2.4 Lysosomaaliset taudit
Vuonna 2003 tunnettiin 46 lysosomaalista
kertymäsairautta (Palolampi ja Salokorpi,
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2003). Sairauden takaa löytyy DNA:ssa
tapahtuneet geenimutaatiot, jonka seurauk-
sena hajottavan entsyymin toiminta on häi-
riintynyt. Kun entsyymi ei pysty toimimaan
normaalisti, lysosomin käsittelyketju katkeaa
ja hajotettavaa ainetta (substraattia) kertyy
lysosomeihin. Hoidon kehittäminen on osoit-
tautunut ongelmalliseksi, vaikka sairauteen
liittyvä syy tunnettaisiin, koska terveen ent-
syymin tuottaminen kohdesoluun on haasta-
vaa. Seuraavassa esimerkkejä lysosomaali-
sista yleisistä sairauksista (www.solunetti.fi).
Tay-Sachsin tauti etenee geenivirheenä perin-
nöllisesti ja aiheuttaa pahan hermostorappeu-
man. Tauti johtuu heksosaminidaasi-entsyy-
min puutteesta, joka johtaa gangliosidien ker-
tymiseen hermosoluihin. Tämä aiheuttaa
sokeutta, kehitysvammaisuutta ja usein nuo-
rella iällä kuolemankin (www.solunetti.fi,
www.ninds.nih.gov/.../taysachs.htm).
AGU-tautia (aspartylglukosaminuria) tava-
taan Suomessa muuhun maailmaan verrattuna
enemmän ja kuuluukin etenkin Itä-Suomalai-
seen tautiperimään. AGU johtuu entsyymin
puutteesta, joka aiheuttaa glykoproteiininin
tai proteoglykaaniin liittyneen sokeriosan
irrottautumisen aminohaposta. Taudille tyy-
pillisiä piirteitä ovat vakava henkinen jälkeen-
jääneisyys ja aikainen kuolleisuus, ripuli ja
toistuvat tulehdukset. Ulkoisesti AGU-tautia
sairastavan tunnistaa leveästä nenästä ja kas-
voista, lyhyestä kaulasta, pään epäsymmetri-
syydestä ja selkärangan skolioosista
(www.solunetti.fi).

Gaucher-Kosherin tauti on myös autosomaali-
nen, etenkin juutalaisväestössä esiintyvät
perinnöllinen sairaus. Tauti johtuu glukosyyli-
seramidaasin puutoksesta ja aiheuttaa veri-
solujen muutoksia, luuston vaurioita ja ihon
pigmentaatiota.  Tähän on kehitetty entsyy-
min korvaushoito, mutta hoitometodina se on
todella kallis (www.solunetti.fi).
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C2 *Soluhengitys mitokondriossa
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2.1 Solun energiansaanti ja 
sytoplasman energiaprosessi

2.1.1 Solun energiansaanti
Solu tarvitsee energiaa makromolekyylien
rakennukseen sekä omien elintoimintojensa
ylläpitämiseen. Autotrofiset solut saavat ener-
giansa suoraan auringon UV-säteilyä hyödyn-
tämällä fotosynteesissä. Heterotrofiset solut
eivät kykene hyödyntämään suoraan ilmake-
hän hiilidioksidia, vaan heterotrofisten solu-
jen on tuotettava energia orgaanisia yhdisteitä
pilkkomalla. (Lehniger ym. 1992) Tärkein
energeettinen orgaaninen yhdiste on glukoosi
(Kampbell 1996).
Energiaa tuottaakseen solu käyttää tärkeim-
män orgaanisen energianlähteensä, D-glukoo-
sin, lisäksi myös rasvahappoja ja proteiineja
(Mayes 2000). Glukoosia solu voi hyödyntää
sekä aerobisesti että anaerobisesti riippuen
siitä, onko happea saatavilla vai ei. Anaerobi-
nen energiantuotanto tapahtuu käymisteitse
sytoplasmassa, jolloin esimerkiksi lihassolu-
jen käymisreaktiossa muodostuu laktaattia eli
maitohappoa. Aerobinen energiantuotanto
tapahtuu solujen energiantuotanto yksiköissä,
mitokondrioissa.

2.1.2 Energiaprosessi sytoplas-
massa

Solun energialähteiden hyödyntäminen ener-
giantuotantoon on monimutkainen prosessi.
Energianlähteistä rasvahapot ja aminohapot
hyödynnetään aerobisissa olosuhteissa mito-
kondriossa siten, että rasvahapot hapettuvat
beeta-oksidaatiossa asetyyli-CoA:ksi, joka on
mitokondrion sitruunahappokierron tärkein
substraatti ja aminohapoista muokataan keto-
happoja, jotka hapetetaan sitruunahappokier-
rossa. Glukoosin energeettinen prosessi
tapahtuu sekä sytoplasmassa että mitokondri-
ossa.

Sytoplasmassa solu voi hyödyntää solun ulko-
puolelta tulleita D-glukoosimolekyylejä tai
lihaksissa solun sisällä varastomuodossa ole-
vaa glukoosia, glukogeeniä. Glukoosin sytop-
lasman anaerobinen energiaprosessi on nimel-
tään glykolyysi, jonka seurauksena yhdestä
glukoosimolekyylistä muodostuu kaksi pyru-
vaattimolekyyliä, kaksi nikotiiniamidiadenii-
ninukleotidia (NADH) ja kaksi ATP-mole-
kyyliä. (Mayes 2000).

2.2 Mitokondrio
Mitokondrion (kuva 1) päätehtävä on ylläpi-
tää sitruunahappokiertoa (Krebsin sykli) ja
entsymaattista koneistoa oksidatiivisessa fos-
forylaatiossa (elektroninsiirtoketju ja
ATP-synteesi), jonka lopputuloksena syntyy
ATP-molekyylejä. Lisäksi mitokondrio huo-
lehtii energianvapauttamisesta kudoksen
energiavarastoista, esimerkiksi rasvakudok-
sen metaboliassa.
Mitokondrio rakentuu fosfodilipidikaksois-
kalvoista, ulko – ja sisämembraanista.  Kalvo-
jen väliin jää intermembraanitila eli kalvojen
välitila (Kierszenbaum 2007 ja Mayers 2000).
Kalvot sulkevat sisäänsä matriksin, jossa
sijaitsevat soluhengitykseen vaadittavat kom-
ponentit pois lukien elektroninsiirtoketjun ja
ATP-syntetaasin, jotka sijaitsevat mitokond-
rion sisäkalvolla. Ulkokalvolla sijaitsee
poriini proteiinia, joka mahdollistaa ionien ja
metabolian tuotteiden diffuntoitumisen inter-
membraanitilaan (Alberts ym. 2002). Sisä-
kalvo on poimuttunut muodostaen kristoja,
jotka työntyvät matriksiin. Samalla mitokond-
rion sisäkalvo muodostaa selektiivisen osan
matriksin ja soluliman välille. Sisäkalvo on
hyvin läpäisemätön ioneille, kuten proto-
neille, joka on vaadittava ominaisuus ATP:n
synteesissa. Protonien läpäisevyyttä säätelee
ATP-syntaasi sekä erilaiset siirtäjäproteiinit,
jotka osallistuvat myös muiden aineiden kuin
protonien siirtämiseen (Lodish ym. 2008).
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2.2.1  Soluhengitys
Soluhengityksellä tarkoitetaan solunsisäistä
prosessia, jossa ravintoaineista (rasvahapot,
hiilihydraatit ja aminohapot) muodostetaan
hapen avulla energiaa (ATP molekyylejä).
Energiatuotto tapahtuu siis aerobisesti, missä
ravintoaine hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi
tuottaen samalla energiaa. Esimerkiksi glu-
koosin hajoaminen: C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 +
6 H2O +energiaa (ATP + lämpö). Reaktiossa
vapautuu energiaa -2870 kJ/mol (Campbell
1996). Teoreettisesti aerobisessa energiantuo-
tannossa vapautuu yhteensä 38 ATP-mole-
kyyliä (19 kertaa tehokkaampi kuin anaerobi-
nen energiantuotanto), mutta todellinen ener-
gian saanti on noin 40% maksimaalisesta, eli
noin 1160 kJ/mol (Lehringer ym. 1992). 
Soluhengitys kokonaisuudessaan sisältää
kolme pääosaa: anaerobinen glukolyysi solu-
limassa (tai beeta-oksidaatio mitokondriossa
rasvahapoille),  sitruunahappokierto ja oksi-
datiivinen fosforylaatio mitokondriossa. 

Puryvaatin oksidatiivinen dekarboksylaa-
tio

Glykolyysissä syntynyt pyruvaattimolekyyli
kuljetetaan mitokondrioon hapetettavaksi, jol-
loin muodostuu asetaattimolekyyli. Kuljetus
mitokondrion sisäkalvon lävitse tapahtuu spe-
sifisten pyruvaattikuljetusproteiinien avustuk-
sella (Mayes 2000 ja Kierzenbaum 2007).
Mitokondrion sisällä eli matriksissa pyruvaat-
timolekyyli reagoi koentsyymi-A:n kanssa,
jolloin reaktion tuloksena syntyy Ase-
tyyli-CoA ja lisäksi reaktiosta vapautuu yksi
CO2 molekyyli. Reaktion katalysaattorina toi-
mii sisäkalvon pyruvaattidehydrogenaasi-
kompleksi. . Pyruvaattidehydrogenaasikomp-
leksi muodostuu kolmesta entsyymikompo-
nentista ja lisäksi pyruvaatin muuttaminen
asetyyli-CoA:ksi vaatii katalyytiltä viisi vai-
hetta (Mayes 2000). Reaktiota kuvaa kuvan 2
kaavio.

Sitruunahappokierto

Sitruunahappokierto (kuva 3) tuottaa subst-
raatteja oksidatiiviselle fosforylaatiolle. Oksi-
datiivisessa karboksylaatiossa syntynyt ase-
tyyli-CoA hapetetaan monivaiheisesti sitruu-

nahappokierrossa. Asetyyli-CoA:n lähteinä
ovat siis rasvahapot (beeta-oksidaatio), glyse-
roli ja glukoosi. Aminohapot muokataan suo-
raan alfa-ketoglutaraatiksi, jota käytetään
hyväksi sitruunahappokierrossa (Mayes
2000). Sitruunahappokierrosta tuotettavia
substraatteja ovat kaksi hiilidioksidimolekyy-
liä ja   protoneja, joita koentsyymit NAD+ ja
FAD kuljettavat hengitysketjun viimeiseen
osaan, oksidatiiviseen fosforylaatioon.

Kuva 3. Sitruunahappokierto. http://www.solu-
netti.fi/tiedostot/kuvat_solubiologia/Metabolia/
sitruunahappokierto.JPG

Asetyyli-CoA:n hapetus sitruunahappo-
kierrossa. Asetyyli-CoA:n saapuessa sitruun-
happokiertoon ensimmäisenä siitä irroitetaan
asetyyliryhmä ja siirretään se oksaloasetaa-
tille, jonka jälkeen sitraattisyntaasin kataly-
soimassa reaktiossa muodostetaan sitraattia.
Sitraatista kierto jatkuu isositraattiin, josta
edelleen alfaketoglutaraattiin, ja siitä sukki-
nyyli-koentsyymi-A:han, jonka jälkeen sukki-
naattiin, edelleen fumaraattiin, sitten malaat-
tiin, kunnes kierron lopuksi palataan jälleen
oksaloasetaattiin ja sykli voi jatkua (Lehnin-
ger ym. 1992, Bender ja Mayes 2000). Sitruu-
nahappokierron Asetyyli-CoA:n hapetus on
erittäin säädeltyä spesifisten entsyymien ansi-
osta. Sitruunahappokierron tuloksena syntyy
yhdestä glukoosimolekyylistä 10 NADH ja 2
FADH2 (Lehninger ym. 1992). Näiden koent-
syymien vetyatomit kuljetetaan sitruunahap-
pokierrosta mitokondrion sisäkalvolle elekt-
roninsiirtoketjuun, josta suurin osa ATP mole-
kyyleistä syntetisoidaan.

Oksidatiivinen fosforylaatio

Oksidatiivinen fosforylaatio on se mitokond-
rion sisäkalvon proteiinikompleksijärjes-
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telmä, joka maksimoi energiantuotannon
aerobisessa organismissa, kuten ihmisen
solussa. Oksidatiiviseen fosforylaatioon kuu-
luu sitruunahapposyklistä tulleen substraatin
(NADH tai FADH2) elektronin kuljettaminen
sisäkalvon proteiinikompleksien läpi (elektro-
ninsiirtoketju) hapelle ja tähän reaktioketjuun
liitettynä ADP:n entsymaattinen fosforylaatio
ATP:ksi. Substraattien elektronit ovat peräisin
aminohapoista, hiilihydraateista tai rasvaha-
poista. Elektroninsiirtoketju sisältää kolme
suurta proteiinikompleksia sekä näiden kol-
men kompleksin väliin jäävät elektroninsiirtä-
jät ubikinoni (Q) ja sytokromi c (cyt c).
Nämä elektroninsiirtäjät Q ja cyt c siirtävät
nimensä mukaisesti elektronin kompleksilta
toiselle (Balacan RS 1990). 
Suurista komplekseista jokaisessa on proto-
nipumppu. Kun NADH tuo protonin sitruuna-
happoketjulta kompleksille I, elektronin sitoo
kompleksiin rauta-rikki rakenteet ja sytokro-
mien hemiryhmät, jotka sisältävät rautaa
(Hatefi Y 1985). Vastaavasti FADH2 luovut-
taa protonin kompleksille II. Kun elektroni
lähtee kulkemaan mitokondrion sisäkalvon
proteiinikomplekseja pitkin, se siirtyy vähitel-
len kohti alempaa energiatasoa. Tämän
vapautuneen energian turvin kaikki kolme
proteiinikompleksia kykenevät pumppaamaan
protonin mitokondrion matriksista kalvojen
väliseen tilaan. Positiiviset protonit aiheutta-
vat kalvopotentiaalin intermembraanitilan ja
matriksin välillä ja tämän vuoksi protonit pyr-
kivät takaisin matriksin puolelle. Protonien
spontaanienergia hyödynnetään ATP syntee-
siin. Reaktio tapahtuu mitokondrion sisäkal-
volla, jossa sijaitsee kiinnittyneenä kompleksi
F0, johon taas on kiinnittynyt matriksin puo-
lelle ATP syntaasia sisältävä kompleksi F1
(Mayes 2000 ja Hatefi Y 1985). ATP syntaasi
hyödyntää protonin gradientin sisäkalvon yli
siten, että ADP:iin liitetään yksi fosfaatti-
ryhmä, jolloin saadaan ATP:a (Lodish ym.
1999 ja Mayes 2000).
Elimistöllä on myös mekanismi estää protoni-
gradientin syntymisen sisäkalvon ylitse. Esi-
merkiksi ruskean rasvakudoksen termogenii-
nin kautta protonit pääsevät takaisin matrik-
siin ilman, että ne kulkevat ATP syntaasin
kautta. Tällöin muodostuu lämpöä, mutta ei

ATP molekyylejä. Termogeniinin tavalla vai-
kuttava aine on 2,4-dinitrofenoli ja näitä
aineita kutsutaan irtikytkijöiksi (Mayes 2000,
Lodish ym. 1999 ja Niemi).  Muutoksia hen-
gitysketjuun saavat myös hiilimonoksidi (CO)
ja syanidi (CN-). Nämä inhiboivat sytokromi
c oksidaasia eli hengitysketjun viimeistä pro-
teiinikompleksia, jolloin soluhengitys pysäh-
tyy kokonaan ja tila on yksilölle hengenvaa-
rallinen (D’Amico ym. 1996).

2.3 Soluhengityksen säätely
Solun toiminnan kannalta on tärkeää, että
ATP:n tuotanto säilyy vaadittavalla tasolla.
Ravintoaineista hiilihydraatteja ei voida kaik-
kea käyttää energiantuotantoon, sillä osa
menee solukalvon synteesin, esimerkiksi gly-
kokalyxin rakentamiseen solukalvon ulkopin-
nalle. Aminohapoista vain ylijäämä käyte-
tään energiantuotantoon, sillä suurin osa kulu-
tetaan proteiinien synteesissä sytoplasmassa
(Hayes WK 2005).

2.3.1 Glykolyysin säätely
Sytoplasmassa tapahtuvan glykolyysin tär-
kein säätelytekijä on fosfofruktokinaasi ja
lisäksi entsyymi on glykolyysin aloittava spe-
sifinen entsyymi. Fosfofruktokinaasi koostuu
neljästä alayksiköstä ja on lisäksi allosteeri-
nen, jonka vuoksi säätely on hyvin tehokasta
(Cambell ja Reece 2005).  Fosfofruktokinaa-
sin toimintaan vaikuttaa voimakkaimmin
ATP/AMP-suhde. Suuri ATP konsentraatio
inhiboi fosfofruktokinaasin toimintaa ja AMP
pitoisuus aktivoi sen toimintaa, mikä osoittaa
solun energiavajeen. Myös suuri protonikon-
sentraatio sytoplasmassa laskee fosfofruktoki-
naasin aktiivisuutta. Sitruunahappokierron sit-
raatti-entsyymi inhiboi fosfofruktokinaasin
toimintaa. Sitraatin suuri määrä kertoo solun
runsaasta ATP ja NADH pitoisuudesta. Toi-
saalta fosfofruktokinaasia aktivoi fruk-
toosi-6-P, mikä osoittaa, että glukoosia ei käy-
tetä glykokeenin, glykoproteiinien tai solusei-
nän synteesiin. Näiden kaikkien tekijöiden
yhteisvaikutus ratkaisee solun energiatuotan-
non aktiivisuuden sytoplasmassa (Oksanen
2005). 



137
2.3.2 Sitruunahappokierron säätely
Sitruunahappokierron toimintaan vaikuttaa
asetyyli-CoA:n konsentraatio solussa. Ase-
tyyli-CoA:n määrään vaikutetaan  pyruvaatin
synteesin kautta. Pyruvaattidehydrogenaasi
mitokondrion sisäkalvolla säätelee pyruvaatin
muodostumista asetyyli-CoA:ksi ja pyruvaat-
tidehydrogenaasiin vaikuttaa ATP, jonka suuri
konsentraatio inhiboi sitä. Muita inhibiitto-
reita ovat NADH ja suuri asetyyli-CoA kon-
sentraatio. Lisäksi sitruunahappokierron  (kuv
3) jokainen vaihe on spesifisesti säädelty eri
entsyymien toimesta (Weitzman 1987).

2.3.3 Oksidatiivisen fosforylaation 
säätely

Oksidatiivista fosforylaatiota säädellään par-
haiten adenosiinidifosfaattikonsentraation
(ADP) avulla. Tällöin on ATP:n synteesi on
mahdoton, koska ADP:a ei ole saatavilla. Jos
solulla ei ole ADP:a, sen hapenkulutus putoaa
kymmenesosaan maksimaalisesta (Niemi).
Toisaalta ATP:n suuri konsentraatio inhiboi jo
oksidatiivista fosforylaatiota edeltäviä solu-
hengityksen vaiheita, toisin sanoen tavoit-
teena on vähentää ATP synteesiä jo ennen
oksidatiivista fosforylaatiota.

2.4 Soluhengitykseen vaikuttavat 
häiriötekijät

Suurin osa mitokondriaalisista sairauksista
johtuvat nykykäsityksen mukaan mitokond-
rion energiantuotannon häiriöistä, erityisesti
hengitysketjun häiriöistä, joita ovat oksidatii-
visen fosforylaation häiriöt. Useimmiten häi-
riöiden syynä ovat mitokondriaalisen DNA:n
(mtDNA) mutaatiot. Mitokondriaaliselle
DNA:lle on ominaista maternaalinen eli
äidinpuolen periytyminen. Lisäksi mitokond-
rion genomi on rakenteeltaan rengasmainen ja
genomi on monistunut useita kertoja (polyp-
lasmia). Polyplasmiasta johtuen monet
mtDNA:n mutaatiot, jotka aiheuttavat tautia,
esiintyvät genomissa ensin yhdessä renkaassa.
Mitokondrion jakautuessa mutaatio yleistyy
mitokondriaalisessa perimässä, jolloin solussa
on sekä mutatoitunutta että tervettä genomia,
jolloin puhutaan heteroplasmisesta peri-
mästä. Mitä suurempi määrä mutatoitunutta

genomia mitokondriossa on, sitä todennäköi-
sempää on mitokondriaaliset toiminta häiriöt
ja kliinisen taudin kehittyminen (Majamaa
2003).
Tunnetuimpia mitokondrionaalisia oiryhtymiä
ovat Kearns-Sayren oireyhtymä,
MELAS-oireyhtymä, MERRF-oireyhtymä ja
Leberin perinnöllinen näköhermoatrofia.
Nämä oireyhtymät johtuvat pääasiassa
mtDNA:n erilaisista mutaatioista, joista
MELAS-oireyhtymän aiheuttama pistemutaa-
tio on todennäköisesti yleisin väestössä
(Majamaa 2003).
Mitokondriosta johtuvien kliinisten tautien ja
niistä johtuvat oireet ovat monimuotoisia ja
epäspesifisiä.  Neurologisina oireina esiintyy
mm. älyllisen kehityksen viivästymistä,
sensoneuroonista kuulon heikkenemistä ja
ataksiaa eli lihasheikkoiutta. Diagnostiikan
kannalta ongelmallista, että sama biokemialli-
nen häiriö antaa erilaisia taudinkuvia ja toi-
saalta saman kliinisen oireiston voivat aiheut-
taa erilaiset geenivirheet. (Kuusisto ym. 2003
ja Pihko ym. 1992).
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Tiivistelmä
Solujen polaarisuudella tarkoitetaan solun rakenteellista ja toiminnallista erilaistumista sen eri osissa. Joistakin
soluista polaarisuus voidaan osoittaa jo solun muodon perusteella, kun taas joissakin sen havaitsemiseksi on tutkit-
tava solun sisältöä, esimerkiksi tukirangan rakentumista. Selkeästi polaarisia soluja ovat esimerkiksi epiteelisolut
(erityisesti lieriöepiteeli), hermosolut, osteoklastit eli luunsyöjäsolut sekä siittiöt. Epiteelisoluissa polaarisuus
näkyy erilaisena pintana luumenin puolella ja tärkeänä rakenteena polaarisuuden kannalta ovat tiiviit liitokset.
Osteoklastilla on selkeästi erilaiset toiminnot solun eri osissa, esimerkiksi poimureunan funktiona on erittää happoa
ja entsyymejä. Hermosolun rakenteesta näkee heti solun polaarisuuden, joka on elintärkeä signaalien oikean suun-
tautumisen kannalta. Myös siittiö on muodoltaan selkeästi polaarinen. Polarisaatiomekanismeja tutkitaan jatku-
vasti, mutta ne ovat vielä melko tuntemattomia. Polarisaation häiriytyminen on kuitenkin aina merkki sairaudesta
ja kenties jopa syy siihen (Wodarz & Näthke 2007).

Johdanto
Polarisaatio voidaan havaita soluelinten
sijainnin jakautumisen, solun muodon tai
solukalvon proteiinien ja reseptoreiden jakau-
tumisen perusteella. Solun polaarisuus syn-
tyy solun erilaistuessa lopulliseen tehtäväänsä
ja jonkinasteinen polaarisuus on tyypillistä
useimmille soluille. Solun jakautuessa pola-
risaatio välittyy tytärsoluihin.
Polarisaation syntymekanismeja ja niiden sää-
telytekijöitä ei vielä tunneta tarkoin. Myös-
kään ei tiedetä, poikkeavatko eri solutyyppien
polarisaatiomekanismit toisistaan. Solun
rakenteista polaarisuuteen vaikuttavat pääosin
tuma, solukalvo, sytoskeletoni ja endoplasma-
kalvostot. Solujen väliset tiiviit liitokset ovat
suuressa roolissa polarisaation muodostami-
sessa, etenkin epiteelisoluilla. Polaarisuuden
muodostaminen ja ylläpito ovat ratkaisevan
tärkeitä solun normaalin toiminnan kannalta
ja solun polarisaation häiriytymisen on
havaittu olevan merkityksellinen tekijä syö-
päsoluissa ja jopa sairauden synnyssä.

Polarisaatiomekanismit

Solun polarisaatio näkyy erityisen selkeästi
solukalvossa kuten tiiviissä liitoksissa epitee-
lisoluissa. Kuitenkin koko solu ilmentää eri-
laistumista esimerkiksi tuman, Golgin lait-
teen, mikrofilamenttien ja dendriittien sijoit-
tumisessa. Itse polarisaation synty on moni-

mutkainen prosessi, johon vaikuttavat useat
geenit, signaaliaineet ja proteiinit. Jatkuvasti
tutkitaan, ovatko nämä säätelytekijät samoja
eri solutyypeillä.
Tiiviit liitokset ovat epiteelisoluilla tärkeässä
roolissa polarisaation säilyttämisessä ja ne
ovat itsessäänkin polaarisia rakenteita, sillä
niiden paikka solukalvolla on tarkoin määräy-
tynyt. Liitosten roolia polarisaation synnyssä
tutkitaan, mutta vaikeutena on muun muassa
polarisaation ja tiiviiden liitosten yhtäaikai-
nen syntyminen. On kuitenkin todettu, että
aineet, jotka heikentävät tiiviiden liitosten
syntyä, haittaavat myös polarisaation muo-
dostumista (Cereijido ym. 1998). Tiiviit lii-
tokset saattavatkin olla asemia, joiden proteii-
nien (esimerkiksi Rab) avulla polarisaatiota
ohjataan ja säännöstellään (Zahraoui 2004).
Polaarisuutta ilmenee myös soluissa, joissa ei
ole tiiviitä liitoksia, esimerkkeinä hermo- ja
siittiösolut. Olemassa on siis myös liitoksista
riippumattomia mekanismeja. Tällainen on
esimerkiksi polaarisuuden syntyminen
GPI-proteiinien (glykoproteiinityyppi) avulla
niiden muuttaessa kiinnittyessään pinnan
rakennetta basolateraalisesta apikaaliseksi.
Muitakin signaaliaineita tunnetaan ja niiden
sitoutuminen reseptoreihin johtaa muiden
proteiinien sitoutumiseen ja edelleen pola-
risaatioon. Signaaliaineet saattavat myös syn-
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nyttää ketjuja, joiden tuloksena ilmenee
lopulta solun polarisaatio. Tätä päätelmää
tukee myös se, että vain harvoja suoraan api-
kaalipintaa määrittäviä aineita on tunnistettu.
Tärkeä polarisaatiomekanismi on myös jon-
kin proteiinin toimintakyvyn hävittäminen,
mikä johtaa solun toiminnan muutokseen ja
edelleen polarisoitumiseen. Itse sytoplas-
massa sytoskeletoniin liittyvät aineet vaikut-
tavat polarisaation muodostumiseen ja sen
asteeseen. Naapurisolujen tai ympäröivän
tilan eli ekstrasellulaarimatriksen muutokset
voivat vaikuttaa polaarisuuteen, esimerkiksi
pH:n muutokset vähentävät polarisaatiota
(Cereijido ym. 1998).

Epiteelisolut

Epiteelisolut ovat polaarisia. Ontelon tai eli-
men ulkopinnan puolella on solun apikaalinen
pinta, jolla on erilaiset tehtävät verrattuna
tyvikalvoon sitoutuneeseen basaalipintaan tai
solun sivulla olevaan lateraaliseen pintaan.
Tiiviit liitokset, jotka yhdistävät epiteelisoluja
toisiinsa, muodostavat nauhamaisen raken-
teen apikaalisen pinnan ympärille, ja näin
rajaavat solukalvon apikaaliseen ja basolate-
raaliseen osaan (Kirzenbaum 2007). Solukal-
von molekyylit eivät pääse liikkumaan liitok-
sen ohi sen puolelta toiselle, joten solun on
kuljetettava rakennekomponentit oikeille pai-
koilleen.  Myös solukalvon rakenne on erilai-
nen apikaalisella ja basolateraalisella pinnalla.
Esimerkiksi ohutsuolen lieriöepiteelin apikaa-
lisella pinnalla olevat mikrovillukset muodos-
tavat mahdollisimman suuren imeytymis-
pinta-alan ja näin varmistavat ravintoaineiden
tehokkaan imeytymisen. Virtsateitä verho-
avan uroepiteelin apikaalipintaa taas verhoaa
tavallista paksumpi levymäinen rakenne, joka
estää virtsan myrkyllisiä aineita vahingoitta-
masta soluja ja pääsemästä takaisin elimis-
töön.

Osteoklastit

Osteoklastit auttavat elimistön luuston uudis-
tamisessa: ne hajottavat vanhaa luuta osteob-
lastien muodostaman uuden luuston tieltä.
Osteoklastit syntyvät monosyytti-makrofagi-
linjan kantasolujen muuttuessa preosteoklas-

teiksi ja sitten fuusioituessa monitumaisiksi
osteoklasteiksi. Resorpoidessaan eli syövyttä-
essään luuta osteoklasti on polaarinen solu.
Alapinnalla osteoklastilla on poimuinen kal-
vosto (ruffled border) ja reunoiltaan se on
kiinnittynyt luuhun tiiviillä sidoksella (sealing
zone) (Kirzenbaum 2007). Luuta hajottaes-
saan osteoklasti erittää poimureunastaan suo-
lahappoa (HCl) ja erilaisia entsyymejä kuten
Katepsiini-K. Hajotetun orgaanisen ja epäor-
gaanisen aineksen solu ottaa sisäänsä. Luu-
materiaalin poistoa varten osteoklastiin syn-
tyy verenkierron puolella olevalle pinnalle
solukalvoalue, joka ilmenee ainoastaan resor-
poivassa solussa (Salo 2002). Tälle alueelle
luumateriaali kuljetetaan transsytoosilla ja
eritetään verenkiertoon. Osteoklastit ovat siis
hyvin polaarisia soluja, mutta polarisaatio
ilmenee vain hajotusvaiheessa olevassa oste-
oklastissa (Kuva 1).

Kuva 1. Resorpoiva osteoklasti on polaarinen
solu. Osteoklasti tarttuu luun pintaan tiiviillä lii-
toksilla ja syövyttää vanhaa luuta poimureunasta
erittämillään hapoilla ja entsyymeillä.

Hermosolu

Kypsä hermosolu on polarisoitunut sekä
rakenteellisesti että toiminnallisesti (Kuva 2).
Hermosolussa on kolme pääosaa: sooma eli
solun runko-osa, aksoni eli viejähaarake ja
dendriittejä eli tuojahaarakkeita (Hiltunen ym.
2008). Sooma on muodostunut kookkaasta
pyöreästä tumasta ja tätä ympäröivästä soluli-
masta, jota kutsutaan perikaryoniksi (Kirzen-
baum 2007). Dendriitit sijaitsevat sooman
alueella ja niitä on hermosolussa tavallisesti
useita. Vastaavasti aksoneita hermosolussa on
yleensä vain yksi. Viejähaarake alkaa akso-
nikukkulasta (axon hillock) ja loppuu pääte-
haaraumaan eli telodendroniin. Erityisesti
keskushermoston alueella aksoneilla voi olla
haaraumia (kollateraalihaarat) myös ennen
päätehaaraumaa. Hermosolut jaetaan koon ja
haarakkeiden muodon perusteella kolmeen
ryhmään: multipolaariset-, bipolaariset- ja
pseudounipolaariset neuronit.

poimureuna

tiivis liitos

HCl   luu
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Hermosolun tehtävä on ottaa vastaan ja välit-
tää impulsseja. Dendriitit ottavat vastaan
soluun tulevat impulssit ja aksonit välittävät
ne eteenpäin. Hermosolun polarisaatio on
välttämätöntä signaalien oikeassa suuntautu-
misessa. Polarisaation muodostumismekanis-
mit ovat kuitenkin vasta selviämässä, vaikka
pääasialliset säätelytekijät onkin löydetty.
Hermoston kehityksen alussa ainoastaan yksi
epäkypsä neuroni erilaistuu muista aksoniksi,
mistä hermosolun polarisaation katsotaan
alkavan.

Kuva 2. Hermosolu on muodoltaan selkeästi po-
laarinen, mikä on välttämätöntä impulssien oi-
keansuuntaiseen välittymiseen.

Siittiöt

Siittiö on kypsä miespuolinen sukusolu, jonka
tehtävänä on viedä haploidi geneettinen infor-
maatio munasoluun hedelmöittymistapahtu-
massa. Siittiön DNA sijaitsee pääkappaleessa,
jota ympäröi akrosomi, Golgin laitteesta
peräisin oleva rakenne, joka sisältää prote-
olyyttisiä entsyymejä ja hyaluronidaasia.
Akrosomin entsyymit auttavat siittiötä tun-
keutumaan munasolua ympäröivien rakentei-
den läpi. Siittötä eteenpäin kuljettava hännän
liike vaatii runsaasti energiaa, jota tuottavat
keskikappaleen alueelle keskittyneet mito-
kondriot. Varsinaisen liikkeen mahdollistavat
hännän sisällä olevat mikrotubulukset, jotka
liukuvat toistensa suhteen (Kuva 3). 

Kuva 3. Siittiössä on kolme selkeästi eri tarkoi-
tuksen omaavaa osaa: pääkappale (munasoluun
tunkeutuminen), keskikappale (energian tuotto)
ja häntä (liike).

Solun polaarisuuden häiriöt

Solun polaarisuuden säilyttäminen on sille
elintärkeää ja sen häviäminen on yksi syövän
merkeistä. Solujen liitosten häiriintymisen
ohella polaarisuuden katoaminen korreloi
hyvin kasvainten leviämisen ja metastaasien
muodostumisen kanssa. Viime aikoina on
saatu myös todisteita polaarisuuden häiriöi-
den suuremmasta roolista itse syövän syn-
nyssä (Wodarz & Näthke 2007). Monet
äärimmäisen tärkeät solun polaarisuuteen vai-
kuttavat proteiinit ovat tunnettuja proto-onko-
geenejä eli esisyöpägeenejä tai tuumorisup-
pressoreita. Onkogeenisten signaalireittien on
todettu vaikuttavan juuri solun polaarisuuden
perusmekanismeihin. Solun normaalin järjes-
täytymisen häiriintyminen saattaa olla syynä
esisyöpäsolun epänormaaliin uusiutumiseen
ja erilaistumiseen.
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4.1 Mitoosi
Eliöiden kasvu ja elämä perustuu jatkuvaan
solunjakautumiseen. Eliön varhaisessa kehi-
tysvaiheessa jakautuminen on erittäin kii-
vasta, mutta myös kehittyneet solut jakautu-
vat jatkuvasti korvaten elimistön kuolleet
solut uusilla. Eräät pitkälle erikoistuneet
solut, kuten hermo- ja sydänlihassolut eivät
jakaudu laisinkaan. Solunjakautuminen on
tarkoin säädelty prosessi, jonka häiriöt saatta-
vat johtaa esimerkiksi solujen hillittömään
jakautumiseen ja kasvaimen syntyyn.
Somaattisten solujen jakautumisvaihetta kut-
sutaan mitoosiksi. Toisin kuin sukusolujen
jakautumisessa, meioosissa, mitoosin tulok-
sena on kaksi geneettisesti samanlaista solua.
Mitoosia kutsutaankin tästä johtuen suvutto-
maksi jakautumiseksi. Mitoosi on osa somaat-
tisen solun elämän kiertoa. Toinen osa kier-
rosta on mitoosiin valmistava interfaasi, jonka
vaiheiden aikana solussa tapahtuu aktiivista
DNA-, RNA- ja proteiinisynteesiä (Aula ym.
2006). Interfaasin aikana solu käy läpi erilai-
sia tarkastuspisteitä, joissa se varmistaa ole-
vansa valmis mitoosiin. Mitoosi vaatii käyn-
nistyäkseen riittävän solukoon sekä perintöai-
neen onnistuneen jakautumisen (Kierszen-
baum 2002). Mitoosi on monimutkainen pro-
sessi, jossa kromosomit jaetaan tasaisesti
tytärsoluihin (Darnell ym. 1990). Mitoosi
tapahtuu liukuvasti, mutta se voidaan kuiten-
kin jakaa useaan eri vaiheeseen. Proliferaatio-
vaiheet ovat nimeltään profaasi, prometafaasi,
metafaasi, anafaasi ja telofaasi. Jakautumis-
vaiheiden aikana solu muodostaa niin kutsu-
tun solusukkulan, jakaa kahdentuneet kromo-
somit solun eri päihin sekä muodostaa supis-
tusrenkaan joka kuroo solun keskeltä poikki
kahdeksi itsenäiseksi soluksi (Aula ym.
2006). Mitoosissa solu säilyy diploidisena,
joten molempien syntyneiden tytärsolujen
kromosomiluku on 2N eli ihmisellä 46 (Har-
ley ym. 1996). Mitoosin säätely perustuu kah-
denlaisten proteiinien, sykliinien ja proteiini-

kinaasien, toimintaan ja niiden aikaansaa-
maan proteiinien fosforylaatioon. Soluor-
ganelleista proteasomit osallistuvat säätelyyn
hajoittamalla sääteleviä proteiineja (Harlt ym.
2005). Sana mitoosi tulee kreikan kielen
sanasta mitos, joka tarkoittaa rihmaa (Langley
1968).

4.1.1 Mitoosin vaiheet
Mitoosi voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen.
Ne ovat profaasi, prometafaasi, metafaasi,
anafaasi ja telofaasi. Tärkeä osa solusykliä on
myös interfaasi-niminen vaihe, jonka aikana
solujen tuma ja perintöaines kahdentuvat ja
solu valmistautuu  proliferaatioon (Aula ym.
2006).

Kuva 1. Interfaasi. Solu valmistautuu jakautu-
maan. Nimetyt rakenteet: A= solukalvo, B= tuma-
kalvo, C= tumajyvänen, D= kromatiini, H= sentro-
somi. Kuvassa mukailtu kirjan The anatomy co-
loring book kuvaa (Kapit ym. 2002).

Profaasi

Tuman lähettyvillä on kaksi sentrosomia,
jotka koostuvat kahdesta sentriolista eli kes-
kusjyväsestä. Profaasin eli esivaiheen aikana
ne kulkeutuvat solun vastakkaisiin napoihin
eli pooleihin. Välivaiheen eli interfaasin
aikana tuplaantuneelle solun perintöainekselle
tapahtuu niin kutsuttu kondensaatio; kromo-
somit tiivistyvät ja pakkautuvat 50-100- ker-
taisiksi, jolloin ne lyhenevät ja paksuuntuvat
valomikroskoopilla havaittaviksi sisarkroma-
tideiksi (Aula ym. 2006). Kromatidit konden-
soi niiden pinnalla sijaitseva kondensiini, ja
sisarkromatidit sitoutuvat toisiinsa kohe-
siini-nimisen proteiinin avulla (Kierszenbaum
2003).



143
Prometafaasi on lyhyt ja nopea vaihe profaa-
sin ja metafaasin välissä. Tumakalvo hajoaa
lamiinien fosforyloituessa, ja tumajyvänen
katoaa näkyvistä (Kierszenbaum 2003.) Suk-
kularihmat kiinnittyvät kromatideja yhdistä-
viin sentromeereihin, joiden pinnalla on kine-
tokoriksi kutsuttava kiinnittymisalusta
(Lodish ym. 2004).

Kuva 2. Profaasi ja prometafaasi. Nimetyt raken-
teet: B= hajonnut tumakalvo, D'= kromosomi, E
ja F= kromatidi, G= sentromeeri, I= asteri, J= suk-
kularihma. Kuvassa mukailtu kirjan The anatomy
coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

Metafaasi

Metafaasi on proliferaation välivaihe. Siinä
kromosomit näkyvät valomikroskoopilla
rakenteina, joille on tyypillistä asettua x-kir-
jaimen muotoon. Kromatidit toisiinsa sito-
vasta rakenteesta käytetään nimitystä sentro-
meeri. Sukkularihmat ovat ratkaiseva tekijä
siinä, että kromosomit asettuvat oikealla
tavalla jakotasoon. Ne asettuvat siten, että sis-
arkromatidit ovat vastakkaisilla puolilla toi-
siinsa nähden (Lodish ym. 2004).

Kuva 3. Metafaasi. Kromosomit järjestäytyvät
sukkularihmaston avulla jakotasoon. Nimetyt ra-
kenteet: E ja F=kromatidi, G=sentromeeri, J=suk-
kularihma. Kuvassa mukailtu kirjan The anatomy
coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

Anafaasi

Anafaasissa eli jälkivaiheessa sukkularih-
moilla on myös suuri merkitys. Sukkularih-
mat lyhenevät ja irrottavat sisarkromatidit toi-
sistaan. Tämän jälkeen ne auttavat yksinker-

taisia kromatideja ohjautumaan solun vastak-
kaisiin pooleihin. Anafaasin lopussa solu on
kyennyt kopioimaan kaksi identtistä perintö-
ainesta ja on muodostanut niistä kaksi omaa
ryhmää (Lodish ym. 2004).

Kuva 4. Anafaasi. Sisarkromatidit vaeltavat eri
navoille. Nimetyt rakenteet: E' ja F'= kromosomi,
G= sentromeeri. Kuvassa mukailtu kirjan The
anatomy coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

4.1.2 Telofaasi
Loppuvaihe eli telofaasi on käänteinen tapah-
tuma profaasille ja prometafaasille. Telofaasi
puhdistaa solusta mitoosin jäljet. Sisarkroma-
tidit ovat tällöin jo siirtyneet omiin poo-
leihinsa. Molemmille tytärkromosomiryh-
mille muodostuu oma tumakotelo sekä omat
tumajyväset, tumasukkula katoaa ja kromo-
someille tapahtuu defosforylaation seurauk-
sena dekondensaatio. Siinä profaasin aikana
kromosomeihin muodostuneet kierteet alka-
vat purkautua ja niistä tulee löysiä vyyhtejä
(Kierszenbaum 2003).

Kuva 5. Telofaasi. Telofaasi on käänteinen tapah-
tuma profaasille ja prometafaasille. Nimetyt ra-
kenteet: B=tumakalvo, C=tumajyvänen, E' ja
F'=kromosomi. Kuvassa mukailtu kirjan The ana-
tomy coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

Telofaasin jälkeen tarvitaan vielä sytokineesi-
vaihe, jossa soluaines tasataan kahden tytär-
solun välille. Aktiini muodostaa renkaan
solun puoliväliin ja rengas supistuu halkaisten
solun kahtia. Täten muodostuu kaksi ident-
tistä tytärsolua (Kierszenbaum 2003).
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Kuva 6. Kaksi tytärsolua. Mitosin seurauksena
syntyy kaksi geneettisesti samanlaista tytär-
solua. Nimetyt rakenteet: B= tumakalvo, E ja F=
kromatiini. Kuvassa mukailtu kirjan The anatomy
coloring book kuvaa (Kapit 2002). 

Taulukko 1. Mitoosin vaiheet.

4.1.3 Mitoosia säätelevät tekijät
Solusykliä säätelevät kahdenlaiset proteiinit:
sykliinit ja sykliini-riippuvaiset proteiiniki-
naasit. Sykliinit sitoutuvat proteiinikinaasei-
hin, jotka sitten fosforyloivat valitut proteii-
nit. Mitoottinen B-Cdk2-sykliinikompleksi,
MPF (M-phase promoting factor), muotoutuu
interfaasivaiheen G2 aikana (Kierszenbaum
2003). MPF on dimeeri, joka koostuu syklii-
nistä ja sykliini-riippuvaisesta proteiinikinaa-
sista. MPF-sykliinikompleksin läsnäolo
aikaansaa mitoosin varhaiset vaiheet. Myös
mitoosin eri vaiheilla on oma säätelyteki-
jänsä, APC-kompleksi (Anaphase Promoting
Complex). Metafaasista anafaasiin siirty-
mistä säätelee APC-Cdc20-kompleksi, joka
vähentää sekuriinin määrää solussa. Sekuriini
on proteiini, joka osallistuu anafaasi-vaiheen
laukaisuun. Anafaasista telofaasiin siirtymi-
sen aikaansaa APC-Cdh1, joka vähentää
solun mitoottisten sykliinien määrää. Mitoo-
sin lopettaminen on myös APC:n säätelemää
(Lodish ym. 2004). Vaiheesta toiseen siirty-
miseen osallistuvat myös proteasomit, jotka
hajoittavat proteiineja, muun muassa sekurii-
nia. Proteiinien väheneminen aikaansaa erilai-

sia tapahtumia, kuten sisarkromosomien erka-
nemisen solun eri päihin (Hartl ym. 2005).

4.1.4 Mitoosiin osallistuvat rakenteet
Mitoosissa solu muodostaa rakenteen, jota
kutsutaan tumasukkulaksi. Metafaasin aikana
tumasukkula jakautuu kahteen osaan: keskellä
sijaitsevaan mitoosikuvioon ja vastakkaisilla
reunoilla sijaitsevien astereihin. Mitoosiku-
vio eli sukkularihmasto on pallon muodon
ottanut kasa mikrotubuluksia ja proteiineja,
jonka metafaasivaiheen kromosomit jakavat
keskeltä kahteen osaan. Asterit muodostuvat
sentrosomeihin kiinnittyvistä “astraaleista
mikrotubuluksista”. Asterit suuntautuvat pois-
päin sentrosomeista kohti solukalvoa auttaen
tumasukkulan oikealle paikalleen. Sytokinee-
sissä asterit osallistuvat solun jakautuminen
ohjailuun. Mitoosissa solun vastakkaisiin päi-
hin kulkeutuvat sentrosomit kuljettavat muka-
naan tytär-sentriolia, jotta proliferaatio olisi
tytärsoluissakin mahdollista. Keskeisiä raken-
teita mitoosissa ovat kinetokorit, jotka ovat
sentromeerien pinnalla sijaitsevia proteiini-
komplekseja. Kinetokoreilla on useita tehtä-
viä solunjakautumisessa: ne tarrautuvat mik-
rotubuluksiin ja liittävät ne kromosomeihin,
aikaansaavat voiman, jota tarvitaan kromoso-
mien liikutteluun mikrotubuluksia pitkin sekä
säätelevät kromosomien jakautumista ja kul-
keutumista solun eri päihin (Lodish ym.
2004).
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Vaiheen nimi Vaiheen aikaiset tapahtumat
Interfaasi* Solu valmistautuu jakautumaan, perintöaines 

kahdentuu
Profaasi Kondensaatio, sentrosomit tuman vastakkaisiin 

napoihin
Prometafaasi Tumakotelo hajoaa, tumajyvänen katoaa, sentrosomit 

kiinnittyvät kromatideihin
Metafaasi Sukkularihmat vetävät kromatidit jakotasoon
Anafaasi Sisarkromatidit erkanevat ja vaeltavat eri navoille
Telofaasi Käänteinen profaasi, kromosomien dekondensaatio, 

tumakalvot muodostuvat
*Interfaasi ei ole varsinaisesti mitoosin vaihe, vaan se on osa 
solusykliä.
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Johdanto
Terveessä solussa geenien ohjaama prolife-
raatio eli jakautuminen tapahtuu hallitusti ja
tasapainossa solujen tuhoutumisen kanssa.
Kyseisiä tapahtumia ohjaavat useat geenit ja
niiden tuottamat proteiinit. Osaa näistä gee-
neistä kutsutaan kasvunrajoitegeeneiksi.
Nämä geenit ylläpitävät solujen elinympäris-
töä, kontrolloivat niiden kasvua sekä jakautu-
mista. Näiden geenien normaalin toiminnan
estyminen, jolloin geenien tuotteet tuotetaan
inaktivoituneessa muodossa tai jätetään koko-
naan tuottamatta, lisää syöpäsolukon muodos-
tumisen ja kasvun riskiä. Tunnetuin kasvunra-
joitegeeneistä on p53, jonka inaktivaatio on
kuvattu useiden eri syöpien yhteydessä.

Yleistä
Pahanlaatuinen solujen kasvu saa alkunsa
geenien mutaatioista. Kaikki geneettiset
mutaatiot eivät kuitenkaan johda syöpään.
Kontrolloimaton solujen kasvu ja edelleen
kasvaimen muodostuminen saavat alkunsa
kun solun säätelyjärjestelmä vaurioituu.
Yleensä kasvaimissa on mutaatioita kaikissa
kasvainsolun kehittymiseen vaikuttavissa
geeniryhmissä, eli onkogeeneissä, kasvunra-
joitegeeneissä ja perimän pysyvyyttä ylläpitä-
vissä geeneissä (DNA-korjausmekanismit).
Mutaatiot saavat aikaan säätelyjärjestelmän
vaurioitumisen ja edelleen kontrolloimatto-
man solukasvun. 
Normaalisti genomissa esiintyvien
proto-onkogeenien mutaatiot mahdollistavat
geenien aktivoitumisen onkogeeneiksi, eli
syöpägeeneiksi. Onkogeenien tuotteet voivat
imitoida kasvutekijää tai kasvutekijäresepto-
ria sekä toimia proteiini-tyrosiini-kinaasina
mahdollistaen proteiinien epänormaalin fos-
forylaation. Onkogeenien tuotteet vaikuttavat
solujen aineenvaihduntaan ja solusykliin

myös estämällä apoptoosia, välittämällä kas-
vusignaalia solulimassa ja toimimalla tras-
kriptiotekijöinä. Proto-onkogeenien mutaati-
oiden seurauksena voikin olla hallitsematonta
solun proliferaatiota ja mahdollisuus syöpä-
kasvaimen syntyyn. (S Zakrzewski 2002, J
Myllyharju 2009)
Kasvunrajoitegeenejä voidaan pitää onkogee-
nien vastavaikuttajina. Ne koodaavat proteii-
neja, jotka inhiboivat muun muassa solun pro-
liferaatiota. Kasvunrajoitegeeneissä mutaa-
tion tulee esiintyä geenin molemmissa allee-
leissa Knudsonin kaksivaiheteorian mukaan
(ks. kohta 3, Retinoblastoomageeni), jotta
hallitsematon kasvu on mahdollista.
Proto-onkogeenien kohdalla vastaava kasvu
on mahdollista jo yhden alleelin ollessa muta-
toitunut. (S Zakrzewski 2002, J Myllyharju
2009,)

5.1 Kasvunrajoitegeenien pääryh-
mät

Kuva 1. Kasvunrajoitegeenien pääryhmät sekä
esimerkkejä.

5.1.1 Gatekeepers
Gatekeepers-geenit ovat kasvunrajoitegee-
nejä, jotka toimivat niin sanotusti portinvarti-
joina valvomalla solujen jakautumista ja
apoptoosia. Nämä geenit vaikuttavat muihin
soluihin estämällä niiden jakautumista tai
kiihdyttämällä apoptoosia. Geenit esiintyvät
spesifeinä tietyissä kudoksissa tai elimissä.
Esimerkiksi APC-geenin mutaatio voi aiheut-
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taa paksusuolisyöpää, mutta ei munuaissyö-
pää, kun taas VHL-geeni toimii päinvastoin.
Tunnetuimpia gatekeeper-geenejä ovat p53,
RB1, NF1 sekä APC. (D van Heemst ym.
2007, K Hunt ym. 2007, H Joensuu ym. 2007) 

5.1.2 Caretakers
Nämä niin sanotut huolehtija-geenit suojaavat
soluja mutaatioilta valvomalla ja ylläpitä-
mällä DNA:n eheyttä. Caretakers-geenit eivät
suoraan estä tai vaikeuta solujakautumista,
vaan korjaavat DNA:han syntyneitä vaurioita
sekä estävät mutaatioiden syntyä ja kasautu-
mista. Caretakers-geenien inaktivoitumisen
seurauksena normaalien solujen muuttuminen
neoplastisiksi soluiksi todennäköistyy. Tunne-
tuimpia caretaker-kasvunrajoitegeenejä ovat
p53, BRCA 1, BRCA 2, MLH1 ja MSH2. (D
van Heemst ym. 2007, K Hunt ym. 2007, H
Joensuu ym. 2007)

5.1.3 Landscapers
Landscaper-kasvunrajoitegeenit toimivat
solujen kasvuympäristön ylläpitäjinä. Ne
estävät ko. ympäristöä muuttumasta syövän
kasvua varten edulliseksi. Yhtenä esimerk-
kinä landscapereistä voi mainita TSP1-gee-
nin, jonka mutaatiota seuraava inaktivoitumi-
nen liittyy etenkin gastrisen karsinooman syn-
tyyn. (J Lawler ym. 2001, D van Heemst ym.
2007, K Hunt ym. 2007, H Joensuu ym. 2007)

5.2 Kasvunrajoitegeeni p53
Kasvunrajoitegeeni p53 säätelee genomin
yhtenäisyyttä ja kontrolloitua solukasvua.
Bialleelisesti mutatoitunut tai puuttuva
p53-geeni löydetään yli puolista ihmisten syö-
vistä. Vajaassa puolessa syöpäkasvaimista
p53 on normaalirakenteinen, mutta muista
syistä toimimaton. Myös koe-eläintutkimuk-
set tukevat havaintoa p53:n suuresta merki-
tyksestä tuumoreiden synnyssä. Esimerkiksi
p53-poistogeeninen hiiri on jo hyvin varhain
altistunut eri kasvaimille. (C Klein ja LT Vas-
silev 2004, E C Pietsch ym. 2008) 
p53-geenin normaalia alempi aktiivisuus voi
saada aikaan lisääntyneen solukasvun. Geenin
tuotteen pitoisuus on pidettävä matalana
soluissa, sillä suurentunut pitoisuus voi estää

solun normaalia toimintaa.  Geenin säätely
perustuu niin kutsuttuun negatiiviseen takai-
sinkytkentään. Tässä säätelyssä on pääroo-
lissa p53:n regulaattori, MDM2. Kuten
p53:lla myös MDM2:lla on lyhyt puoliintu-
misaika. Tumansisäisen p53-tason noustessa
aktivoituu MDM2-geenin transkriptio ja näin
MDM2-proteiinin pitoisuus nousee. MDM2
estää p53:n toimimisen transkriptiotekijänä
sitoutumalla kohtaan, jolla p53 tarttuu
DNA:han. MDM2 saa myös aikaan p53:n
hajoamisen, joka tapahtuu ubikitiini-proteaso-
mijärjestelmän kautta, kun MDM2:n tuote
E3-ubikitiiniligaasi on saanut aikaan p53:n
ubikinaation. Lopulta ubikitiini-p53-komp-
leksi tuhotaan soluliman proteasomeissa.
Normaalisti toimiva takaisinkytkentälooppi
pitää sekä p53:n että MDM2:n pitoisuudet
tumassa hyvin alhaisina. (C Klein ja LT Vassi-
lev 2004, E. S 2004)
 

Kuva 2. p53- MDM2 vuorovaikutus.

p53-geenin aktiivisuus voi lisääntyä kun solu
altistuu esim. rasitukselle, DNA:ta vaurioitta-
valle aineelle tai muulle karsinogeeniselle toi-
minnalle kuten säteilylle tai reaktiivisille hap-
piyhdisteille. Yksinkertaistaen voisi sanoa,
että p53 havaitsee DNA:n vaurioitumisen,
pysäyttää solun jakautumisen, antaa solulle
aikaa korjata DNA-vaurio ja mikäli vaurio ei
ole korjattavissa, laukaisee apoptoosin. Näin
toimimalla p53 estää mutatoituneen DNA:n
siirtymisen seuraavaan solusukupolveen ja
mahdollisen tuumorin synnyn. p53 säätelee
myös osaltaan solun vanhenemista ja erilais-
tumista, sekä inhiboi angiogeneesia, eli veri-
suonten muodostumista tuumoriin. (K Addel-
man 2004, E C Pietsch ym. 2008, Zhao Y ym.
2009)  
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Syöpä voi saada alkunsa kun p53 inaktivoituu
syystä tai toisesta. Syitä voivat olla esim. gee-
nin mutaatio tai lisääntynyt MDM2-aktiivi-
suus. Inaktivoitunut p53 menettää kykynsä
kontrolloida solukasvua. Tämän takia p53:n
uudelleenaktivoimista tietyissä syöpätyy-
peissä onkin tutkittu paljon. On yritetty kehit-
tää lääkeainetta, joka voisi estää spesifisesti
p53:n ja MDM2:n fyysisen vuorovaikutuksen
ja siten ylläpitää p53:n kyvyn toimia trans-
kriptiotekijänä. Tässä tapauksessa puhutaan
kasvaimista, joissa p53-proteiinin toiminta on
estynyt ilman p53:n mutaatiota. Tällaisia kas-
vaimia ovat esimerkiksi useat sarkoomat,
joissa p53:a hajottava ja inaktivoiva
MDM2-toiminta on liiallista ja vahvistunutta.
Vuonna 2004 onnistuttiin kehittämään pep-
tidi, joka asettuu spesifisesti samaan kohtaan
MDM2-proteiinia kuin p53. Näin sitoutumi-
nen p53:een estyy ja p53 säilyy aktiivisena
huolimatta MDM2:n toiminnan yliaktiivisuu-
desta. Tämä johtaa ideaalitilanteessa syöpäso-
lujen kasvun pysähtymiseen ja apoptoosiin.
Näitä proteiinien MDM2-p53-vuorovaiku-
tusta inhiboivia molekyylejä on tutkittu viime
vuosina intensiivisesti. Tiettyjen molekyylien
kohdalla, kuten Nutliini-3, kehitystyö on
edennyt jo myöhäiseen prekliiniseen vaihee-
seen tai kliinisen vaiheen alkuun. (E. S 2004,
G Sarek ym. 2007, S Shangary ja S Wang
2008)  
p53 ei ole kuitenkaan yksin vastuussa vaurioi-
tuneiden tai poikkeavasti lisääntyvien solujen
tuhoamisesta. Kasvunrajoitegeeniä p53 aut-
taa työssään tietyissä tilanteissa sen kaksi
homologia, p63 ja p73. Näillä homologeilla
on samanlaisia kasvunrajoiteominaisuuksia
kuin p53:lla. Tutkimukset ovat osoittaneet,
että ihmisten syövissä p63:n ja p73:n mutaati-
oita esiintyy harvoin. Näiden geenien ilmen-
tymisessä on kuitenkin havaittu muutoksia
syöpätapauksissa. p63:n ja p73:n eri isofor-
mien muuttunut ilmentyminen voi aikaan-
saada eri syöpiä riippuen niiden isoformista ja
ilmentymisen muutoksesta. (E C Pietsch ym.
2008) 

5.3 Retinoblastoomageeni (RB1)
RB1-geenin mutatoituminen ja sen seurauk-
sena tuotteen inaktivoituminen voi saada

aikaan retinassa solujen hallitsematonta proli-
feraatiota ja näin ollen syöpäsolukon syntyä.
Tapahtumasta saattaa kehittyä retinoblas-
tooma eli verkkokalvonsyöpä. Tauti on melko
usein periytyvä. Kyseinen perinnöllisyys voi-
daan selittää Alfred Knudsonin vuonna 1971
kehittämällä kaksivaiheteorialla. Knudsonin
mukaan solu sivuuttaa normaalin kasvukont-
rollinsa, mikäli kasvunrajoitegeenit inaktivoi-
tuvat mutaation seurauksena. Normaalisti
soluissa on kummaltakin vanhemmalta perityt
vahingoittumattomat kromosomit, jotka sisäl-
tävät tuhansia geenejä. Kuitenkin toisessa
kromosomissa saattaa esiintyä peritty mutaa-
tio tietyssä geenissä. Toisen kromosomin
saman kyseisen geenin kohdatessa mutaa-
tion, inaktivoituu koko geeni, jolloin syö-
päsolukon synty todennäköistyy. (T Gelehrter
ym. 1998, A Kierszenbaum 2007)

Kuva 5. Alfred Knudsonin kaksivaiheteoria (mu-
kailtu Lori Demmer, 2005)

5.4 Neurofibromatoosi-geeni
Neurofibromatoosityyppejä on useita, joista
tunnetuimmat ovat neurofibromatoosi 1 eli
NF1 ja neurofibromatoosi 2 eli NF2. NF1 on
dominantisti periytyvä iho- ja hermokudosoi-
reyhtymä, josta kärsivillä ilmenee ruskeita
laikkuja ihossa sekä hyvänlaatuisia ihokasvai-
mia. Tauti aiheutuu NF1-kasvunrajoitegeenin
mutaatiosta. Geenin normaali tuote on prote-
iini, neurofibromiini, jota esiintyy erityisesti
hermoston oligodendrosyyteissä sekä
Schwannin soluissa. Mutaatio aiheuttaa muut-
tuneen neurofibromiinin tuotannon, jolloin
kyseinen proteiini ei enää pysty rajoittamaan
solujen kasvua ja proliferaatiota tarvitulla
tavalla ja näin kasvaimien, kuten neurofibroo-
mien muodostuminen mahdollistuu.
Neurofibromatoosi tyyppi 2 on eri sairaus
kuin tyyppi 1, mutta ilman perusteellista gee-
nitutkimusta kyseisiä sairauksia on lähes
mahdotonta erottaa toisistaan. NF2- kasvunra-
joitegeeni sisältää ohjeet merliini-proteiinin
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valmistukseen. Merliiniä esiintyy etenkin
perifeerisen hermoston Schwannin soluissa,
joissa se toimii kasvunrajoittajana. Sen on
havaittu kontrolloivan myös solujen liikettä,
muotoa ja solujen välistä kommunikointia.
Mutaation seurauksena inaktivoitunut mer-
liini ei pysty kontrolloimaan kyseisiä tehtäviä
ja solujen hallitsematon kasvu ja proliferaatio
kiihtyvät. (M Pöyhönen 2001, Genetics Home
Reference 2007, A Kierszenbaum 2007) 
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Tiivistelmä
Monisoluisten eliöiden yksi tärkeä ominaisuus on se, että ne pystyvät kasvamaan solujakautumisilla. Solusykli on
kierto, joka toistuu useimpien aitotumallisten solujen elämässä. Tämän kierron tarkoituksena on muodostaa äiti-
solun kanssa identtinen tytärsolu. Solusyklin säätely on tärkeä monisoluisen eliön mekanismi, sillä jos solut jakau-
tuvat eli proliferoituvat hallitsemattomasti, syntyy syöpäkasvaimia. Solusyklin kannalta tärkeitä säätelyproteiineja
ovat sykliinit ja CDK:t eli sykliineistä riippuvat kinaasit. Näiden toiminta on välttämätöntä, jotta solusykli voi
edetä vaiheesta toiseen. Solusyklissä on tarkistuspisteitä, joissa mm. varmistetaan että DNA-kahdentuminen on
sujunut virheettä. Solu myös ottaa vastaan informaatiota ulkopuolelta, estäviä ja stimuloivia signaaleja, joka vai-
kuttaa siihen, aloittaako solu jakautumiskierron vai pysähtyykö solusykli. 

Johdanto
Eliöiden ja kudosten kasvu vaatii solujen
jakautumista. Solujen jakautuminen on vilk-
kainta kehittyvässä yksilössä, mutta sitä
tapahtuu myös aikuisessa yksilössä. Useim-
pien solujen elämässä jakautuminen toistuu
kierrossa, jota kutsutaan solusykliksi. (Solu-
netti 2006, Niemi ym.1995) Solusyklissä on
sisäänrakennettuja tarkastuspisteitä, joissa
monimutkaisilla mekanismeilla varmistetaan
että solusykli voi jatkua seuraavaan vaihee-
seen. Solusyklin säätelyllä on tärkeä rooli
syövän synnyn ehkäisyssä. Leland Hartwell,
Tim Hunt and Paul Nurse saivat vuonna 2001
lääketieteen Nobelin löydöistään solusyklin
avainsäätelijöiden toiminnasta. (Westerling
ym. 2001)

6.1 Solun jakautuminen ja 
solusykli

Solusykli jaetaan kahteen päävaiheeseen
interfaasiin ja mitoosiin. Interfaasi on väli-
vaihe ja mitoosi solun jakautumisvaihe eli
M-vaihe. Interfaasi jaetaan kolmeen eri vai-
heeseen: G1-vaihe (engl. gap), S-vaihe ja
G2-vaihe. (Kuva 1) S-vaihe eli synteesivaihe
on solun jakautumisen kannalta interfaasin
tärkein vaihe, koska silloin tapahtuu DNA:n
kahdentuminen eli replikaatio. Interfaasivai-
heessa, G1-, S-, G2-vaiheissa, tapahtuu RNA-
ja proteiinisynteesiä, joka on edellytys solun
jakautumiselle. (Niemi ym. 1995) Toisaalta

DNA-replikaation aloituspisteet luodaan jo
mitoosin ja aikaisen G1-vaiheen kuluessa, täl-
löin niihin luodaan esireplikaatiokompleksit
(pre-RC) ts. aloituskohdat lisensoidaan. Näi-
den kompleksien aktivaatio tapahtuu kuiten-
kin vasta S-vaiheen alkaessa. (Sclafani ym.
2007)
Solusyklin vaiheiden S, G2 ja M kestot ovat
kaikilla nisäkkäillä likimain yhtä pitkiä.
G1-vaiheen pituus taas vaihtelee paljon
solusta riippuen.  Nopeasti jakautuvissa
soluissa, kuten alkion soluissa, gap-vaiheiden
pituudet ovat lyhyitä tai ne puuttuvat koko-
naan. Niiden solusyklissä DNA-replikaatio ja
mitoosi vuorottelevat, tämä on ns. solun auto-
nominen oskillaatio. Kun solut erilaistuvat,
lisääntyvät myös solun kasvun rajoitustekijät,
ja näin ilmaantuu sykliin myös gap-vaiheet.
(Sclafani ym. 2007)
Solusykli on myös kolmen erillisen ja rinnak-
kaisen syklin kierto. Nämä ovat sytoplasmi-
nen sykli (cytoplasmic cycle), ydinsykli
(nuclear cycle) ja sentrosomisykli (centro-
some cycle). Sytoplasmisessa syklissä CDK:t
(cyclin-dependent protein kinases) aktivoitu-
vat sykliinien läsnä ollessa. Ydinsyklissä
DNA kahdentuu ja kromosomit valmistautu-
vat jakautumiseen tiivistämällä rakennettaan.
Sentrosomisyklissä sentrosomi, joka koostuu
äiti- ja tytärsentriolista, kahdentuu. (Kierszen-
baum 2007)
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Mitä pidemmälle solu on erilaistunut, sitä
huonompi on sen kyky uusiutua. Esimerkiksi
sydänlihas- ja hermosolut eivät enää pysty
jakautumaan aikuisessa yksilössä. Toiset
solut, kuten epiteelisolut, luuytimen solut,
kuuluvat solupopulaatioihin, joissa tarvitaan
nopeaa uusiutumista. Näissä populaatiossa on
aina erilaistumattomia kantasoluja, joiden
matala erilaistumisaste mahdollistaa solujen
tehokkaan jakautumisen. (Niemi ym. 2005) 

6.1.1 Solusyklin säätely
Solusyklin säätely on monimutkainen meka-
nismi, jossa on kahdenlaisia säätelyyn osallis-
tuvia proteiineja: sykliinejä ja sykliineistä
riippuvia kinaaseja engl. cyclin dependent
kinase (CDK). (Kierszenbaum 2007) Näiden,
ja muiden solujen proteiinien aktiivisuutta
voidaan säädellä useammalla eri tavalla.
Ensimmäiseksi, proteiineja koodaavien gee-
nien transkriptioaktiivisuus vaikuttaa proteii-
nien määrän ja siten niiden aktiivisuuteen.
Toiseksi, proteiinien määrän vaikuttaa myös
niiden tuhoutuminen ubikitiinivälitteisessä
hajotuksessa. Kolmanneksi, proteiinien fosfo-
rylaatio vaikuttaa proteiinien aktiivisuuteen,
joko lisäävästi tai estävästi. Myös CDK:t voi-
vat inhiboitua spesifisten proteiinien läsnäol-
lessa. (Solunetti 2006, Malumbres ym. 2005)
Sykliinit kiinnittyvät CDK:hin ja muodosta-
vat komplekseja, jotka saavat aikaan tiettyjen
solujen proteiinien fosforyloitumisen. Jotta
sykliini-CDK-kompleksi olisi toimiva, vaatii
se ensiksi CDK:n fosforyloitumisen. Fosfory-
loituminen aiheuttaa kompleksin konformaa-
tioon muutoksen, mikä puolestaan saa aikaan
kompleksin aktivoitumisen. Syk-
liini-CDK-kompleksit aikaansaavat solun siir-
tymisen solusyklin vaiheesta toiseen. (Kiers-
zenbaum 2007)
Sykliini nimitys johtuu siitä, että sykliinien
pitoisuudet vaihtelevat solussa solusyklin vai-
heen mukaan. Ne ovat huipussaan juuri ennen
mitoosia, mutta romahtavat sen jälkeen. Syk-
liinit merkataan tällöin ubikitiinillä ja siten
tuhoutuvat proteasomeissa. (Ivanchuk ym.
2004)
Myös solun ulkoiset tekijät vaikuttavat prote-
iinien aktiivisuuksiin. Yksi kudoksen keino
vähentää solujen proliferaatiota on rajoittaa
mitogeenisiä tekijöitä, kuten verihiutalekas-

vutekijä (PDGF) ja fibroblastikasvutekijä
(FGF). Toinen keino vähentää solujen jakau-
tumista tapahtuu säätelygeeninen avulla jotka
ehkäisevät solunjakautumista. Nämä puoles-
taan vaikuttavat sykliini-CDK-kompleksien
välityksellä esimerkiksi sykliinien transkripti-
oon. (Kierszenbaum 2007) 
Solun jakautumista estäviä geenejä kutsutaan
tuumorisuppressorigeeneiksi, koska näissä
esiintyvät mutaatiot mahdollistavat kasvai-
men synnyn. Yleisin geeni jonka mutaatio
aiheuttaa syöpää ihmisellä on p53. Mielen-
kiintoinen ominaisuus p53-proteiinilla on,
että solun normaalitilanteessa se on hyvin
epävakaa, minkä vuoksi sen pitoisuudet
solussa jäävät pieneksi. Kuitenkin rikkoutu-
nut DNA vaikuttaa proteiiniin stabiloivasti ja
p53-proteiinin pitoisuus tällöin kasvaa. p53
myös stimuloi myös erään geenin transkrip-
tiota, joka koodaa erästä sykliini-kinaasi-estä-
jää engl. cyclin-kinase-inhibitor (CKI). CKI
estää solun CDK-sykliini-kompleksien toi-
minnan, mikä puolestaan pysäyttää solusyklin
DNA:n korjauksen ajaksi. (Lodish H. ym
2000)
Hyvä esimerkki suppressorigeenien toimin-
nasta on retinonblastooma-malli. Jokainen
solu sisältää kaksi kopiota retinoblas-
tooma-geenistä (Rb) Jos molemmat kopiot
mutatointuvat, aiheuttaa tämä syöpäkasvai-
men verkkokalvon soluissa. Yksi mutatointu-
maton kopio riittää estämään säätelemättö-
män solunjakautumisen. Jos kuitenkin toinen-
kin kopio jossakin vaiheessa mutantoituu,
aiheutuu tästä retinoblastooma. Rb-geenin
koodaama Rb-proteiini osallistuu transkrip-
tiotekijöiden säätelyyn, eli proteiini muodos-
taa kompleksin transkriptiotekijöiden kanssa
ja tarvittaessa estää DNA-synteesin. Näin
myös solusyklin eteneminen pysähtyy. (Kiers-
zenbaum 2007)

6.1.2 Tarkistuspisteet
Solusyklin eri vaiheissa on tarkistuspisteitä
(checkpoints), joissa varmistetaan että syklin
edellisen syklin vaihe on saatettu oikein lop-
puun ennen kuin siirrytään syklin seuraavaan
vaiheeseen. (Ivanchuk ym. 2004) Solusykliä
sääteleviä tarkistuspisteitä on kahdenlaisia:
tarkistuspisteitä, jotka hidastavat tai pysäyttä-
vät syklin etenemisen jos DNA:n kahdentu-
misessa syntyy virhe, sekä tarkistuspisteitä,
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jotka estävät solusyklin etenemisen, jos solu
ei ole vielä valmis seuraavaan vaiheeseen
esim. replikaatio on kesken tai kasvua rajoite-
taan solun ulkopuolelta. (Harrison ym. 2006,
Sclafani ym. 2007, Westerling ym. 2001)
Tärkeimmät tarkistuspisteet syklissä ovat
ennen S-vaiheeseen siirtymistä G1-vaiheessa
(tarkistuspiste 1) ja ennen mitoosia G2-vai-
heessa (tarkistuspiste 2). Jos solusyklin sääte-
lyyn tulee virheitä, on tuloksena useasti häi-
riintynyt solunjakautuminen, josta voi kehit-
tyä syöpä. (Solunetti 2006, Kierszenbaum
2007)

Kuva 1. Solusyklin tarkistuspisteet. Tärkeimmät
tarkistuspisteet ovat ennen synteesivaihetta se-
kä ennen mitoosia. Kuvaan merkitty myös eri
vaiheissa ja tarkistuspisteissä solusykliä sääte-
levät CKD-sykliini-kompleksit. (Mukaelma
Malumbres et al. Mammalian cyclin-dependent
kinases, figure 3)

Tarkistuspiste 1 (checkpoint 1)

Solusyklin G1-vaiheessa oleva tarkastuspis-
tettä (tarkistuspiste 1) kutsutaan myös R-pis-
teeksi engl. restriction point. Tässä pisteessä
syntyy päätös siitä, jatkaako solu proliferaati-
oon vai viivyttääkö se jakautumista. Solu voi
myös siirtyä tässä vaiheessa lepotilaan G0.
(Ivanchuk ym. 2004) 
Ennen G1-tarkistuspistettä solu kerää infor-
maatiota solun ulkopuolelta ja tekee näiden
pohjalta päätöksen, siirtyykö se synteesi-vai-
heeseen vai jääkö odottamaan. Soluun tulee
sekä kasvua stimuloivia että estäviä signaa-
leja. (Westerling ym. 2001)
Kun solu siirtyy S-vaiheeseen ja aloittaa
DNA-synteesin, tapahtuu myös mitoosi lähes
vääjäämättä. Tähän ei voida vaikuttaa kun
solu on siirtynyt S-vaiheeseen. Solun jakautu-
mista voidaan hidastaa tai se voidaan estää
G1-vaiheessa ja tarkistuspisteessä G1. (Niemi
ym. 1995)

Solu voi siirtyä lepotilaan, eli irtautua syklistä
G1-vaiheessa vaiheeseen G0, missä se saattaa
pysyä pitkiäkin aikoja, jopa kuukausia tai
vuosia. (Kierszenbaum 2007) Esimerkkinä
lepotilassa (G0) olevista soluista ovat veren
lymfosyytit. Ne saadaan lisääntymään, kun
niiden solukalvolla olevia reseptoreita akti-
voidaan. (Niemi ym. 1995) On myös jotakin
soluja, jotka ovat pysähtyneet G2-vaiheeseen,
ja ovat heti valmiita mitoosiin korvaamaan
kuolevia soluja.  Tälläaisia soluja on esim.
ihon keratinosyyttien kantasolut. (Niemi
1995)

Tarkistuspiste 2 (checkpoint 2)

S-vaiheen jälkeen ennen mitoosia on
G2-vaihe, jolloin varmistetaan S-vaiheessa
kahdentuneen DNA:n eheys. (Solunetti 2006)
Jos DNA:n kahdentumisessa huomataan jokin
virhe, syklin eteneminen seuraavaan vaihee-
seen estetään G2-tarkistuspisteessä. Jos taas
vaurio on liian merkittävä, jotta se voitaisiin
korjata, solu uhraa itsensä organismin vuoksi,
ja tekee apoptoosin eli ohjelmoidun solukuo-
leman. (Westerling ym. 2001)
Tekijä, joka olosuhteiden salliessa siirtää
solun G2-tarkistuspisteestä mitoosiin on Syk-
liini-B-CDK2-kompleksi. Tätä kompleksia
kutsutaan MPF-partikkeliksi engl. mitosis
promoing factor. (Kierszenbaum 2007)
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Tiivistelmä
Solun kuolema voi tapahtua joko apoptoosin tai nekroosin kautta. Nämä kaksi tapaa eroavat monella tavalla toisis-
taan. Apoptoosia eli ohjelmoitua solukuolemaa pidetään elimistön luonnollisena tapana hankkiutua eroon van-
hoista tai vaurioituneista soluista. Apoptoosille tyypillisiä tuntomerkkejä ovat muun muassa solun tilavuuden pie-
neminen ja soluorganellien jakaantuminen kalvon ympäröimiin rakkuloihin. Apoptoosi on energiaa kuluttava pro-
sessi. Siihen liittyy kaspaasientsyymien aktivaatio, minkä seurauksena esimerkiksi solun proteiineja pilkkoutuu.
Nekroosi on toisin kuin apoptoosi tapaturmaista solun kuolemista ja koskee usein laajempaa solujoukkoa. Solu tur-
poaa ja hajoaa ja sen sisältö valuu soluvälitilaan aiheuttaen tulehdusta. Nekroosi ei vaadi energiaa.

Johdanto
Soluvaurio syntyy solun sopeutumiskyvyn
ylittyessä. Tiettyyn pisteeseen asti solu pystyy
korjaamaan vaurioita, mutta jos ne ovat liian
laajoja, solu ajautuu kuolintielle. Tavallisim-
min solun kuolema voi tapahtua kahdella
tavalla: joko apoptoosin tai nekroosin kautta.
Apotoosi eli ohjelmoitu solukuolema on eli-
mistön luonnollinen tapahtuma ja kuulu
useimpien solujen elinkaareen. Se on hyvin
samanlainen monilla eliöillä, niin sukkulama-
dolla kuin ihmiselläkin. Nekroosissa solu taas
kuolee tapaturmaisesti ja hallitsemattomasti.
Nekroosin aiheuttaa usein myös tulehduksen,
joka taas ei ole apoptoosille tunnusomaista.
Apoptoosi on yksittäisen solun tapahtuma kun
taas nekroosi koskee usein laajempaa solu-
joukkoa. Nekroosi tapahtuu spontaanisti
mutta apoptoosi on energiaa vaativa prosessi.
(Solunetti)

7.1 Apoptoosi

7.1.1 Apoptoosin vaiheet
Apoptoottisessa solussa tapahtuu monia tyy-
pillisiä muutoksia. Solun pinnan erilaistuneet

muodot, kuten mikrovillukset ja soluliitokset,
häviävät ja pinnasta tulee sileä. Solu myös
alkaa irtoilla naapureistaan. Sen tilavuus pie-
nenee noin puoleen ja muoto vääristyy. Tila-
vuuden muutos johtuu natrium-, kalium- ja
kloridi-ionien kuljetushäiriöistä, minkä seu-
rauksena natriumin ja veden määrä solussa
vähenee. Soluliman organellit kasautuvat
yhteen. Tuman kromatiini tiivistyy tumakote-
lon alle tuman reunalle ja tumajyväsestä
irtoaa palasia. Tuman muoto vääristyy ja se
hajoaa pieniksi kappaleiksi, joita ympäröi
kotelo. Koko solu voi pirstoutua useammiksi
kappaleiksi (apoptoosikappaleet, katso kuva
1C), joissa yksittäiset soluelimet säilyvät pit-
kään vaurioitumattomina (kuva 3). (Niemi
ym. 1994)
Apoptoosia läpi käyvä solu joutuu nopeasti
fagosytoitavaksi. Sen aikana solun kalvot ja
elimet häviävät ja jäljelle jää vain suuri lyso-
somaalinen jäännöskappale. Toisinaan solu
voi myös ympäristöstään irrottuaan kulkeutua
eritteiden mukana laskutiehyiden kautta pois
elimistöstä. (Niemi ym. 1994)
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Kuva 1. Hiiren luuytimestä eristettyjä kantasolu-
ja, jotka ovat erilaistuneet monitumaisiksi oste-
oklasteiksi. A. Normaali osteoklasti B. Apoptoot-
tinen luuytimen yksitumainen solu C. Apoptootti-
nen osteoklasti, jossa tumat ovat alkaneet kutis-
tua ja muuttaa muotoaan. Kuvissa A. ja B. objek-
tiivi oli 40 kertainen ja kuvassa C. 20 kertainen.
Mikroskooppina Nikon Eclipse E600-fluoresens-
simikroskooppi. Solut värjätty Hoechsttumaväril-
lä. Kuvat: Elina Kylmäoja

7.1.2 Apoptoosin alkamisen säätely
Solun hengissä pysyminen ja toisaalta apop-
toosin alkaminen riippuvat niiden viestien
suhteista, joita soluun tulee. Jos solu ei saa
viestejä toisilta soluilta, se menee apoptoo-
siin, sillä solujen erittämät kasvutekijät pitä-
vät toisiaan elossa. Esimerkiksi kehittyvät
sympaattiset hermosolut tarvitsevat kohde-
solujensa valmistamaa hermokasvutekijää
(NGF) ja luuytimen solut hematopoieettista
kasvutekijää (CSF) elossa pysyäkseen.
(Niemi ym. 1994, Kaaro 2002, Heino ja
Vuento 2007)
Bax-proteiini yrittää koko ajan käynnistää
apoptoosia ja Bcl-2-proteiinit vastustavat tätä
kehitystä. Niiden toiminta perustuu sytokromi
c:n vapauttamiseen tai vapautumisen estämi-
seen mitokondriosta. Jommankumman yli-

määrä johtaa sen aiheuttamiin vaikutuksiin.
Myös sytoplasman oksidantit ja kalsiumin yli-
määrä lisäävät sytokromi c:n vapautumista.
(Kaaro 2002, Heino ja Vuento 2007)
P53 on transkriptiotekijä, joka osallistuu
DNA:han tulleiden kopiointivirheiden korja-
ukseen. Terveessä solussa proteiinia syntyy ja
pilkkoutuu jatkuvasti. Vasta virhe DNA:ssa
lopettaa sen pilkkomisen ja pysäyttää solun
jakautumissyklin, jotta solu saa aikaa DNA:n
korjaamiselle. Solu jatkaa elämää, jos vaurio
saadaan korjattua. Muutoin se valmistaa lisää
apoptoositekijöitä, jotka saavat aikaan solun
kuoleman. P53-proteiinin mutaatiot ja sääte-
lyhäiriöt voivat altistaa syöville. (Kaaro 2002,
Heino ja Vuento 2007) 
Stressiproteiinit (esim. Hsp70-proteiini-
perhe) estävät apoptoosin alkamista ja pitkit-
tävät solun eloonjäämistä esimerkiksi läm-
pösokin, UV-säteilyn tai kemikaalien kohdis-
tuessa soluun. Stressitilanteessa kyseisten
proteiinien synteesi solussa kiihtyy. Ne muun
muassa estävät sytokromi c:n ja Apaf-1:n vai-
kutuksesta tapahtuvaa kaspaasiaktivaatiota.
(Heino ja Vuento 2007)
I-Cad-proteiini estää DNA:ta pilkkovaa
Cad-nukleaasia (caspase-activated deoxyri-
bonuclease) aktivoitumasta. Hi-virus estää
apoptoosin alkamista soluissa, joissa se piiles-
kelee. Se myös jollain keinoin saa aikaan
apoptoosia muissa immuunijärjestelmän
soluissa. Vieraaseen ympäristöön joutuminen
tai puuttellinen tarttuminen soluväliaineeseen
aiheuttavat myös apoptoosia. (Kaaro 2002,
Heino ja Vuento 2007)
Apotoosi voi saada alkunsa kahdella tavalla.
Viesti voi tulla solun ulkopuolelta toiselta
solulta, jolloin se siirtyy kohdesoluun spesi-
fisten kuolonreseptorien välityksellä (esim.
Fas-, TNFR-1-, TRAIL-reseptorit). Kun esi-
merkiksi Fas-reseptori sitoo solun ulkopuo-
lella Fas-ligandin, sen solun sisäpuoliseen
osaan sitoutuu adaptoriproteiini (FADD).
Kolme reseptoria liittyy yhteen muodostaen
trimeerin. FADD:t puolestaan sitovat itseensä
prokaspaasi 8:aa (kaspaasientsyymin esiaste).
Tätä kompleksia kutsutaan DISC:ksi (Death
inducing singnallin complex). Tuumorinek-
roositekijän reseptori 1 toimii samantapaisella

A B

C
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mekanismilla. Sen aktivoi tuumorinekroosi-
tekijä  (TNF-), joka on liukoinen sytokiini.
(Solunetti, Heino ja Vuento 2007)
Sisäinen käsky saa alkunsa mitokondriosta.
Ne vapauttavat solulimaan sytokromi c:tä. Se
on pieni hemiproteiini ja toimii yleensä mito-
kondrion sisä- ja ulkokalvon välissä elektro-
ninsiirtoketjussa. Solulimassa se sitoo
itseensä adaptoriproteiinin (Apaf-1), jotka
alkavat aggrekoitua ja sitovat edelleen pro-
kaspaasi 9:aa. Yhdistelmää kutsutaan apopto-
somiksi. (Solunetti)
Solun apoptoosi käynnistyy kaspaasiensyy-
mien vaikutuksesta. Adaptoriproteiineihin toi-
siaan lähelle tuodut prokaspaasit aktivoituvat
kaspaaseiksi. Ne irtoavat ja jatkavat muiden
prokaspaasien aktivoimista. Kaspaasien akti-
voituneet muodot pystyvät aktivoimaan koko
ajan uusia prokaspaaseja kaspaaseiksi, minkä
vuoksi solu ajautuu lopulta peruuttamatto-
masti kuolemaan. (Solunetti)
Aloitteentekijäkaspaasit (kaspaasit 8 ja 9) saa-
vat suorittajakaspaasit (kaspaasit 3 ja 7) akti-
voitumaan. Se vaatii pro-osien poistamista ja
kahden kaspaasin liittymistä yhteen dimee-
riksi. Suorittajakaspaasit hajottavat solun
rakenneproteiineja ja apoptoosia estäviä pro-
teiineja. Näin solun rakenteiden hajotus ja
solukuolema mahdollistuu. (Heino ja Vuento
2007)

7.1.3 Apoptoosin tehtävät, hyödyt ja 
haitat

Apoptoosia tapahtuu eniten sikiönkehityksen
aikana. Sormet ja varpaat ovat kehittyneet,
kun niiden väliset tarpeettomat solut on
tuhottu apoptoottisesti. Sama koskee esimer-
kiksi sydämen onteloiden syntyä. Joka puo-
lella elimistössä myös tuhotaan jatkuvasti
vanhoja ja vioittuneita soluja uusien tieltä.
Kohdun limakalvon soluja alkaa hävitä apop-
toosilla, kun ne jäävät ilman estrogeenistimu-
laatiota, ja maitorauhasen soluja imetyksen
päätyttyä. (Niemi ym. 1994)
Immuunipuolustuksen solut antavat itsemur-
hakäskyjä infektoituneille soluille. Tulehdus-
solu voi tappaa esimerkiksi virusinfektoitu-
neen solun sitoutumalla pintansa Fas-ligan-
dilla kohdesolun Fas-reseptoriin. Myös viruk-

sen tai bakteerin nielaisseet normaalit valko-
solut tappavat itsensä, jotta eivät hyökkäisi
elimistön omia kudoksia vastaan ja aiheuttaisi
autoimmuunitautia. (Kaaro 2002, Heino ja
Vuento 2007)
Jos solu uhkaa muuttua villisti jakautuvaksi
syöpäsoluksi, se yleensä laukaisee apoptoosi-
mekanismin ja eliminoi itsensä. Syöpäsoluja
syntyy jatkuvasti, mutta apoptoosin ansiosta
ei yleensä kehity syöpää. P53-proteiinin
mutaatiota ja säätelyhäiriöt voivat altistaa
syöville. Myös Bcl-2-proteiinin alimäärä voi
johtaa siihen, ettei apoptoosia tapahdu vaan
syöpäsolu saa jatkaa jakautumista. Toisaalta
apoptoosi liittynee hermosolujen häviämiseen
Alzheimerin taudissa. (Kaaro 2002, Heino ja
Vuento 2007)

7.2 Nekroosi

7.2.1 Nekroosiin johtavat tekijät
Nekroosin yleisin syy on solua ympäröivän
soluvälinesteen poikkeava koostumus, joka
aikaansaa hallitsemattoman turpoamisen.
Syitä siihen voivat olla hapen puute, muuttu-
nut lämpötila, matala pH, myrkylliset yhdis-
teet, virusinfektio tai komplementin sitoutu-
minen. Myös mekaaninen rasitus, säteily, vai-
keat palovammat ja verenkierron paikallinen
estyminen ahtauman tai tukoksen seurauksena
aiheuttavat nekroosia. (Niemi ym. 1994,
Solunetti)

7.2.2 Nekroosin päätapahtumat
Nekroosi alkaa, kun solun sisään alkaa virrata
ioneita ja vettä vaurion seurauksena. Sileä
endoplasmakalvosto laajenee ja ribosomeja
irtoilee karkeasta endoplasmakalvostosta,
mikä havaitaan soluliman turpoamisena.
Solukalvoon tulee sytosolin täyttämiä pullis-
tumia. Edellä mainitut muutokset eivät vielä
välttämättä johda solun kuolemaan. (Niemi
ym. 1994, Solunetti)
Piste, josta lähtien solun muutokset ovat
peruuttamattomia ja kuolema väistämätön,
saavutetaan mitokondrioiden muutosten
myötä: mitokondriot laajenevat ja niiden yti-
miin muodostuu elektronitiheitä saostumia
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proteiinien denaturoitumisen ja kalsiumfos-
faattikiteiden vuoksi. (Niemi ym. 1994)
Nekroottinen solu turpoaa edelleen ja sen kal-
vorakenteet alkavat repeillä. Soluelimet ja nii-
den sisältö valuvat ulos soluvälitilaan, mikä
aiheuttaa tulehduksen. Tuma kuitenkin pysyy
pitkään ehjänä. Koska nekroosin syynä on
tavallisesti suuri muutos solun ympäristössä,
nekroottisia soluja on yleensä monta samalla
alueella. Kuolevien solujen ryhmät houkutte-
levat paikalle neutrofiilisia granulosyytteja ja
muita tulehdussoluja. (Niemi ym. 1994, Solu-
netti)

Kuva 2. Histologian opetusnäyte 57, sian reisi-
luu,  Anatomian ja solubiologian yksikkö, 2009.
A. Terveessä luussa näkyy osteoblasteja (violet-
ti) luun pinnalla (punainen). B. ja C.  Nekrootti-
sessa luukudoksessa luuytimen punasolut ovat
sakkautuneet ja osteoblasteja ei luun pinnalla
näy. Kuvien ottamisessa käytetyt objektiivit ovat
Kuva A. 20 kertainen. Kuva B. 4 kertainen. Kuva
C. 10 kertainen. Kuvissa on H&E-värjäys ja mik-
roskooppi on Nikon Eclipse E600.

7.3 Solukuoleman muut muodot
Elimistössä esiintyy myös muita kudosten toi-
minnan kannalta tärkeitä solukuoleman muo-

toja. Ne voivat laukaista samat ärsykkeet
kuten kuolemanreseptorit ja solukuolemaa
edistävät geenit. Tapahtumassa ei kuitenkaan
ole mukana kaspaaseja, vaan solun osien
hajotus tapahtuu proteasomeissa tai autofa-
gian kautta lysosomeissa. Kaspaasivapaa
solukuolema muistuttaa nekroosia ja aiheuttaa
myös usein tulehduksen. (Solunetti, Heino ja
Vuento 2007)
Proteasomit ovat proteiinien muodostamia
sylinterimäisiä organelleja, joihin proteiinit
ohjataan ubikitiiniproteiinin avulla. Proteiinit
hajotetaan peptideiksi, jotka pilkotaan soluli-
massa pienempiin osiin entsyymien vaikutuk-
sesta. Autofagiassa sytoplasman soluorganel-
lit ympäröidään kaksinkertaisen kalvon
sisään. Syntynyt autofagosomi sulautetaan
lysosomiin, jossa makromolekyylit pilkotaan
ja rakenneosaset vapautetaan sytoplasmaan.
(Heino ja Vuento 2007) 

Kuva 3. Apoptoosin ja nekroosin vaiheet ja erot.
Kuva mukailtu kirjasta Niemi, Virtanen, Vuorio:
Solu- ja molekyylibiologia 1994 s.264
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C8 Solujen välinen viestintä
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Tiivistelmä
Solut viestivät keskenään erilaisten signaalimolekyylien avulla ylläpitääkseen omaansa ja samalla koko elimistön
toimintakykyä. Viestimolekyylien eritys voi tapahtua monin eri tavoin. Endokriinisessä erityksessä rauhasten erit-
tämät hormonit leviävät verenkierron mukana kohdesoluille. Parakriinisessä erityksessä viestit taas kulkevat vain
hyvin lyhyen matkan erittäjäsolulta naapurisoluille. Hermosolujen toimintaan liittyy kiinteästi synaptinen sig-
nalointi, jossa hermovälittäjäaineet välittävät hermoimpulssia toiselle hermosolulle tai hermotettavan kudoksen
solulle. Solut voivat myös erittää viestejä, jotka ne vastaanottavat itse. Tätä kutsutaan autokriiniseksi signaloin-
niksi. Lisäksi tunnetaan jukstakriiniseksi signaloinniksi kutsuttu viestinvälityksen muoto. Siinä signaalimolekyyli
säilyttää yhteytensä erittäjäsoluun sitoutumalla samanaikaisesti kohdesolun pintareseptoriin. 
Signaalimolekyylejä tunnetaan useita erilaisia, mutta karkeasti ne voidaan jaotella vesi- ja rasvaliukoisiin. Vesiliu-
koisia viestiaineita ovat mm. erilaiset aminohapot ja peptidit sekä nukleotidit. Rasvaliukoisiin taas kuuluu steroi-
deja, rasvahappojohdoksia ja muutamia kaasumolekyylejä, kuten typpioksidi NO.
Varsinainen viesti välittyy kohdesolulle viestimolekyylin sitoutuessa reseptoriin, joka voi sijaita kohdesolun solu-
kalvolla, solulimassa tai tumassa. Reseptori välittää signaalimolekyylin viestin solun sisäiselle kielelle, mihin kuu-
luu entsyymien ja toisiolähettien sarjamaista aktivointia. Lopulta vaikutus kohdentuu yleisimmin transkriptioteki-
jöihin ja sitä kautta tuman geeniaktiivisuuteen, mikä näkyy solussa erilaisina vasteina, kuten muutoksina liikkeissä,
aineenvaihdunnassa ja kasvussa.

Johdanto
Monisoluisten eliöiden elintoiminnot muo-
dostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa
joukon jokainen lenkki pyrkii toimimaan
yhteisen hyvän parhaaksi. On siis ymmärret-
tävää, että solujen täytyy kyetä viestimään
keskenään tehokkaasti saadakseen tietoa eli-
mistön muiden osien tapahtumista ja myös
vastaanottamaan erilaisia toimintaohjeita.
Vain tällä tavoin homeostaasin eli elimistön
sisäisen tasapainon ja soluille otollisten elin-
olosuhteiden säilyminen mahdollistuu.
Solut viestivät keskenään erilaisten viestiai-
neiden avulla, jotka saavat aikaan erilaisia
vasteita solun toiminnassa. Yleensä vaste saa
aikaan muutoksia geenien luennassa, joka
peilautuu syntetisoitujen proteiinien välityk-
sellä koko solun, kudoksen tai koko elimistön
toimintaan. Juuri proteiinithan toimivat kehon
pääasiallisina työmiehinä: entsyymeinä,
reseptoreina, hormoneina, kuljettajina,
immuunipuolustuksessa, solujen liikkumi-
sessa ja tukirangassa ja niin edelleen.Viestin-
välitystä tapahtuu jatkuvasti. Osa viesteistä
tuottaa vasteen nopeammin, osa taas hitaam-
min. Osa viesteistä voi kulkea kauas lähtöpis-
teestään, osa ei välttämättä edes irtoa erittäjä-
solunsa pinnalta. Keinoja on siis monia ja kar-
keasti ne voidaan jaotella seuraavasti.

8.1 Viestinvälitysmekanismit

8.1.1 Endokriininen signalointi
Endokriinisten rauhasten, kuten kilpirauha-
sen, aivolisäkkeen, kivesten tai munasarjo-
jen, tuottamia hormoneita kulkeutuu veren
mukana kohdesolujen luokse. Hormonit joko
sitoutuvat kohdesolun kalvoreseptoriin tai dif-
fundoituvat solukalvon läpi vaikuttamaan
soluliman tai tuman reseptoreihin. Tämä siis
riippuu hormonin vesi- tai rasvaliukoisuu-
desta. Tästä riippuu sekin, liikkuvatko hormo-
nit veressä vapaina hormoneina, kuten prote-
iinijohdannaiset, vai kantajaproteiiniin sitou-
tuneena rasvaliukoisten steroidien tavoin.
Myös hermosolut voivat erittää endokriinisia
viestimolekyylejä neuraalisen signaalin sti-
muloimana.
Kohdesolut lähettävät erittävälle rauhaselle
myös palautetta, joka vaikuttaa hormonineri-
tykseen. Jos kohdekudos ei jostain syystä
tahdo ottaa hormonia vastaan(hormonia on jo
riittävästi, toimintaa ei sillä hetkellä tarvita), se
voi lähettää negatiivista palautetta erittäjäsolu-
kolle. Päinvastaisessa tilanteessa taas voidaan
lähettää positiivista palautetta. (Kierszen-
baum, 2007) Endokriiniset viestit voivat kul-
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kea pitkiäkin matkoja verenkierrossa, mistä
johtuen viestinvälitys ei aina ole erityisen
nopeaa. Suhteutettuna vaikutusalueeseen se on
kuitenkin melko tarkkaa, sillä hormonit sitou-
tuvat vain niille spesifisiin reseptoreihin ja ne
saavat aikaan vasteen jo pienilläkin pitoisuuk-
silla.

Kuva 1. Endokriininen signalointi Kuvassa endo-
kriiniset viestimolekyyli kulkevat verisuonta pit-
kin toiseen kauempana sijaitsevaan elimeen.
(Solunetti 2009)

8.1.2 Parakriininen signalointi
Viestiaineiden vaikuttaessa kudosnesteen
välityksellä tai aukkoliitosten kautta naapuri-
soluihin on kyse parakriinisestä signaloin-
nista. Koska vaikutuksen on tarkoitus ilmetä
erittäjäsolun lähialueella, signaalimolekyyli
joko sitoutuu nopeasti kohdereseptoriinsa,
joutuu entsyymin tuhoamaksi tai menettää
liikkumiskykynsä solunulkoisen matriksin
toimesta.  (Alberts jne., 1994) 
Parakriinisiä viestejä erittävät lähes kaikki eli-
mistön solut. Muun muassa eikosanoidit ja typ-
pioksidi (NO) toimivat parakriinisinä viestimo-
lekyyleinä. Parakriinisesti viestejä  välittävät
proteiinit taas voidaan jakaa neljään pääryh-
mään: FGF(fibroblast growth factor)-perhe,
Hedgehog-perhe,  Wnt(wingless)-perhe ja
TGF-B(transforming growth factor)-suur-
perhe.  (Kierszenbaum, 2007) Erityisesti alkion
kehityksessä parakriinisellä viestinnällä on tär-
keä rooli: elinten aiheista alkaa yleensä erittyä
monia viestiaineita, jotka ohjaavat solujen eri-
laistumista ja elimen kehitystä edelleen.
(Alberts, Bray, Lewis jne. 1994)

Kuva 2. Parakriininen signalointi Kuvassa erittä-
vä solu sekretoi välittäjäainetta soluvälitilaan,
jolloin naapurisolut voivat aistia sen. (Solunetti
2009)

8.1.3 Synaptinen signalointi
Hermoimpulssi siirtyy hermosolusta toiseen,
hermotettavaan lihakseen tai muuhun kudok-
seen hermovälttäjäaineen, kuten asetyylikolii-
nin, dopamiinin tai gamma-aminovoihapon
(GABA), avulla. Hermoimpulssi havaitaan
aktiopotentiaalin muutoksena, joka aksonin
päähän saapuessaan saa aikaan hermovälittä-
jäaineen eksosytoitumisen synapsista.  Her-
movälittäjäaine sitoutuu postsynaptisen solun
kalvoon aiheuttaen joko depolarisaation her-
mosolussa tai esimerkiksi lihassolussa lihak-
sen supistumisen. Synaptisen signaloinnin
avulla viestejä voidaan kuljettaa nopeasti
(hermoimpulssin nopeus jopa 100 m/s) ja spe-
sifisti pitkiäkin matkoja. (Hiltunen, Holmberg
jne., 2007) Vaikutus on yleensä varsin lyhyt-
aikainen, sillä välittäjäaineet irtoavat yleensä
nopeasti kohdesolun reseptoreista. Tämän
ansiosta erilaisia käskyjä voidaan välittää
hyvinkin lyhyellä aikavälillä.

Kuva 3. Hermosolujen viestintä. Kuvassa on esi-
tetty hermosolujen informaation kulku eteenpäin
synapsien välityksellä.

Kuva 4. Viestin välitys synapseissa. Synapsista
sekretoituu synapsirakoon välittäjäainetta, joka
saa aikaan seuraavan hermosolun dendriitissä
aikaan vasteen. (Solunetti 2009)

8.1.4 Autokriininen signalointi
Paitsi että solut viestivät keskenään, ne voivat
myös erittää signaalimolekyylejä, jotka sitou-
tuvat niiden omiin reseptoreihin. Autokriini-
nen ja parakriininen eritys kulkevat usein käsi
kädessä. Esimerkiksi kudosvaurion sattuessa
eikosanoidien eritys kasvaa rajusti vahingoit-
tuneissa soluissa, mikä vaikuttaa sekä erittäjä-
solussa että sen naapureissa. (Alberts jne.
1994) Myös tämän tyypin signaloinnilla on
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tärkeä rooli yksilönkehityksessä: tietyllä
tavalla erilaistumaan alkanut solu voi alkaa
erittää autokriinisia signaaleja, jotka auttavat
sitä kehitymään oikeaan suuntaan. (Alberts
jne. 1994)

8.1.5 Jukstakriininen signalointi
Aina signaalimolekyylien ei tarvitse edes
irrota solusta, vaan ne voivat vaikuttaa toisiin
soluihin myös kiinnittyneinä erittäjäsolun pin-
taan. Tässäkin tapauksessa signaalimolekyyli
sitoutuu kohdesolun pinnan reseptoriin viestin
välittämiseksi, joten signaalin lähettävän ja
vastaanottavan solun on sijaittava vieretysten.
Esimerkiksi osteoblastin pinnalta löytyvä
RANKL toimii ligandina eli liittyvänä mole-
kyylinä makrofagin pinnan RANK(trans-
membrane receptor for activation of nuclear
factor kappa B)-reseptorille. Ligandin ja
reseptorin liittymisen vaikutuksesta makro-
fagi alkaa erilaistua osteoklastiksi. (Kierszen-
baum, 2007) Jukstakriinista signalointia
tapahtuu yleisesti myös muunlaisessa solujen
erilaistumisessa, varsinkin yksilönkehityksen
aikana sekä immuunijärjestelmän toimin-
nassa(esim. antigeenin esittely). (Solunetti
2009)

Kuva 5. Jukstakriininen signalointi. Jukstakriini-
sessa viestinnässä viestimolekyylit ovat kiinni
sekä viestin lähettäjä- että vastaanottajasolussa. 

Kuva 6. Autokriininen signalointi. Solu aistii itse
sekretoimiaan viestimolekyylejä. (Solunetti 2009)

8.2 Viestimolekyylit, reseptorit JA 
vaikutukset

8.2.1 Viestimolekyylit
Elimistön viestijärjestelmän käytössä on val-
taisa määrä erilaisia signaalimolekyylejä, joi-
hin kuuluu aminohappoja, peptidejä, proteii-
neja, steroideja, retinoideja, rasvahappojoh-
doksia, nukleotideja sekä kaasuja, kuten
typpi- ja hiilimonoksidi. (Alberts jne., 1994)
Niiden tehtäviin viestinvälittäjinä kuuluu erit-
tyminen signaalin lähettävästä solusta (useim-
miten eksosytoosilla), oikean kohdesolun luo
hakeutuminen, joko kantajaan sitoutuneena
tai vapaana, ja kohdesolun sopivaan resepto-
riin sitoutuminen. Osa kuljettajaan sitoutu-
neista molekyyleistä liittyy reseptoriin kuljet-
tajan kanssa (esim. lipoproteiinipartikkelei-
hin sitoutunut kolesteroli), mutta hydrofobiset
molekyylit voivat myös diffundoitua solukal-
von läpi suoraan, jolloin ne sitoutuvat resep-
toriin solulimassa tai suoraan tumassa (mm.
steroidit ja  kilpirauhashormoni). Lisäksi
veteen liukenemattomat molekyylit saavat
yleensä aikaan pitempiaikaisia vasteita kuin
vesiliukoiset.  (Alberts jne., 1994)Aina sig-
naalimolekyylit eivät kuitenkaan edes kulje
solun sisälle asti: ne voivat saada aikaan
monimutkaisia viestiketjuja pelkästään resep-
toriproteiiniin sitoutumalla. 
Viestiketjuihin kuuluu yleensä erilaisia ent-
syymejä, jotka aktiovoivat toisiaan vesipu-
tousmaisesti ja myös toisiolähettejä, joihin
kuuluvat cAMP eli syklinen  adenomonofos-
faatti, cGMP eli syklinen guanomonofos-
faatti, DAG eli diasyyliglyseroli sekä kalsiu-
mioni Ca2+. (Heino, Vuento, 2007) Fosfory-
laatio on tärkeä reaktio viestiketjun eteenpäin
välittymisessä sytoplasman puolella. Käytän-
nössä entsyymit usein siirtävät fosfaattiryh-
män viestiketjun seuraavalle linkille, joka
tällä tavoin aktivoituu. Näitä fosfaattiryhmän
siirtäviä entsyymejä kutsutaan yleisesti
nimellä kinaasit. Kinaasien vastavaikuttajia
taas ovat fosfataasit, jotka irrottavat fosfaatti-
ryhmiä proteiineista. Proteiinista riippuen
tämä johtaa niiden aktivaatioon  tai inaktivaa-
tioon. (Heino, Vuento 2007) 
Kaikki signaalimolekyylit eivät kuitenkaan
vaikuta näin pitkällisten reittien kautta, vaan
esimerkiksi NO ja ilmeisesti myös CO vaikut-
tava liittymällä suoraan tiettyihin entsyymei-
hin kohdesolun sisällä. (Alberts jne., 1994)
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Näiden lisäksi solujen viestintään vaikuttavat
myös monet muut molekyylit varsinaisen sig-
naalireitin ulkopuolelta. Tällainen molekyyli
on esimerkiksi solunulkoiseen matriksiin liit-
tynyt integriini, joka voi vaikuttaa esimerkiksi
solun tukirangan organisoitumiseen ja siten
siihen, missä päin solua erilaiset signaalit
aktivoituvat. Tämä puolestaan saa aikaan
muutoksia solun polaarisuudessa, kasvussa ja
liikkeissä.  (Damsky 2002)

Kuva 7. Reseptori solukalvolla. Jos viestimole-
kyyli on vesiliukoinen, se ei läpäise solukalvon
hydrofobista estettä ja viestimolekyyli on aistit-
tava solun ulkopuolelta. 

Kuva 8. Reseptori solun sisällä. Viestimolekyyli
voi myös vaikuttaa tumassa, tumakotelolla tai
sytoplasmassa. Solun sisään se pääsee kuljetta-
japroteiinin avustuksella tai diffundoitumalla.
(Solunetti 2009)

8.2.2 Reseptorit
Reseptorit ovat proteiineja, jotka sitovat sig-
naalimolekyylin ja välittävät sen tuoman vies-
tin kohdesolun sisään. Signaalimolekyylien
konsentraatiot ovat yleensä melko pieniä,
joten reseptorin affiniteetin ligandiin (eli sig-
naalimolekyyliin) on vastaavasti oltava suuri.
(Alberts jne. 1994) Usein reseptorit sijaitsevat
solukalvolla. Tällöin proteiinit ovat integraa-
lisia eli solukalvon läpäiseviä. Reseptorin
ekstrasellulaaritilan puoleinen osa sitoo ligan-

din, mikä saa aikaan muutoksia reseptorin
konformaatiossa. Tämä taas saa aikaan solun
sisäisten toisiolähettien aktivaation, mikä
tavallisesti johtaa transkriptiotekijöiden akti-
vaation kautta geenien luentaan.
Reseptorit voivat sijaita myös solulimassa tai
tumassa, mikä edellyttää ligandilta pientä
kokoa ja hydrofobisuutta solukalvon läpäise-
miseksi. Tällaisiin reseptoreihin sitoutuvat
molekyylit vaikuttavat useimmiten suoraan
tuman geeniaktiivisuuteen. (Alberts jne.,
1994)

8.2.3 Vaikutukset
Solujen keskinäisen viestinnän tuloksena siis
yleensä saadaan aikaan muutoksia kohdeso-
lun geeniekspressiossa, mutta kuinka tämä
näkyy käytännössä? Muutoksia voi tapahtua
esimerkiksi solun kasvussa, erityksessä, liik-
keissä, polaarisuudessa tai aineenvaihdun-
nassa.  Solu voi signaalin ohjaamana ajautua
apoptoosiin tai alkaa jakautumaan. (Kierszen-
baun, 2007) Osaltaan solu voi kuitenkin vai-
kuttaa itse vastaanottamiinsa signaaleihin,
sillä osa viesteistä jätetään huomioimatta.
Samat viestit voivat lisäksi ilmetä eri lailla eri
soluissa. Tämän ajatellaan johtuvan reseptori-
proteiinien rakenteellisista eroista sekä eroista
solun sisäisten  viestiketjujen koostumuksessa
ja sijainnissa. (Heino, Vuento, 2007) Jotta
asia ei olisi liian yksinkertainen, signaalimo-
lekyyleillä voi olla myös yhteisvaikutusta: ne
voivat vahvistaa tai vastaavasti kumota tois-
tensa kuljettamia viestejä. Joskus käy niinkin,
että solussa ilmenee tietty vaste vasta vastaan-
otettujen signaalien määrän ylittäessä tietyn
raja-arvon.   (Solunetti 2009)
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Tiivistelmä
Solujen liike on tärkeä toiminto niin yksisoluisille ameeboille kuin monisoluisille eliöillekin. Yksisoluisilla eliöillä
liikkumista tarvitaan lisääntymiseen ja ravinnon hankkimiseen. Monisoluisilla liikkuminen edesauttaa kudosten ja
elimien muodostumista ja ylläpitoa, sekä on välttämätöntä immuunijärjestelmän toiminnassa. Solut voivat liikkua
flagellan tai siilian avulla, kuten siittiösolut, mutta suurin osa soluista suosii ryömimistä, jossa liikkuminen tapah-
tuu kasvattamalla erityisiä ulokkeita, joita ovat mm. lamellipodit eli levyjalat, filopodit eli säiejalat ja pseudopodit
eli valejalat. Filopodit toimivat pääosin sensoreina solun ympäristön tunnustelussa, jota kaikki solut tekevät.
Ympäristön signaaleita seuraa koordinoituja muutoksia solun tukirangassa ja kalvoliikenteessä sekä kiinnittymi-
sessä soluväliaineeseen, jotka sitten johtavat solun liikkumiseen.
Solun liikkumista voidaan pitää syklisenä prosessina, jossa on kolme päävaihetta. Ensimmäinen vaihe on solun
polarisoituminen, jossa erotetaan johtava reuna ja perässä seuraava vetäytyvä reuna. Liikkumisessa tärkeät aktiini-
filamentit ovat itsessäänkin polarisoituneita, niissä on haaroittunut, nopeasti kasvava pluspää, sekä hitaasti kasvava
miinuspää. Aktiinissa tapahtuu jatkuvasti polymerisaatiota ja depolymerisaatiota, johon mikrofilamenttien muo-
dostuminen perustuu. Lisäksi solun polarisoituessa tuma, sentrosomi sekä Golgin laite orientoituvat kohti johtavaa
reunaa. Sentrosomi on mikrotubulusten organisointikeskus, jonka avulla mikrotubulukset kuljettavat johtavaan reu-
naan tarvittavia proteiineja vesikkeleissä, joista saadaan ulokkeisiin tarvittavaa kalvomateriaalia. Toinen vaihe
solun liikkumisessa on lamellipodin työntyminen ja kiinnittyminen alustaan. Viimeisessä vaiheessa perässä tulevan
reunan kiinnityskohdat purkautuvat, jolloin häntäosa voidaan vetää muun solun mukaan.
Solun liikkeen suuntaa säätelevät mm. kemokiinit, jolloin solu liikkuu joko suurempaa tai pienempää kemokiinipi-
toisuutta kohti.

9.1 Solun tukiranka
Solun tukiranka mahdollistaa sekä solun että
soluorganellien liikkeet. Se on kolmiulottei-
nen, säiemäinen ja sijaitsee tumallisten solu-
jen sytoplasmassa. Tukiranka eli sytoskele-
toni koostuu neljänlaisista rakenteista, aktiini-
eli mikrofilamenteista, välikokoisista filamen-
teista, mikrotubuluksista sekä solukalvon
spektriineistä koostuvasta kalvotukirangasta
eli solukuorikosta. Tukirankaan liittyy myös
monia proteiineja, jotka kytkevät säikeitä toi-
siinsa sekä muihin soluelimiin. Näitä protii-
neja kutsutaan nimellä liitännäisproteiinit.
Osa näistä proteiineista synnyttää tukiranka-
säikeiden liikettä ja samalla kuluttaa tähän
energiaa. (Niemi ym. 1993) 

9.1.1 Tukirangan säikeet
Tukirangan säikeet muodostuvat polymeroitu-
malla monomeereista, jotka ovat yksikkömo-
lekyylejä. Koska polymeerit ovat rakentuneet
yksikkömolekyyleistä, ne voivat siis hajota ja
muodostua uudelleen aina, kun solun toiminta
tätä edellyttää. Kaikkein pysyvimpiä raken-

teita ovat kalvotukiranka sekä välikokoiset
säikeet. 1950-luvulla todistettiin (Huxley),
että lihassolu liikkuu sytoplasmassa olevien
aktiini- ja myosiinifilamenttien avulla, jotka
liikkuvat toisiinsa nähden. Seuraavalla vuosi-
kymmenellä selvisi, että sama järjestelmä vai-
kuttaa myös muissa soluissa sekä myöskin
soluorganelleissa, aiheuttaen niissä liikettä.
Kaikki eykaryoottisolut sisältävät aktiinia,
jotka muistuttavat primaarirakenteeltaan
hyvinkin paljon toisiaan. Solun koko proteii-
nimäärästä voi olla 15% aktiinia (toiminnali-
sesti erotettavissa ovat α-, β- ja γ-aktiini), jos
solu liikkuu aktiivisesti. α-aktiinia on tava-
taan ainoastaan lihassoluissa. Aktiini on osit-
tain monomeerimuotona, osittain säikeiksi
polymeroituneena. Monomeerimuotoiseen
aktiiniin, G-aktiiniin, sitoutuu ATP:tä ja kal-
siumia. Siitä voi muodostua säikeistä F-aktii-
nia, josta edelleen kierteistä, polymeroitunutta
kaksoissäiettä. Kyseiseen tapahtumaan vaadi-
taan muitakin proteiineja. Ne sitovat säikeitä
yhteen, muodostavat niistä verkkoja ja kimp-
puja sekä stabiloivat niitä. Kiinnitysproteii-
nien avulla näitä voidaan liittää plasmamem-
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braaniin. Liikkeessä oleva solu ei sisällä pak-
suja aktiinikimppuja. Säikeet sitä vastoin ovat
diffuusina solukalvoon mm.  α-aktiinin avulla
kiinnittyvänä verkostona. (Niemi ym. 1993)
Solukalvon sytoplasmiseen pintaan kiinnitty
stressisäikeiksi kutsuttuja aktiinisäiekimp-
puja. Ne kiinnittyvät rakenteisiin, jotka ovat
kiinnittämässä solukalvoa tiukimmin alus-
taansa. Niiden funktio on pitää yllä solun
muotoa, jonka ne saavuttavat jatkuvan jänni-
tystilan avulla.  α-aktiini- ja taliinimolekyylit
kiinnittävät mikrofilamenttikimput solukal-
voon kiinnitysrakenteiden kohdalla. Myös
muilla on fosforitähteellä varustetuilla proteii-
neilla (vinkuliini, paksilliini ja integriini) on
osuutta kiinnittymisessä. (Niemi ym. 1993)

9.1.2 Lihassolun liike
Lihassolussa liike perustuu aktiini- ja myosii-
nifilamenttien (aktomyosiini) toimintaan, ne
liikkuvat toistensa lomitse. Tämä toiminta
vaatii energiaa, jonka lihassolu ottaa ATP:stä.
Ca-ioni vaikuttaa supistelun säätelyyn.
Ca-ionia ohjailee tropomyosiini-tropo-
niini-C-järjestelmä, muissa soluissa saman
tehtävän hoitaa kalmoduliini. ATP-aasin inhi-
bition poistamisella säädellään juovaisen
lihassolun supistumista, Ca-ioni vaikuttaa
tällä tavoin kyseisissä soluissa. Muissa lihas-
solutyypeissä on positiivista säätelyä. Ca-ioni
ja kalmoduliini muodostavat kompleksin,
jonka vaikutuksesta proteiinikinaasi aktivoi-
tuu. Aktivoitunut proteiinikinaasi fosforyloi
myosiinin kevyen ketjun. Tämän seurauksen
myosiinimolekyylit aloittavat polymeroitumi-
sen lyhyiksi ketjuiksi ja ATP-aasi aktivoituu.
Tällöin aktiini ja myosiini liukuvat toistensa
lomitse. 

9.1.3 Välikokoiset filamentit
Välikokoiset filamenttien tehtävä on auttaa
soluja kestämään ulkoisia voimia ja niiden
aiheuttamia kuormituksia solulle. (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/valikokoiset
_filamentit/2/) Yksin välikokoisia filament-
teja nimitettiin aikaisemmin solun tukiran-
gaksi pysyvyydestä johtuen. Kun ne kerran
polymeroituvat, ne pysyvät polymeroituneina
eivätkä pysty depolymeroitumaan vasta kuin

tietyn entsyymin vaikutuksesta. Kyseisillä
entsyymeillä on fysiologinen tukirangan sää-
telytehtävä. Välikokoiset filamentit ovat noin
10 nm:n paksuisia säikeitä, joita on lähes kai-
kissa tumallisissa soluissa. Ne ovat muodol-
taan suhteellisen identtisiä, tosin niiden bio-
kemiallinen koostumus on erilainen solun
tyypistä riippuen. Niissä ei ilmene saman-
laista säie-liuosvaihtelua kuin mikrofilamen-
teissa ja mikrotubuluksissa. Epiteelisoluissa
ne koostuvat sytokeratiineista ja liittyvät des-
mosomeihin sekä hemidesmosomeihin. Epi-
teelisoluista on ihmiseltä pystytty havaitse-
maan yli 20 erilaista sytokeratiinimolekyyliä.
Lihassoluissa desmiini on useimpien väliko-
koisten säikeiden proteiini. Desmiinisäikeillä
on lihassolujen myofibrillejä Z-levyihin liit-
tävä vaikutus. Ne myös pitävät soluorganel-
leja paikoillaan supistumisvaiheessa. Mesen-
kymaalisten solujen välikokoisten filament-
tien proteiini on vimentiini. Hermosolujen
haarakkeissa olevia välikokoisia filamentteja
sanotaan neurofilamenteiksi, perifeerisessä
hermokudoksessa sijaitsee myös proteiini
nimeltä periferiini. Hermotukisoluissa on
myös oma proteiini GFAP (eng. glial fibril-
lary acidic protein). Yhdessä solulajissa on
kuitenkin vain enimmillään kahta väliko-
koista filamenttityyppiä. On havaittu, että
tuman tukirangan proteiinit, lamiinit, ovat
sukua välikokoisten filamenttien proteiineille.
(Niemi ym. 1993)

9.1.4 Mikrotubulukset
Mikrotubulukset ovat yksi solun tukiraken-
teista, joihin tiedetään liittyvän useita proteii-
neja, esim. MAP-2, joiden avulla se vi sitou-
tua kalvoihin, välikokoisiin filamentteihin tai
toisiin mikrotubuluksiin(http://www.solu-
netti.fi/fi/solubiologia/map-proteiinit/2/). Ne
ovat halkaisijaltaan noin 24 nm. Muodoltaan
ne ovat putkimaisia, monen µm:n pituisia
rakenteita. Seinämät niissä ovat muodostu-
neet säännöllisen muotoisista protofilamen-
teista. Tubuliinista koostuvien mikrotubulus-
ten päätehtävä on toimia solun rakennusteli-
neenä ja sillä on myös tärkeä tehtävä toimia
kuljetusratoina solun sisäisissä kuljetustapah-
tumissa moottoriproteiinien avulla (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/moottoripro-
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teiinit/2/; Niemi, ym 1993) Mikrotubuluksilla
on ratkaiseva osa mm. kromosomien liik-
keissä mitoosissa. Solussa on aina myös liu-
koista tubuliinia polymeroituneen ohella.
Mikrotubuluksiin liittyy muitakin proteiineja,
kinesiiniä ja dyneiiniä. Dyneiini kuljettaa
aineita solun sisällä solukalvolta tumaan päin.
Jos dyneiini-proteiinin toiminnassa on virhe,
se johtaa Kartagenerin oireyhtymään, jolla
voi olla vaikutuksia hedelmättömyyteen,
keuhkoputkien lajentumiseen ja poskiontelo-
tulehdukseen.(http://www.solunetti.fi/fi/solu-
biologia/dyneiini/2/) Mikrotubulukset ovat
värekarvojen ja ripsien päärakennusosia.
Myös muita proteiineja dyneiinin ja kinesiinin
lisäksi liittyy polymeroitumisessa auttamiseen
ja rinnakkain kulkevien putkien yhteensitomi-
seen tai niiden sitomiseen välikokoisiin säi-
keisiin. (Niemi ym. 1993)

9.1.5 Kalvotukiranka eli solukuorikko
Kalvotukiranka on proteiineista muodostunut
tukirakenne solukalvon sisäpinnalla. Sillä on
merkitystä solun ulko- ja sisäpuolen keskinäi-
sessä viestinnässä. Solun ulkopuolella resep-
tori sitoo ligandinsa, joka käynnistää solun
sisällä tapahtuvan viestintään osallistuvien
proteiinien fosforylaatioketjun(http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/solukuorikk
o/2/) Kaikkien solujen kalvotukirangassa
näyttäisi olevan 109-aminohapon kokoinen
toistuva jakso, hermosoluissa niitä kutsutaan
fodriineiksi. Lihassoluista löytynyttä spektrii-
nin kaltaista suurikokoista proteiinia kutsu-
taan dystrofiiniksi. Lihasrappeutumissairau-
dessa sen puuttuminen tekee lihassolujen
plasmamembraanin herkemmäksi hajoa-
maan. Tämä osoittaa kalvotukirangan merki-
tyksen tärkeäksi lihassolujen toiminnalle.
(Niemi, ym. 1993)

Kuva 1. Solun tukiranka, mikrotubulukset sini-
sellä, mikrofilamentit punaisella, välikokoiset
säikeet vihreällä (mukaillen http://publica-
tions.nigms.nih.gov/insidethecell/images/
ch1_cytoskeleton.jpg)

9.2 Polarisoituminen ja ulokkei-
den muodostaminen

Solun täytyy polarisoitua liikkuakseen, mikä
tarkoittaa sitä, että solun etenevä pää on eri-
lainen kuin perässä tuleva pää. Polarisoitu-
mista säätelevät RhoGTPaasi perheen proteii-
nit sekä cdc42. Cdc42 polarisoi solua orien-
toimalla mikrotubulusten organisointikeskuk-
sen (sentrosomi) ja Golgin laitteen tuman etu-
puolelle liikesuuntaan nähden. Ne vievät
vesikkeleissä solun etenevään reunaan tarvit-
tavaa kalvomateriaalia ja proteiineja aktii-
nisäikeiden kasvattamiseksi. Sentrosomin
uudelleen organisointi näyttää olevan tär-
keämpää hitaasti liikkuvissa soluissa. Nope-
asti liikkuvissa soluissa, kuten neutrofiileissä
ja T-soluissa se nähdään usein tuman takapuo-
lella. Liikkumiseen tarvittavat aktiinisäikeet
ovat myös polarisoituneita, niissä on haaroit-
tunut, nopeasti kasvava pluspää, sekä hitaasti
kasvava miinuspää. Aktiinissa tapahtuu jatku-
vasti polymerisaatiota ja depolymerisaatiota,
johon mikrofilamenttien muodostuminen
perustuu. Pluspää kuluttaa kalsiumia ja ATP:a
kasvaessaan nopeasti, ADF/Kofiliini -proteii-
nit samanaikaisesti hajottavat miinuspäästä
aktiinia monomeerimuotoon siirrettäväksi
pluspäähän. Lamellipodin eli levyjalan syn-
nyssä Arp2/3 -kompleksi sitoutuu jo olemassa
olevan aktiinifilamentin päähän tai kylkeen,
ja tähän rakenteeseen voi sitten muodostua
uusi haara. Tätä toimintaa säätelevät mm.
Capping-proteiinit, jotka estävät aktiinifila-
mentin pidentymisen sitoutumalla filamentin
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päähän. Profiliini säätelee saatavissa olevan
aktiinin määrää. (Ridley ym.)

Kuva 2. Polarisoitunut solu, kuvassa solu liikkuu
oikealle (mukaillen Ridley ym.)

9.2.1 Uusien kiinnityskohtien muo-
dostaminen ja vanhojen purku

Solun täytyy liikkuakseen saada lamellipodi
kiinni alustaansa tarttumiskohdilla eli adhee-
sioilla, joiden avulla se sitten kankeaa itseään
eteenpäin. Tässä integriinit ovat tärkeässä
roolissa. Integriinit ovat solukalvon proteii-
neja, jotka osallistuvat hemidesmosomien
muodostamiseen. Hemidesmosomeilla solu
kiinnittyy soluväliaineeseen. Samalla integrii-
nit toimivat reseptoreina mekaanisia ärsyk-
keitä kohtaan ja aiheuttavat näin solun tuki-
rangan muutoksia. PKC ja Rap1 edistävät
integriinien liittymistä solunulkoisen matrik-
sin proteiineihin, mm. kollageeniin. Raf-1
puolestaan hiljentää näin muodostuvien
adheesioiden syntymistä. Peräpään kiinnitys-
kohdat täytyy purkaa, jotta solu saa vedettyä
itsensä eteenpäin. Muussa tapauksessa
mekaaninen jännitys solussa saattaa kasvaa
liian suureksi, jolloin solu saattaa hajota
(Vicente-Manzanares ym. 2005). Solun vetä-
essä itseään eteenpäin peräpäähän syntyy
mekaaninen jännitys, joka vaikuttaa kalsium-
kanaviin. Tämä aktivoi Kalpaiini-proteaasin,

joka pilkkoo integriiniä ja muita adheesioita
muodostavia proteiineja. (CellMigration.org)

9.2.2 Suunnan määräytyminen
Kemotaksista aiheuttavat kemokiinit ovat
luonteeltaan G-proteiineja olevia, rakenteelli-
sesti samankaltaisia pienikokoisia polypepti-
dejä, jotka luokitellaan N-terminaalisen kyste-
iinin paikantumisen mukaan C, CC, CXC ja
CXXXC -perheisiin (http://www.solunetti.fi/
fi/solubiologia/kemokiinit/2/). Kemokiineja
tunnetaan yli 40. Kemokiinit sitoutuvat kemo-
kiinireseptoreihin aktivoiden ne. Reseptorit
ovat G-proteiineja, ja niiden aktivoituminen
käynnistää biokemiallisten reaktioiden sar-
jan. Näitä reaktioita ovat mm. fosfa-
tidyyli-inositolitrifostaatin hydrolysoitumi-
nen, proteiinikinaasi C:n aktivoituminen, kal-
sium-ionien sisänvirtaus, sekä rac- ja
Rho-proteiinien aktivaatio. Rac ja Rho sääte-
levät aktiiniverkoston rakentumista lamelli- ja
filopodeissa. Kemotaksiksessa solu liikkuu
joko suurempaa tai pienempää kemokiinipi-
toisuutta kohti. Kemokiinit säätelevät erilaisia
immuunijärjestelmän vasteita vaikuttamalla
siihen, mihin kudoksiin erilaiset T-solut voi-
vat vaeltaa. Kemokiinireseptorit CCR5 and
CXCR4  avustavat HIV-virusten tarttumisessa
T-soluihin ja osallistuvat tulehdusreaktioihin
(http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/kemo-
kiinit/2/).

Lähteet

Anne J. Ridley, Martin A. Schwartz, Keith Burridge,
Richard A. Firtel, Mark H. Ginsberg, Gary Borisy, J.
Thomas Parsons, and Alan Rick Horwitz  Cell
Migration: Integrating Signals from Front to Back.
Science 2003; 302:1704  

Niemi M., Virtanen I., Vuorio E, Solu- ja molekyylibiolo-
gia 1993 Weilin-Göös

Vicente-Manzanares M, Webb D.J., Horwitz A.R. Cell
migration at a Glance. Journal of Cell

Science 2005; 118:4917



164
C10 *Miten solun tukiranka toimii
Hämäläinen, Janne & Ilveskoski, Lotta
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos
Oulun yliopisto
4.9.2009
tarkastaja ass. Elina Kylmäoja

Tiivistelmä
Mikrofilamentit muodostavat tukea ja liikettä peruskomponettiensa aktiinin ja myosiinin avulla. Välikokoiset säi-
keet ovat solun tukirangan kestävin rakenne ja toimii yleiskudontamateriaalina solussa. Mikrotubulukset osallistu-
vat solujakautumiseen ja solunsisäiseen kuljetukseen. Solun kalvotukiranka pitää yllä solun muotoa.

Johdanto
Solun tukirankaan kuuluvat mikrofilamentit,
välikokoiset filamentit, mikrotubulukset ja
solukalvon tukiranka.. Tukirangalla on lukui-
sia tehtäviä solun muodon ylläpitämisestä ja
fagosytoosista liikkeen muodostamiseen.
Solun elämä perustuu monella tavalla solun
tukirankaan. Esseemme keskittyy solun tuki-
rangan toimintaan ja tehtäviin, eikä niinkään
tukirangan komponenttien rakenteiden kuvaa-
miseen.

10.1 Mikrofilamentit
Mikrofilamentit ovat solun tukirangan pak-
suudeltaan pienimpiä säikeitä.  Mikrofila-
menttien pääkomponentti on aktiini, jota löy-
tyy huomattavan paljon jokaisesta tumalli-
sesta solusta. Mikrofilamentteihin kuuluu
aktiinin lisäksi myös myosiini. Yhdessä
aktiini ja myosiini aikaansaavat liikettä.
(Kierszenbaum 2007)

10.1.1 Aktiini
Aktiini on monipuolinen soluntukirangan
komponentti, joka muodostaa sekä staattisia,
että supistumiskykyisiä kimppuja solun
sisällä. Se muodostaa myös filamenttiverk-
koja aktiinia sitovien proteiinien kanssa.
Aktiini esiintyy monomeerimuodossaan pal-
lomaisena G-aktiinina (globular), joka voi
polymerisoitua F-aktiiniksi (fibrillar) ATP:n
avulla. Aktiini voidaan jakaa kolmeen ala-
tyyppiin; α-, β-, ja γ-aktiiniin. (Solunetti.fi
2009)

Kuva 1.  Phalloidin-FITC-värjättyjä aktiinifila-
mentteja kuvattu Nikon Eclipse E600-fluoresens-
simikroskoopilla 40-kertaisella objektiivilla. Yllä
MC3T3-osteoblastikantasoluja ja alla RAW 264.7
monosyytti-makrofagilinjan soluja.

Stressisäikeet ja aktiinin järjestäytyminen 
liikkuvassa solussa

Kuva 2. Eräitä aktiinin kaksoissäikeiden muo-
dostamia makrorakenteita kutsutaan stressisäi-
keiksi. Stressisäikeitä esiintyy soluissa alueilla,
jotka eivät liiku. Stressisäikeet pitävät yllä solun
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muotoa, ja kiinnittyvät fokaaliadhesioilla solukal-
voon.  (Niemi ym. 1994)

Kuva 3. Aktiini voi järjestäytyä liikkuvassa solus-
sa monella eri tavalla. Se voi muodostaa muun
muassa levyjalan (lamellipodi) tai säiejalan (filo-
podi).(Kuva mukautettu solunetti.fi-sivustolta)
(Virtanen 2008)

Aktiinin esiintyminen solujen muodosta-
missa erityisrakenteissa

Aktiini on myös tärkeä osa suolen epiteeli-
solujen mikrovillusten, munuaisten nefronien
epiteelisolujen, sekä hiusten ja sisäkorvan
sukakarvojen (stereocilia) rakenteissa.
Yhdessä myosiinin kanssa aktiinisäikeet luo-
vat rakenteisiin ryhtiä ja jäntevyyttä. Puna-
solussa aktiini ja spektriini muodostavat fila-
menttiverkoston punasolun solukalvon sisä-
pinnalle. Tämä on olennainen rakenne puna-
solun muodon säilyttämisessä. (Kierszen-
baum 2007).
Aktiinin avulla solun tukiranka osallistuu
myös fagosytoosiin. (Heino ym. 2007)

Kuva 4. Aktiinilla on tärkeä tehtävä myös sytoki-
neesissä. Mitoosin telofaasin jälkeen, kun solun
kromosomisto on jakautunut ja tytärkromosomit
on vedetty solun eri päihin, solu jakautuu muo-
dostaen solun keskelle aktiinista supistusren-
kaan. Lopputuloksena saadaan kaksi erillistä ty-
tärsolua, joilla on sama perimäaines omissa tu-
missaan ja suunnilleen sama määrä solulimaa ja
soluorganelleja. (Niemi ym. 1994 ja Solunetti.fi
2009)

10.1.2 Myosiini

Myosiinin tehtävät 

Myosiini kuuluu moottoriproteiineihin. Myo-
siinia on I, II ja V tyyppiä. (Kierszenbaum
2007).  I ja V tyypin myosiinit toimivat
lähinnä vesikkeleiden kuljetuksessa solun
sisällä. II tyypin myosiini mahdollistaa lihas-
solun supistuksen poikkijuovaisissa lihas-
soluissa.

Kuva 5. Kalsium pitoisuuden kasvaessa kalsium
sitoutuu aktiiniin sitoutuneeseen tropomyosii-
ni-troponiini-kompleksin troponiini C:hen, jolloin
kompleksin muoto muuttuu ja myosiinin golfmai-
lamainen nuppi tarttuu aktiiniin. ATP hydrolysoi-
tuu ATP:aasin vaikutuksesta ADP:ksi ja fosfaa-
tiksi. Myosiinin nuppi taipuu ja säikeet liikkuvat
toistensa lomaan. Myosiini irroittautuu pian aktii-
nista ja tarttuu seuraavaan kohtaan.  Sarkomeeri
lyhenee ja lihas supistuu. (Rhoades ym. 1995)

10.2 Välikokoiset filamentit

10.2.1 Välikokoisten filamenttien 
perusrakenne

Välikokoiset filamentit asettuvat paksuudel-
taan (n. 10nm)  mikrofilamenttien (n. 5nm) ja
mikrotubulusten (n. 25nm) väliin. Välikokoi-
set säikeet ovat kestävin osa solun tukirankaa.
(Niemi ym. 1994)

10.2.2 Välikokoisten säikeiden luokit-
telu ja toiminta solussa

Kuva 6. Välikokoiset säikeet toimivat eräänlaise-
na yleiskudontarakenteena solussa. Välikokois-
ten säikeiden tärkein tehtävä onkin toimia me-
kaanisena tukena solun tukirangassa.



166
Nykyään on tiedossa n. 50 välikokoista fila-
menttiproteiinia, jotka voidaan luokitella mm.
seuraavasti (Niemi ym. 1994, Solunetti.fi
2009):
Keratiinit: veteenliukenemattomia proteiineja.
Ihmisellä keratiinia löytyy ihon epidermiksen,
karvojen ja kynsien rakenteista. Keratiinit
muodostavat tonofilamentteja (filamentti-
kimppuja).
Desmiinifilamentti: luurankolihassolujen
komponentti sarkomeerin Z-levyssä. Pitää
sarkomeerin supistuselementtejä kiinni
Z-levyssä, sekä koordinoi lihaksen supistu-
mista. 
Vimentiini: välikokoisia filamentteja synnyt-
tävää proteiinia vastaava proteiini mesenky-
maalisissa soluissa. Osassa soluista vimentiini
on muodostamassa rakenteellista linkkiä solu-
limakalvoston ja tuman lamiinien välillä.
Neurofilamentit: hermosolun välikokoiset
filamentit.
Hapan gliaproteiini: hermoston tukisolun
välikokoinen filamentti
Lamiinit: Lamiinit tukevat tumakoteloa,
muodostaen tumakotelon sisäpinnalle tumale-
vyn, johon ne myös sitovat inaktiivista kro-
matiinia. (Kierszenbaum 2007)

10.3 Mikrotubulukset

10.3.1 Mikrotubuluksen rakenne

Mikrotubuluksen perusrakenne  ja polaa-
risuus

Mikrotubulusten halkaisija on noin 25 nm ja
pituus useita mikrometrejä. Perusrakenne
koostuu alfa-, beeta- ja gammatubuliineista.
(Burkitt ym. 1993)

Kuva 7: Tubuliinidimeerit (,) organisoituvat mik-
rotubuluksen pituussuunnassa peräkkäin muo-
dostaen protofilamentin, joita on mikrotubuluk-
sessa 13 kappaletta. Gammatubuliini liittää mik-
rotubuluksen sentrosomiin. (Niemi ym. 1994,
Kierszenbaum 2007) 

Mikrotubuluksen rakenne on polaarinen. Oli-
gomeerejä liittämällä mikrotubulus kasvaa
positiivisesta päästä ja lyhentyy purkamalla
negatiivisesta päästä (Kierszenbaum 2007).

Mikrotubuluksen organisoituminen ja apu-
proteiinit

Miinuspää mikrotubuluksesta sijaitsee sentro-
somissa. Sentrosomi on mikrotubulusten
organisointikeskus.(Burkitt ym. 1993) Sentro-
somista mikrotubulukset kasvavat ulospäin
kohti solun reunoja. Eukaryoottisella solulla
on sentrosomissa kaksi sentriolia (keskusjy-
västä) kohtisuorasti toisiaan vasten, jotka
nekin koostuvat mikrotubuluksista (Solu-
netti.fi 2009).
Solu organisoi mikrotubulusten kasvamista.
Vain riittävän suuri tubuliinikonsentraatio
mahdollistaa mikrotubuluksen polymerisoitu-
misen. Mikrotubuluksen polymerisaatio
(rakentaminen) ja depolymerisaatio (purkau-
tuminen) tapahtuvat tarvittaessa erittäin nope-
asti. (Solunetti.fi 2009)
Mikrotubuluksiin kiinnittyy apuproteiineja
(dyneiini, kinesiini, MAP-2) (Rhoades ym.
2007). Apuproteiineilla on erilaisia tehtäviä,
kuten avustaminen polymerisaatioreaktioissa
ja mikrotubuluksen kiinnittäminen solukal-
voon. (Kierszenbaum 2007, Solunetti.fi 2009)

10.3.2 Mikrotubuluksen tehtävät

Solun sisällä tapahtuva kuljetus

Kuva 8. Mikrotubuluksen pinnalla liikkuu
ATP-hydrolyysin avulla eri suuntiin moottoripro-
teiineja, dyneiineja ja kinesiineja. Niihin voi olla
kiinnittynyt vesikkeli, joka kuljetetaan tällä mene-
telmällä esimerkiksi Golgin laitteesta solukalvol-
le eksosytoitavaksi. Dyneiini liikkuu kohti nega-
tiivista päätä eli kohti sentrosomia ja solun kes-
kustaa, Kinesiini kohti positiivista päätä. (Kiers-
zenbaum 2007, Solunetti.fi 2009)
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Moottoriproteiineilla liikutetaan myös vesik-
keleitä aksoneissa ja mitokondrioita solun
sisällä. Sentrosomit sijaitsevat solun keskellä,
jolloin on mahdollista kuljettaa materiaalia ja
viestejä tuman lähelle plasmamembraanista ja
päinvastoin. (luennot – Metsikkö, Lehenkari
2009)

Solun jakautumien – Mitoosi ja Meioosi

Sentrosomit replikoituvat solukierron inter-
faasissa, profaasissa sentrosomit siirtyvät
solussa eri päihin. Sentrosomit muodostavat
tumasukkulan ’navat’. Sentrosomeista kasvaa
tähtimäisesti mikrotubuluksia, jotka ankkuroi-
vat sentrosomin solukalvolle. (Kierszenbaum
2007)

Kuva 9. Profaasissa polaariset mikrotubulukset asettuvat lomittain ja muodostavat pariliitoksia. Näitä
kutsutaan tumasukkularihmoiksi ja ne muodostavat tumasukkulan rungon. (Kierszenbaum 2007) Ana-
faasissa kinetokoreihin kiinnittyneet mikrotubulukset depolymerisoituvat nopeasti, jolloin kromatidit
liikkuvat kohti sentrosomeja, ja telofaasissa mikrotubuluksia kasvaa jälleen sentrosomeista kasvatta-
en solun muotoa normaaliksi. Telofaasissa mikrotubulukset ovat osallisena myös muodostamassa
Golgin laitetta uudelleen. (Kierszenbaum 2007, Niemi ym. 1994)

10.4 Solun kalvotukiranka

10.4.1 Solun kalvotukirangan rakenne
Solun kalvotukiranka eli solukuorikko esiin-
tyy kaikilla eukaryoottisoluilla, mutta ei pro-
karyooteilla eikä bakteereilla. Solukuorikko
rakentuu erilaisista proteiineista solukalvon
sisäpinnalle. (Solunetti.fi 2009)

10.4.2 Solun kalvotukirangan tehtävät

Muodon ylläpitäminen

Erityisesti punasoluissa solukuorikon muotoa
ylläpitävä vaikutus korostuu. Kaksoiskove-
ran muodon säilyttäminen on tärkeää, koska
muuten hiilidioksidin ja hapen sitoutuminen
punasoluun vaikeutuu tai estyy kokonaan.
(luennot – Lehenkari 2009, Kierszenbaum
2007)
Solukuorikko tarttuu plasmamembraaniin
-spektriinien avulla. Samaan kompleksiin on
liittyneenä myös aktiinia. (Niemi ym. 1994)
Plasmamembraaniin kiinnittyneet glykoprote-
iinit, ionikanavat ja reseptorit ovat kytkeyty-
neet osittain myös solukuorikkoon. (Kierzen-
baum 2007)

Muita tehtäviä

Solukuorikolla on merkitystä myös ’erilaistu-
neiden alueiden’ ylläpitämisessä, sekä sytop-
lasmaan siirtyvien viestien kuljettamisessa
solun ulkopuolelta. Ligandina reseptoriin liit-
tyvä viestimolekyyli siis käyttää signaaliväli-
tyksessä ainakin osittain solukuorikkoa apu-
naan. (Niemi ym. 1994)
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Tiivistelmä
Kuukautiskierron keskimääräinen pituus on noin 28 päivää. Naisen hormonikierto jakautuu neljään vaiheeseen, 1)
follikkelivaihe, 2) ovulaatiovaihe, 3) luteaalivaihe, 4) kuukautisvaihe. Munarakkula kasvaa kierron alussa aivoli-
säkkeen erittämän follikkelia (munarakkulaa) stimuloivan hormonin vaikutuksesta (FSH). Munarakkula tuottaa
taas estradiolia joka vaikuttaa kohdun limakalvon paksuuteen. Munarakkulan kypsyttyä munasolu irtoaa ovulaati-
ossa, jonka käynnistää aivolisäkkeen erittämä luteinisoiva hormoni (LH). LH vaikuttaa tämän jälkeen keltarauha-
seen ja keltarauhashormonin, progesteronin eritykseen kahden viikon ajan. Progesteroni valmistaa kohtua mahdol-
lista raskautta varten. Jos hedelmöitystä ei tapahdu, keltarauhanen surkastuu ja kohdun limakalvo poistuu kuu-
kau-tisvuotona (menstruaatio). Keskeinen osa kuukautiskierron säätelyssä on hypotalamus-aivolisäke-munasarja
-akselilla. 
Kohdesoluja, joihin naisen hormonaalinen sykli vaikuttaa, on munasarjat ja siellä munarakkula, kohtu ja kohdun-
suu, emätin ja rinnat. 

11.1 Hormonit

11.1.1 Estrogeenit
Estrogeenisynteesiä tapahtuu munasarjoissa,
lisämunuaiskuorella ja raskauden aikana istu-
kassa. Estrogeenit ovat steroidihormoneita,
jotka muokataan entsymaattisesti kolestero-
lista. Estrogeenit kulkeutuvat veren plasmassa
SHBG:iin (sex hormone binding globulin)
sitoutuneena. Steroidihormonit (estrogeenit)
pääsevät kohdesoluunsa diffundoitumalla
solukalvon läpi kohdesoluun. Steroidi kiinnit-
tyy joko solulimassa tai tumassa resepto-
riinsa. Estrogeeneillä on solulimassa alfa tai
beetareseptoreita, jotka ovat jakautuneet rinta-
rauhaskudoksen ja kohdun kudoksen välillä
epätasaisesti. Steroidin kiinnityttyä resepto-
riinsa, steroidi-reseptori –kompleksi kulkeu-
tuu tumaan jossa se kiinnittyy steroidisäätelyn
alaisten geenien säätelyalueelle steroidin
vaste-elementtiin (steroid responsive element,
SRE). Kiinnittyminen saa aikaan joko geeni-
aktivaation tai eston. Geeniaktivaatio aiheut-
taa suurentuneen transkription,
lähetti-RNA-synteesin kiihtymisen ja proteii-
nisynteesin kiihtymisen. (Kuva 1) Steroidire-
septorigeenien, esim. progesteronireseptorin
on estrogeenin säätelyn alainen. Progesteroni
ei voi vaikuttaa kohdun limakalvolla ennen
estrogeenivaikutusta. Progesteronilla on myös
negatiivinen palautejärjestelmä, jolla se sääte-

lee itse oman reseptorityyppinsä synteesiä.
(Saarikoski 1988, Ylikorkala 2001)

Kuva 1. Kaavakuva steroidihormonien vaikutuk-
sesta solulimassa ja tumassa. (Ylikorkala 2001,
s. 43, kuva mukailtu.)

11.1.2 Gonadotropiinit
Hypotalamus säätelee aivolisäkkeestä eritty-
viä gonadotropiineja GnRH:n avulla
(Gonadotropin releasing hormone). GnRH
synteesi tapahtuu hypotalamuksen GnRH –
soluissa. Hormoni muodostuu 10 aminoha-
posta ja kulkeutuu vaikutuskudokseen eli
aivolisäkkeen etulohkoon porttilaskimojärjes-
telmän kautta. GnRH erittyy pulssittaisesti n.
90 min sykleissä follikulaarivaiheessa ja
100-200 min välein luteaalivaiheessa. Tämä
on edellytyksenä gonadotropiinien eritykselle,
koska liika GnRH seerumissa aiheuttaa nega-
tiivisen palautteen ja gonadotropiinien erityk-
sen vähenemisen. Gonadotropiinit LH (Lutei-
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nisoiva hormoni) ja FSH (Follikkelia stimu-
loiva hormoni) (Kuva 3) erittyvät aivolisäk-
keen etuosan gonadotrooppisoluista. GnRH
lisää erityisesti LH:n eritystä mutta FSH:n
erittymisellä munasarjojen aktiviinilla ja inhi-
biinillä on suurempi vaikutus. (Kuva 2)
Veressä kiertävät estrogeenit aiheuttavat
negatiivisen palautteen hidastamalla gonadot-
ropiinien eritystä ja vaikuttavat suoraan hypo-
talamuksen GnRH:n eritykseen. FSH:n ja
LH:n vaikutukset kohdesoluun välittyvät
solukalvoreseptorien kautta. LH:n ja FSH:n
reseptorit kuuluvat G-proteiinikytkentäisiin
reseptoreihin. Sitouduttuaan reseptorin ekstra-
sellulaariosaan ne saavat aikaan syklisen
AMP:n pitoisuuden kasvun ja solun metaboli-
sen aktiivisuuden lisääntymisen. FSH säätelee
naisessa munarakkuloiden kypsymistä ja
estrogeenin tuotantoa. LH stimuloi naisen
ovulaatiota ja keltarauhasen muodostumista.
(Koulu, Tuomisto, 2001, Ylikorkala 2001)

11.1.3 Progesteronit
Progesteroni on luonnollinen keltarauhasen ja
raskauden aikana myös istukan erittämä hor-
moni. Rakenteeltaan progesteroni on estro-
geenien tapaan steroidihormoni. Progestero-
nia muodostuu munasolun irtoamisen jälkeen
syntyvässä keltarauhasessa. Sitä alkaa muo-
dostua jo munarakkulassa juuri ennen rakku-
lan puhkeamista. Istukan vuorokautinen pro-
gesteronituotanto on raskauden lopulla yli
kymmenen kertaa niin suuri kuin keltarauha-
sen tuotanto. Progestiinien vaikutusmekanis-
mit muistuttaa estrogeenin ja useimpien mui-
den steroidihormonien vaikutusmekanismia.
Progestiini-reseptorikompleksi sitoutuu pro-
gesteroniherkkään elementtiin (progesterone
responsive element) ja säätelee näin kohde-
geenin transskriptiota. Progesteroniresepto-
rien jakautuma elimistössä on huomattavasti
rajatumpi kuin estrogeenireseptorien. (Koulu,
Tuomisto 2001)

Kuva 2. Hypotalamuksesta erittyvä GnRH lisää
FSH:n ja LH:n synteesiä ja eritystä aivolisäkkeen
etulohkosta ja nämä gonadotropiinit lisäävät
edelleen sukupuolihormonien eritystä sukupuo-
lirauhasista. Sukupuolihormonit estävät negatii-
visen palautteen kautta GnRH:n ja gonadotropii-
nien eritystä; preovulatorinen estrogeenineritys
voi myös stimuloida hypotalamus-hypofyysiak-
selia. Sukupuolirauhasten erittämä inhibiini es-
tää spesifisesti aivolisäkkeen FSH-tuotantoa.
(Koulu, Tuomisto, 2001, s. 691, mukailtu kuva.)

11.2 Solujen muutokset hormoni-
kierron aikana

11.2.1 Munarakkula

Follikulaarivaihe

Munarakkula kypsyy endokriinisten, parakrii-
nisten ja autokriinisten vaikutusten seurauk-
sena. Follikkelin kypsyttyä huomion arvoista
on munarakkulan koon kasvu sekä granuloo-
sasolujen muuttuminen kuutiomaisiksi.
FSH:n vaikutuksesta granuloosasolujen ja
munasolujen väliin muodostuu yhteyksiä (gap
junctions), joiden ansiosta ravinteet siirtyvät
granuloosasolukon ja munasolun välillä.
Preantraalivaiheessa munasolut ja munarak-
kulasolut erittävät munasolun ympärille gly-
koproteiineista koostuvan kalvon, zona pellu-
cidan. Granuloosasolukerros moninkertaistuu
ja sitä ympäröi tyvikalvo. Strooman solut eri-
koistuvat ja muodostavat ulomman ja sisem-
män teekasolukerroksen. Preantraalivaihetta
seuraa antraalivaihe, jolloin follikkeliin muo-
dostuu nesteen täyttämä antrum. Neste sisäl-
tää runsaasti steroideja ja kertovat ympä-
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röivien granuloosa- ja teekasolujen toimin-
nasta. Munarakkulan kasvaessa sisempi tee-
kasolukerros paksuuntuu ja verisuonet lisään-
tyy. (Välimäki, 2009)

Ovulaatiovaihe

Jokaisessa kuukautiskierrossa follikkeliko-
hortista valikoituu yksi munarakkula joka
tuottaa enemmän estrogeeniä ja kasvaa suu-
remmaksi kuin muut. Tämä on nimeltään
dominantti munarakkula, joka tulee ovuloi-
maan. Muut munarakkulat kuihtuvat apoptoo-
silla. Ovulaatio on monivaiheinen tapahtuma,
jossa munasolu kypsyy lopullisesti. Munasar-
jan kapseli ohenee laajenevan follikkelin koh-
dalta ja lopulta puhkeaa vapauttaen muna-
solun. Juuri ennen munasolun irtoamista tuma
jakautuu kahteen kromosomiltaan identtiseen
osaan, jotka vielä jakautuvat. Seurauksena on
sekundaarinen munasolu ja pieni poistosolu.
Munanjohtimien ampullapään sukakarvat
(fimbriat) pyydystävät irronneen munasolun.
(Saarikoski 1988, Välimäki 2009)

 Luteaalivaihe

Ovulaation jälkeen munarakkula surkastuu
keltarauhaseksi. Granuloosasolut kasvavat ja
teekasolukko muodostuu osaksi keltarauhasta
kun niiden välinen tyvikalvo rikkoutuu. Veri-
suonet tunkeutuvat ympäröivästä kudoksesta
granuloosasolukerrokseen. (Välimäki, 2009)

11.2.2 Kohdun kaula
Kohdun kaulan lieriöepiteelisolujen tahmean
ja emäksisen liman eritys lisääntyy kierron
keskivaihetta kohti. Erityksen lisääntyminen
johtuu  estrogeenierityksen kasvusta,  joka
lisää liman vesipitoisuutta.  Liman muuttu-
essa kirkkaaksi ja venyväksi, siittiöt pääsevät
helpommin kohdun kaulakanavan läpi.
Munasolun irtoamisen jälkeen progesteroni
sitkistää liman parissa päivässä.  Tällöin siit-
tiöt eivät enää pääse läpi ja limavuoto loppuu.
(Saarikoski, 1988)

11.2.3 Kohdun limakalvo
Kohdun limakalvon, endometriumin, lieri-
öepiteeli reagoi herkästi sekä estrogeeni- että

progesteronipitoisuuden muutoksiin. Endo-
metriumin pinnalla on sekä värekarvallista
että värekarvatonta epiteeliä, ja niiden suhde
vaihtelee kierron aikana. Voimakkaan estro-
geenivaikutuksen aikana on enemmän väre-
karvallisia soluja.
Endometriumin tyvikalvo muodostuu kolla-
geeni IV:n säikeistä, kollageenilaminiinista ja
proteoglykaaneista. Kohdun limakalvossa on
myös rauhasepiteeliä, verisuonia, lymfosyyt-
tejä, granulosyyttejä ja makrofageja.
Kohdun limakalvo poistuu kuukautisveren
mukana tyvikerrokseen saakka. Poistuva
kudos on hajoavaa ja repaleista. Hajoamista
tapahtuu kolmen ensimmäisen vuotopäivän
ajan. Samanaikaisesti alkaa limakalvon uudis-
muodostus niillä alueilla, joissa epiteelin
basaalikerros on paljastunut. (Kuva 3) (Yli-
korkala 2001, Saarikoski 1988)

Follikkelivaihe

Aikaisessa follikkelivaiheessa kohdun lima-
kalvo on alle 2 mm:n paksuinen ja solut kuu-
tiomaisia. Kierron viidentenä päivänä sen epi-
teeli alkaa kasvaa jäljelle jääneistä tyvi- ja
epiteelikerroksen soluista. Kasvun aiheuttaa
follikkelien tuottama estrogeeni. Limakalvo
paksuuntuu ovulaatioon saakka.
Rauhaset ovat aluksi suoria, kapeita ja putki-
maisia. Niitä reunustaa matala lieriöepiteeli.
Myöhäisessä follikkelivaiheessa rauhaset
erkanevat toisistaan, ja niiden epiteeli on pak-
sumpaa ja monirivistä.
Verisuonitus kasvaa estrogeenituoton voimak-
kuuden mukaan. Follikkelivaihetta kutsutaan
myös proliferaatiovaiheeksi, koska sille on
tyypillistä voimakas solujen uudismuodostus.
(Ylikorkala 2001, Saarikoski 1988)

Luteaalivaihe

Aikaisessa luteaalivaiheessa endometriumin
pinnalla voidaan erottaa kolme vyöhykettä: 1)
Tyvivyöhyke, 2) Huokoinen välivyöhyke ja 3)
tiivis vyöhyke kalvon pinnalla. Näistä kaksi
viimeistä muodostaa toiminnallisen osan.
Rauhassoluihin alkaa kertyä runsasglykogee-
nisiä rakkuloita ja eritystoiminta aktivoituu.
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Keski- ja myöhäisvaiheessa endometrium on
5-6 mm:n paksuinen, hyvin verisuonittunut ja
sisältää runsaasti glykogeenia. Rauhaset ovat
muuttuneet kiemuraisemmiksi ja niiden eri-
tysaktiivisuus saavuttaa huippunsa kuusi päi-
vää ovulaatiosta. Verisuonten ympärillä olevat
stroomasolut laajenevat ja niitä ympäröi peri-
sellulaarinen matriksi. Noin 7 vuorokauden
kuluttua ovulaatiosta endometrium on valmis
ottamaan hedelmöittyneen munasolun vas-
taan. (Ylikorkala 2001, Saarikoski 1988)

Premenstruaalinen vaihe

Stroomaan tunkeutuu leukosyyttejä ja rauhas-
ten eritys vähenee. Strooman verkkomainen
rakenne alkaa hajota ja endometrium ohentua
kudosnesteen ja erityksen vähentyessä. Endo-
metriumin pintaosa alkaa irrota ja repeilee
pikkuvaltimoiden supistelun ja siitä aiheutu-
vien verenpurkaumien vuoksi. Irronneet
kudospalat ja veri poistuu kuukautisvuotona.
(Ylikorkala 2001, Saarikoski 1988)

11.2.4 Emätin
Emättimen seinämäsoluihin vaikuttaa eniten
estrogeenieritys. Levyepiteeli uusiutuu
tyvi-kerroksesta koko ajan ja pintakerrosten
suurien, pienitumaisten, levymäisten solujen
määrä lisääntyy estrogeenierityksen aikana.
Mitä pienempi estrogeenieritys on, sitä
ohuempi on emättimen epiteeli ja emättimen
solunäytteessä nähdään vain tyvi- ja keskiker-
rossoluja. Kuukautiskierron lopussa solut
kasautuvat ja käpristyvät progesteronin vaiku-
tuksesta. (Saarikoski, 1988)

11.2.5 Rintarauhanen
Kuukautiskierron aikana estrogeenin ja pro-
gesteronin vaikutuksesta rintarauhasen solut

lisääntyvät, erilaistuvat ja joutuvat lopulta
apoptoosiin. Rintarauhasen solujen proliferaa-
tio on nopeinta kuukautiskierron luteaalivai-
heessa vähän ennen kuukautisvuodon alkua,
kun sekä estrogeenia että progesteronia erit-
tyy. Kierron loppuvaiheessa ja vuodon aikana
epiteelisolut joutuvat apoptoosiin. (Käkelä,
Kytönen, 2008)

Kuva 3.   Hormonieritykset, kehon peruslämpö,
munasolun kehittyminen ja kohdun limakalvon
muutokset kuukautiskierron aikana. (Saarikoski
1988, s. 26, kuva mukailtu.)
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Abstract
Nervous tissue consists of neurons and neuroglia. Neurons transfer and process information in the nervous system
communicating with each other via synapses. Neuroglias, for example oligodendrocytes, astrocytes and Schwann
cells, are more numerous and generally function as supporters for neurons. Nervous impulse is transmitted through
the synaptic gap by chemical neurotransmitters stored in vesicles in the axon. In neurons the electrical transmission
is based on ions flowing through voltage-gated channels of the membrane. Myelin sheath around an axon increases
conduction velocity considerably. It is formed by Schwann cells in the peripheral nervous system and oligodendro-
cytes in the central nervous system.

12.1 Introduction
The nervous system transports information
quickly to specific destinations, even through
long distances in the body. All the things you
sense from the surroundings are transported
via neurons and synapses to your brain, and
every movement of any of your muscles
needs the action of several neurons. Apart
from synapsing with each other, the neurons
can form different junctions with muscular
and glandular cells and adipocytes. (Gray
1995. Haug 1994)

Picture 1. Scheme of a neuron.

12.2 Neuron
In a neuron there are normally several den-
drites which bring information to the cell
body, soma, and one long output process,
axon. Axon starts with an axon hillock, and
may divide into collateral branches that end to
terminal boutons in synapses.

12.2.1 Synapse
In a synapse, the presynaptic axon and the
postsynaptic dendrite or soma membranes are
strongly attached in close apposition and lie
parallel to one another. Many synapses are
surrounded by astrocytic processes that insu-
late them.
Nervous impulse is transmitted through the
synaptic gap by neurotransmitters stored in
vesicles in the axon bouton. Synaptic cleft it’s
not really a gap. There is granular and fila-
mentous material in that 20-30 nm wide space
with a specific tasks. Electrical stimulation,
action potential, causes exocytosis of the con-
tents of synaptic vesicles into the synaptic
cleft, where they are bound by specific recep-
tors of the postsynaptic plasma membrane.
Binding alters the conductance in dendritic
membrane to one or more ions. (Gray 1995)

Excitatory and inhibitory synapses

If the released transmitter is excitatory, for
example glutamate, postsynaptic membrane
transmits the signal inside the dendrite and
through that into the soma and finally to axon
hillock where the action potential can begin.
Magnitude of the synapse voltage is depen-
dent of the amount of transmitters binding
into receptors. 
Synapse can also be inhibitory, like those with
Gamma aminobutyric acid (GABA). They
cause hyperpolarization, preventing action
potential. (Berne & Levy 1988)
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Picture 2. A synapse between an axon and a
dendrite.

12.3 Nervous impulse

12.3.1 Resting membrane potential
The resting membrane is polarized by the
electric voltage between intracellular and
extracellular space. The voltage is maintained
partly by specific ion channels, and also the
active pumps of the membrane may transfer
electric charge across the membrane. The
concentrations of Na+ and Cl- are higher out-
side the cell, whereas K+ has a higher con-
centration inside. In a neuron the resting
membrane potential is normally about -70 mV
(Haines 1997, Nienstedt et al. 1999). 

Picture 3. K+ and Cl- channels are relatively per-
meable; Na+ channels are less permeable in the
resting membrane. The sodium-potassium pump
obtains the right concentration of Na+ and K+ on
different sides of the membrane.

12.3.2 Dendrites
Postsynaptic receptor activation causes focal
changes in the resting membrane potential of
the dendrite. In the excitatory synapses, the
membrane depolarizes causing release of cal-
cium. When calcium reaches the soma, it acts
as a ligand to ligand-gated Na+ channels.
Sodium flows in and starts to move towards
its concentration gradient in the axon hillock.
On its way it also works as a ligand and acti-

vates other ligand-gated Na+ channels, so that
even more sodium is released to the soma.
This way excitatory signals cause depolariza-
tion in the axon hillock, and increases the pro-
bability of an action potential. On the cont-
rary, inhibitory synapses cause hyperpolariza-
tion, decreasing the chance for an action
potential to occur. These are called graded
potentials, which can vary in size, duration
and charge polarity, and finally they all sum
together in the axon hillock. This way, the
final synaptic signal is dependent on how
many synapses are activated, the duration of
the activation, and on the ratio of active exci-
tatory and inhibitory synapses. (Gray 1995,
Haines 1994, Kierzenbaum 2002,)

12.3.3 Action potential
The axon hillock membrane has a high
amount of voltage-gated Na+ channels, so the
changes in the resting membrane potential
caused by graded potentials affect the hillock
strongly. The depolarization of the membrane
has a threshold level that starts the action
potential, if the summation of graded potenti-
als from the synapses exceeds that level.

Picture 4. Changes in the membrane potential
during an action potential.

When the threshold level is exceeded, the
action potential always starts with the same
strength. Na+ channels open and sodium starts
flowing into the axon from the extracellular
space. The membrane potential is almost
completely reversed so that the intracellular
space becomes positive in comparison with
the extracellular space. The sudden change in
the resting potential affects rapidly to the
neighboring voltage-gated channels, and the
action potential proceeds at great velocity.
After the reversion, sodium channels close
and more voltage-gated potassium channels
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open, and this makes potassium flow out from
the axon. This repolarization is very efficient,
and in fact leads to a minor hyperpolarization
before returning to the resting potential.

Refractory period

Even after the hyperpolarization when the res-
ting membrane potential is reached, it takes a
little while before the action potential can
happen again. This is called a refractory
period, during which the axon can’t be excited
even if the graded potentials cross the
threshold level. During the refractory period
there is so much sodium inside the cell, that
even if the sodium channels would open, the
concentration gradient wouldn’t be big
enough to cause the needed ionic flow and
depolarization. The refractory period is over
when the sodium-potassium pump has remo-
ved enough sodium from the intracellular
space. (Gray 1995, Nienstedt 1993, Haines
1997,  Haug 1994)

Picture 5. In the beginning of an action potential
Na+ channels open and sodium flows in, depola-
rizing the membrane. K+ starts flowing to the op-
posite direction and the membrane starts to re-
polarize. Sodium-potassium pump restores the
concentration gradient of sodium during the ref-
ractory period.

12.3.4 Glial cells
There are many different types of neuroglia
with different purposes, from which only few
are directly associated in transmission of the
nervous impulse. Among its other functions,
astrocytes help form the blood-brain barrier,
preventing the transmission of substances and
so protecting neurons and keeping the intersti-
tial fluid homogenous.  Microglias are phago-
cytotic cells in the brain.  (Haug 1994, Nien-
sted 1993)

Picture 6. Myelin sheaths. Peripheral Schwann
cell ensheathing only one axon. Central oligo-
dendrocyte with several axons.

Most important types of glial cells concerning
the transmission of the nervous impulse are
oligodendrocytes and Schwann cells which
form myelin sheath. Oligodendrocytes lay
down myelin in central nervous system. They
wrap their processes around axons to form
myelin sheath in the brain and spinal cord.
One oligodendrocyte may enclose several
axons in separate myelin sheaths. All of the
peripheral axons are ensheathed by Schwann
cells, but they aren’t necessarily myelinated.
Peripheral myelination is caused by the wrap-
ping of Schwann cell plasma membrane
around a nerve axon and it’s tightly apposed
internal and external sides of membranes.
There may be from several to over 100 layers
of them. The thicker the myelin is, the faster
the conduction, which can even reach the
velocity of 100 m/s.  (Berne 1988, Gray 1995)

12.3.5 Myelin
Myelin is a membrane structure of glial cells
that consists of many different proteins, lipids
and water. Peripheral and central nervous sys-
tem myelin differ significantly from each
other, but the purpose is the same.  The vol-
tage gated sodium channels are concentrated
in 1-2 micrometers long nonmyelinated parts
of axon membrane between the myelinating
cells, called the nodes of Ranvier. In other
parts, myelin prevents the sodium flow, like
insulator in electrical wire. Myelination so
increases the conduction velocity by decrea-
sing the capacitance of the axoplasma and by
allowing action potentials to be generated
only at the Node’s of Ranvier. 
This looks like as if the nervous impulse
would be jumping from node to node. 
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The purpose of myelin is to allow faster con-
duction in lesser energy and smaller diameter.
Axons that have larger diameter than 0,7
micrometers are myelinated. The smaller ones
don’t send axonal signal that would cause
myelination, so the conduction of the nervous
impulse is slower. (Berne 1988, Gray 1995,
Haug 1994, Garbay et al. 1999)
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Tiivistelmä 
Kantasolut ovat jakautumiskykyisiä soluja, jotka pystyvät erilaistumaan ainakin yhdenlaisen solulinjan soluksi.
Alkiossa olevat kantasolut ovat totipotenttisia kantasoluja ja pluripotenttisia kantasoluja. Aikuisen kantasolut eli
multipotentit ja monopotentit kantasolut ovat erilaistumiskyvyltään rajoittuneempia kuin alkion kantasolut. Kanta-
solujen erilaistumiseen vaikuttavat tekijät muodostavat monimutkaiseen kokonaisuuden. Alkion kantasolujen eri-
laistumista ohjaavat signaalikeskukset ja solujen kaavoittuminen suhteessa toisiinsa, aikuisten kantasolujen erilais-
tumista ohjaa yllä olevien asioiden lisäksi solunulkoinen väliaine.

Johdanto
Tässä esseessä tarkastellaan kantasolujen eri-
laistumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä
alkion kehityksessä ja aikuisessa yksilössä.
Esseessä käydään läpi alkionkehitys kanta-
solujen erilaistumiskyvyn vähenemisen näkö-
kulmasta. Aikuisten eri pääkantasolulinjat ja
niiden sijainti elimistössä esitellään lyhyesti
ja pohditaan niiden erilaistumiskykyä ja eri-
laistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

13.1 Kantasolujen erilaistumiseen 
vaikuttavat tekijät

Kantasolujen erilaistumista säätelevät lukui-
sat tekijät. Alkiossa kantasolujen erilaistu-
mista ohjaavat signaalikeskukset ja solujen
kaavoittuminen suhteessa toisiinsa. Aikuisella
solujen erilaistumista ohjaa paljolti edellä
mainittujen lisäksi solunulkoinen matrix.
Tämän vuoksi alkiossa voi tulla kehityshäiri-
öitä, kun taas aikuisessa yksilössä niitä tulee
harvemmin.

13.1.1 Kantasolujen erilaistuminen 
yleisesti

Kantasolun välitön ympäristö muodostaa
dynaamisesti toimivan mikroympäristön,
jonka muutokset toimivat keskeisinä alullepa-
nijoina solun erilaistumisessa ja jakaantumi-
sessa. Solua ympäröivän soluväliaineen koos-
tumus, solu-soluväliaine vuorovaikutus
(aikuisen kantasoluilla) ja solu-solu vuorovai-
kutukset ja solun sijoittuminen suhteessa sitä
ympäröiviin soluihin muodostavat kokonai-

suuden joka ohjaa solun erilaistumista, jakau-
tumista ja selviytymistä. Vuorovaikutukset ja
muutokset johtavat erilaistumista ja jakaantu-
mista koodaavien geenien luentaan. Tällöin
toisia geenejä inaktivoidaan ja uusia otetaan
koodattavaksi erilaisten transkriptiotekijöi-
den (tuman proteiineja, jotka tarttuvat DNA:n
promoottori- tai tehostaja-alueisiin) ohjaa-
mana. Geenien ilmentämisen kautta uusia
transkriptiotekijöitä, solureseptoreja, ionika-
navia, kudosspesifejä hormoneja, signaalimo-
lekyylejä  ja solun rakenneproteiineja muo-
dostuu solussa.

13.1.2 Kantasolujen erilaistuminen 
aikuisessa

Aikuisessa yksilössä erilaistuvan kantasolun
vuorovaikutus solunulkoisen materiaalin
kanssa, sekä tarttuminen tähän ja muihin
soluihin on erityisen tärkeää solun elinkykyi-
syyden kannalta. Solunulkoisen väliaineen on
todettu myös sitovan kasvutekijöitä, mikä
rajoittaa kasvutekijän vaikutusta soluun (kuva
1) ja vaikuttaa näin erilaistumiseen.
Solunulkoisen materiaalin
makromolekyyleistä etenkin hyaluriinoha-
polla, joka on proteiini ytimestä ja hiilihyd-
raateista koostuva proteoglykaani, on ainakin
soluviljelmissä todettu olevan suuri rooli eri-
laistumattomien solujen tukemisessa. Myös
mikroympäristön kovuudella/elastisuudella
on todettu olevan vaikutus solujen erilaistu-
misen ohjautumiseen. Kantasolun sel-
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viytymiseen vaikuttavat tietenkin myös ylei-
set tekijät, kuten tarvittava happipitoisuus.
(Discher DE 2009).

Kuva 1. Kantasolun mikroympäristössä olevat
vuorovaikutusmekanismit ja yleiset tekijät jotka
ohjaavat solun toimintaa ja kohtaloa. (Discher
D.E 2009). Kuvassa kantasolu ja mikroympäris-
tön solu.

13.1.3 Yksittäisten signaalimolekyy-
lien vaikutus kantasoluun

Vaikka samoja signaalimolekyylejä käytetään
useasti, signaaleja ilmennetään solussa yhtä
aikaa ja signaalipolut risteävät ja vaikuttavat
toisiinsa solun sisällä, on kokeellisissa tutki-
muksissa pystytty saamaan käsitys joidenkin
yksittäisten viestimolekyylien merkityksestä
solujen erilaistumisessa ja erilaistumisasteen
ylläpidossa. Muun muassa on saatu selville,
että gangliosidit, keskushermoston siaalihap-
poa sisältävät sfingolipidit, saavat osaltaan
aikaan hampaan ytimestä peräisin olevien
kantasolujen erilaistumisen. Tähän tapahtu-
maan vaikuttavat samanaikaisesti myös
neuraalisia pinta-antigeenejä koodaavat gee-
nit kuten Nestin, MAP-1 ja NeuN (Jae-Sung
ym. 2009). Alkiokautisten kantasolujen
(ES-solujen) pluripotenttiutta pidetään yllä
Oct-4 ja Nanong transkriptiotekijöiden avulla
( Grivennikov 2008). Samassa tutkimuksessa
ES- solujen Lif (leukemia inhibitory factor)-
reseptori ehkäisi heikosti solun erilaistu-
mista, mutta oli tukevana tekijänä kuitenkin

solujakautumisessa. Ohessa taulukko, johon
on koottu kehitystä sääteleviä viestimolekyy-
liperheitä (taulukko 1.). I. Solusta yksilöksi,
Kehitysbiologia. Duodecim, 2003

Taulukko 1. Esimerkkejä kehitystä säätelevistä
viestimolekyyliperheistä. Vertaa kuvaan 5. (Sa-
riola H. Solusta yksilöksi, Kehitysbiologia. Duo-
decim 2003.)

Signaalimolekyylit, jotka ovat pääkytkingee-
nien koodaamia, voivat yksin määrätä tietyn
elimen kehityksen suunnan aktivoiden uusia
signaalimolekyylejä ja transkriptiotekijöitä.
Erilaistumisessa erityisen tärkeää onkin pää-
kytkingeenien säätely signaalimolekyyleillä
kehityksen solmukohdissa. Solujen kyky vas-
taanottaa viestejä ja tulkita niitä muuttuu eri-
laistumisen edetessä. Solujen keskinäisen
viestinnän seurauksena aktivoituu uusia trans-
kriptiotekijöitä, mikä johtaa uusien resepto-
rien ilmentämiseen solussa. Tämä saa aikaan
muutokset solun kyvyssä reagoida viesteihin.
Näin ollen solun paikallisen sijoittumisen
lisäksi ajallisella sijoittumisella on suuri mer-
kitys solun erilaistumispolussa.

13.1.4 Kantasolujen jakautuminen
Kantasolun jakautuminen tapahtuu joko sym-
metrisen tai epäsymmetrisen mitoosin kautta.
Kantasolun saatua jakaantumiskäskyn muo-
dostuu tytärsoluista joko identtisiä tai epäi-
denttisiä. Symmetrisessä mitoosissa sytoplas-
man RNA:t sekä proteiinit jakautuvat tasan
tytärsoluille kun vastaisesti epäsymmetrisessä
mitoosissa erilaistumisen kannalta keskeiset
proteiinit sekä lähetti- RNA:t  jakautuvat epä-
symmetrisesti vain toiselle tytärsoluista. Mai-
nittakoon, että ennen erilaistumistaan kanta-
solut jakaantuvat ensin toistuvasti symmetri-
sesti monistaen itseään.



178
13.2 Kantasolut alkiossa

13.2.1 Kantasolujen rooli alkionkehi-
tyksessä

Kantasoluksi kutsutaan solua, jonka jakautu-
miskyky säilyy pitkään tai on rajaton, ja joka
pystyy erilaistumaan ainakin yhdentyyppi-
seksi soluksi. Kantasolut voidaan jakaa eri-

laistuneisuuden asteen perusteella karkeasti
neljään eri luokkaan: totipotentteihin kanta-
soluihin, pluripotentteihin kantasoluihin, mul-
tipotentteihin kantasoluihin ja monopotentti-
siin eli oligopotenttisiin kantasoluihin (kuva
2). Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan
alkion kantasolujen erilaistumista noudattaen
yllä olevaa kantasolujen jakoa.

Kuva 2. Kantasolujen karkea jako erilaistumisasteen mukaan. 
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13.2.2 Kantasolujen erilaistuminen 
alkiossa

Totipotenttisten kantasolujen erilaistumi-
nen pluripotenteiksi kantasoluksi

Hedelmöittynyt munasolu säilyy totipotentti-
sena ainoastaan noin neljä päivää. Tänä
aikana alkio vaeltaa kohti kohtua.Tumien
yhtyessä tsugootissa käynnistyy välittömästi
mitoottinen solunjakautuminen jonka tulok-
sena syntyy 2-soluvaiheinen alkio. Solun
jakautuminen jatkuu alkiossa ja blastomeerit
muodostuvat. Solunjakautumisen aikana
alkion koko ei kasva vaan blastomeerien koko
pienenee. 8-soluvaiheessa alkion solut muo-
dostuvat rykelmään, jossa solut ovat aluksi
erillään toisistaan kunnes maksimoivat
solu-solu kontaktin ja vetäytyvät rykelmään,
jossa solurajoja on vaikea erottaa toisistaan.
Pakkautumisen tarkoituksena on pitää sisä-
solut erillään ulkosoluista. 16-soluvaiheessa
eli morulavaiheessa alkion sisällä olevat solut
tulevat muodostamaan sisäsolumassan ja
morulaa ympäröivät solut ulkosolumassan.
Alkio säilyy totipotenttisena 32- soluvaihee-
seen asti.

Pluripotenttien kantasolujen erilaistumi-
nen multipotenteiksi kantasoluiksi

Alkion saapuessa kohtuun, se tunkeutuu zona
pellucidan läpi jotta implantaatio kohtuun
olisi mahdollista. Tällöin solujuen välinen
soluväliaine alkaa muuttua nestemäiseksi ja
alkion sisään syntyy ontelo nimeltään blasto-
seele. Tässä vaiheessa alkiota kutsutaan blas-
tokystiksi. Blastokystan sisällä olevat solut eli
embryoblastit ovat menettäneet totipotentti-
suutensa ja ovat pluripotentteja. Alkiota
ympäröivät solut eli trofoblastit tunkeutuvat
kohdun limakalvoon noin kuudentena päi-
vänä. Jako trofoblasteiksi ja embryoblasteiksi
tapahtuu Oct4 transkriptiotekijän vaikutuk-
sesta. Oct4 poistogeenisissä hiirissä kaikki
blastomeerit erilaistuvat trofoblastisoluiksi.
Trofoblastisolut erilaistuvat kahteen kerrok-
seen, sytotrofoblastiin ja synsytiotrofoblas-
tiin. Sisäsolumassan solut erilaistuvat primi-
tiiviseksi endodermiksi, josta kehittyy ruskui-

aispussin rakenteita, ja epiblastiksi, joka muo-
dostaa vesikalvon ektodermin ja alkion kaikki
rakenteet. Ne sisäsolumassan solut, jotka
eivät ole suorassa kontaktissa primitiivisen
endodermin kanssa ajautuvat apoptoosiin eli
ohjelmoituun solukuolemaan. Trofoblastin ja
primitiivisen endodermin solut ovat tärkeitä
alkionkehityksen säätelijöitä. Kolmannen vii-
kon alussa käynnistyy gastrulaatio eli alkio-
kerrosten muotoutuminen. Gastrulaatiossa
muodostuu endodermi, ektodermi ja meso-
dermi, joista muotoutuvat myöhemmin kaikki
yksilön kudokset. Gastrulaatiossa (14-15
päivä ihmisalkiolla) muodostuvat suurimman
erilaistumiskyvyn omaavat solut, jotka vielä
luokitellaan multipotenteiksi soluiksi (Jesse
K. Biehl ym. 2009). Aikuisen multipotentit
kantasolut eivät omaa aivan yhtä suurta eri-
laistumiskykyä.  Solujen erilaistuminen mul-
tipotentiksi soluksi on monimutkainen ja tar-
kasti säädelty prosessi, jossa oikeiden stimu-
loivien tekijöiden oikeanaikaisella erityksellä
ja konsentraatiolla saadaan aikaan tietyn
transkriptiotekijän eritys, joka taas johtaa seu-
raavalle erilaistuneisuuteen johtavalle polulle.

13.3 Kantasolut aikuisessa

13.3.1 Kantasolujen sijainti aikuisessa 
yksilössä

Kantasoluja on löydetty lähes kaikista kudok-
sista kuten mm.  luuytimestä, aivoista, epider-
miksestä, suolistosta, lihaskudoksesta, rasva-
kudoksesta, maksasta, pernasta  sukupuolirau-
hasista ,hampaan ytimestä, rustosta  (kuva 4).
Kantasoluja on jokaisessa kudoksessa har-
vassa. Ne muodostavat aikuisessa usein levy-
mäisiä pintoja, kuten esimerkiksi ihon epider-
miksen basaalikerroksessa sekä isoaivokam-
mioiden pinnan ependyymisolukerroksessa
tai sen alla. Kantasoluja tavataan myös epitee-
lin ulokkeiden pohjalla kuten karvatupen epi-
teelisilmussa tai suolistoepiteelin taskussa.
Luuytimenkantasoluja löytyy runsaimmin
luun metafaasiosasta ja litteistä luista. Luu-
rankolihasten kantasolut eli satelliittisolut
sijaitsevat lihassolua ympäröivän endomy-
siumin ja tyvikalvon välissä.
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Kuva 3. Kuvaan on merkitty I. aikuisesta ihmisestä löytyvien kantasolujen paikkoja. Kantasolut näky-
vät sinisenä. (Sariola H ym. Solusta yksilöksi Duodecim 2003).

13.3.2 Kantasolujen erilaistumisomi-
naisuudet

Aikuisessa yksilössä olevat kantasolut ovat
multipotenttisia tai monopotenttisia. Aikui-
sen kantasoluista suurin osa on monopotent-
teja kantasoluja, jotka pystyvät erilaistumaan
yhden alkiokerroksen solulinjaksi. Laborato-
ria olosuhteissa (in vitro) erilaistumista voi-
daan ohjata enemmän kuin elävässä yksilössä

(in vivo). Esimerkiksi epidermaaliset kanta-
solut saadaan in vitro olosuhteissa erilaistu-
maan hermosoluiksi.  Epidermiksessä, eli in
vivo, epidermaalisilta kantasoluilta  puuttu-
vat tarvittavat signaalimolekyylit ja solu-solu
vuorovaikutukset, jotka johtaisivat uusien
geenien ilmentämisen kautta hermosolun syn-
tyyn. In vivo epidermaaliset kantasolut tuotta-
vat ihon keratinosyyttejä. 
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13.3.3 Aikuisten kantasolujen 
päätyypit

Hematopoieettiset kantasolut (HSC)

Hematopoieettiset kantasolut eli verisoluja
tuottavat kantasolut ovat parhaiten tunnettuja
aikuisten kantasoluja. Niitä on löydetty luu-
ytimestä sekä ääreisverenkierron verestä.
Molemmissa paikoissa solut ovat todella har-
valukuisia, esim. luuytimen tumallisista
soluista joka 1/10^4 – 1/ 10^8 on hematopoi-
eettinen kantasolu (Klonisch SH ym. 2008).
Soluja saadaan myös istukan ja napanuoran
verestä. Hematopoieettisilla kantasoluilla on
kyky jakautua sekä erilaistua monenlaisiksi
eri solu tyypiksi kuten lymfosyytiksi, luon-
nonllisiksi tappajasoluksi (NK-solu) ja dend-
riitti soluksi (antigeenejä esittelevä immuuni-
järjestelmän solu), megakaryosyytiksi, granu-
losyytiksi, erytrosyytiksi ja makrofagiksi.
Hematopoieettisen kantasolun ensimmäinen
erilaistunut jälkeläinen on edelleen multipo-
tentti ja pystyy siis erilaistumaan kaikkiin yo.
solulinjaksi, mutta tällä jälkeläisellä on varsi-
naiseen kantasoluun verrattuna heikentynyt
kyky jakaantua. Multipotentit jälkeläiset ovat
yleisempiä kuin varsinaiset kantasolut ja ne
puolestaan erilaistuvat monopotentiksi kanta-
soluksi, eli tietyn solulinjan esiastesoluksi.
Peräkkäisten erilaistumistapahtumien yhtey-
dessä kantasolut erittävät pinnalleen tiettyä
antigeeniä, joka on yhteydessä solun ominai-
suuksiin ja toimintaan. Hematopoiettisten
kantasolujen pinta-antigeeni on,luokiteltuna
CD-järjestelmän mukaan CD34+. 

Lihaksen kantasolut

Lihaksessa olevat satellitti solut ovat hetero-
geenin populaatio, joka koostuu erilaistumat-
tomista kantasoluista ja myogeeniseksi esias-
tesoluiksi erilaistuneista satelliittisolujen jäl-
keläisistä(Kuanq S. ym. 2008). Näiden solu-
jen tarkoitus on korjata rasituksen aiheuttamia
vaurioita luurankolihassoluissa. Yleensä
satelliitti solut ovat ”uinuvassa” eli ei-aktiivi-
sessa muodossa, mutta aktivoituvat lihasvam-
man seurauksena ja muuttuvat myoblasteiksi.
Erilaistuminen tapahtuu MRF( Myogenic

Regulatory Factors) transkriptio tekijöiden
aktivoinnin vaikutuksesta.

Neuraaliset kantasolut

Isoaivokammioiden pinnan ependyymisolu-
kon sekä sen alapuolella sijaitsevat kantasolut
muodostavat erilaistuessaan uusia hermo-
soluja eli neuroneita ja niiden tukisoluja. Näin
on päädytty siihen, ettei aivovauriosta parane-
misessa ainoastaan ole osallisena terveet aivo-
jen osat, jotka korvaavat vaurioalueiden tehtä-
vät, vaan kantasoluista erilaistuvat hermo-
solut oppivat vähitellen vaurioalueen solujen
tehtäviä hitaan oppimisprosessin kautta.
Tilanne on tällöin verrattavissa vastasynty-
neen lapsen hermosoluihin. Hermosolujen eri-
laistumisesta aivoissa ei ole vielä kattavaa
mallia, mutta hypoteeseja erilaistumiseen vai-
kuttavista tekijöistä on (kuva 5).

Kuva 4. Hahmotelma hermoston kantasolujen
erilaistumisesta (Sariola H ym. Solusta yksilöksi,
Kehitysbiologia. Duodecim, 2003).

Ituradan kantasolut

Ituradan kantasoluja löytyy naiselta munasar-
joista ja mieheltä kiveksistä. Niiden käyttäy-
tyminen riippuu sukupuolesta. Primaarisen
oosyytin, munasolun kantasolun, jakautumi-
nen on päättynyt meioosin esivaiheeseen vii-
meistään lapsen syntymän jälkeen. Meiootti-
nen jakautuminen jatkuu juuri ennen ovulaa-
tiota, jonka seurauksena syntyy erilaistunut
munasolu. Spermatogoniot, siittiöiden kanta-
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solut, pitävät yllä symmetristä mitoottista
jakautumista koko elämän ajan, mutta ne
alkavat myös erilaistua eli jakaantua epäsym-
metrisesti miehen saavutettua puberteetti-iän.
Tästä lähtien spermatogonioiden epäsymmet-
rinen ja symmetrinen mitoottinen jakaantumi-
nen jatkuu koko loppu elämän aina vanhuu-
teen saakka. Spermatogonio menettää
kykynsä uudistua kantasoluna ensimmäisen
meioottisen jakaantumisen jälkeen. Meiootti-
sen jakaantumisen seurauksena siitä syntyy
valmis, erilaistunut siittiö.

Mesenkymaaliset kantasolut
Mesenkymaaliset kantasolut ovat multipo-
tentteja kantasoluja, jotka erilaistuvat osteob-
lasteiksi, myosyyteiksi, kondroblasteiksi ja
rasvasoluiksi sekä insuliinia tuottaviksi
soluiksi. Erilaistumisen mekanismia ei vielä
ole saatu selville, mutta sen uskotaan liitty-
vään solujen spontaaniin fuusioon ja kanta-
solun mikroympäristöä sääteleviin tekijöihin
(Kode 2009 ym). Mesenkymaalisia kanta-
soluja on mm. luuytimessä, haimassa ja  ras-
vakudoksessa. Mesenkymaaliset solut luoki-
tellaan, ei-hematopoieettisten solujen luok-
kaan. Niillä on kyky uusiutua ja erilaistua
sekä mesenkymaalisen solulinjan esiaste

soluksi sekä ei-mesenkymaalisen solulinjan
esiaste soluksi (Kumar S. ym 2008).
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Tiivistelmä
Ihmisen immuunijärjestelmä voidaan jakaa kahteen toisistaan poikkeavaan, keskenään yhteistyötä tekevään osaan:
luonnolliseen ja hankittuun immuniteettiin. Yksi tärkeimmistä immuunijärjestelmän aktivoitumisen seurauksista
on tulehdusreaktio. Tulehdusreaktiossa aktiivisesti toimivia leukosyyttejä eli veren valkosoluja ovat neutrofiiliset,
eosinofiiliset ja basofiiliset granulosyytit, monosyytit ja lymfosyytit. Luonnolliseen immuniteettiin kuuluvat baso-
fiiliset granulosyytit sekä fagosytoivat eli syöjäsoluina toimivat leukosyytit, jotka alkavat tuhota elimistöön tunkeu-
tuneita mikrobeja niiden läpäistyä kehon ulkoiset esteet.  Fagosytoivia leukosyyttejä ovat neutrofiiliset ja eosinofii-
liset granulosyytit sekä monosyytit ja niistä kudoksissa erilaistuvat makrofagit. Fagosytoosissa syöjäsolu tunnistaa
mikrobin, tarttuu siihen ja nielee sisäänsä. Lopuksi mikrobi tapetaan ja hajotustuotteet vapautetaan syöjäsolun
ulkopuolelle. Basofiiliset granulosyytit toimivat puolestaan tulehdusreaktiota vahvistavina soluina. Hankittu immu-
niteetti jaetaan humoraaliseen eli vasta-ainevälitteiseen ja soluvälitteiseen immuniteettiin. Humoraalinen immuni-
teetti toimii solunulkopuolisia antigeeneja, kuten bakteereja tai solun pinnalle sitoutuneita antigeenejä vastaan.
Siinä B-lymfosyyttien erilaistumisen lopputuote, plasmasolut tuottavat vasta-aineita, jotka sitoutuvat antigeeniin
tai taudinaiheuttajan tuottamiin myrkkyihin. Näin ne voivat esimerkiksi helpottaa makrofagien fagosytoosia.
Solunsisäiset patogeenit ovat sen sijaan vasta-aineiden ulottumattomissa ja vaativat soluvälitteisen immuniteetin
toimintaa, jossa keskeisessä asemassa ovat T- ja B-lymfosyytit sekä antigeeniä esittelevät solut. 
Avainsanat: leukosyytti, immuunivaste, fagosytoosi

Johdanto
Ihmiselle on kehittynyt monipuolinen immuu-
nijärjestelmä puolustauduttaessa tautia aiheut-
tavia mikrobeja vastaan. Ihmisen immuunijär-
jestelmä voidaan jakaa kahteen osaan: luon-
nolliseen ja hankittuun immuniteettiin. Luon-
nolliseen immuniteettiin kuuluvat kehon
ulkoiset esteet sekä kehonsisäiset puolustus-
keinot, jotka pyrkivät tuhoamaan mikrobin
sen tunkeuduttua elimistöön. Luonnolliselle
immuniteetille on ominaista nopea reagointi
taudinaiheuttajiin, mutta toisaalta rajallinen
kyky tunnistaa erilaisia mikrobeja. Hankittu
immuunijärjestelmä aktivoituu luonnollisen
immuunijärjestelmän reaktioiden seurauk-
sena. Sen avulla ihminen kykenee puolustau-
tumaan tarkasti tiettyjä taudinaiheuttajia vas-
taan. (Campbell ym. 2008)
Yksi tärkeimmistä immuunijärjestelmän akti-
voitumisen seurauksista on tulehdusreaktio
(Meri 2003). Tulehdusreaktiossa toimivat leu-
kosyytit ovat immuunijärjestelmän tärkeimpiä
soluja (Meri 2003). Leukosyyttejä ovat neut-

rofiiliset, eosinofiiliset ja basofiiliset granulo-
syytit, monosyytit ja lymfosyytit. Leukosyytit
saavat alkunsa punaisen luuytimen yhteisestä
kantasolusta ja kehittyvät edelleen myelootti-
sista ja lymfaattisista kantasoluista (ks. kuva
1). (Campbell ym. 2008) Luonnolliseen
immuunijärjestelmään kuuluvia leukosyyt-
tejä ovat neutrofiiliset, eosinofiiliset ja baso-
fiiliset granulosyytit sekä monosyytit (Meri
2003, Campbell ym. 2008). Lymfosyytit ovat
puolestaan hankitun immuunijärjestelmän
soluja. Ne voidaan jakaa kahteen pääryh-
mään: B- ja T-lymfosyytteihin (Meri 2003). 

Kuva 1. Leukosyyttien erilaistuminen punaisen
luuytimen yhteisestä kantasolusta (Lähde: Kiers-
zenbaum 2002 mukaillen).
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14.1 Luonnolliseen immuniteettiin 
kuuluvien leukosyyttien toi-
minta tulehduksessa

Elimistössä käynnistyy tulehdusreaktio, kun
taudinaiheuttajat pääsevät tunkeutumaan
kehon sisään esimerkiksi iholla olevan haavan
kautta (kuva 2). Fagosytoivat eli syöjäsoluina
toimivat leukosyytit alkavat tuhota elimistöön
tunkeutuneita mikrobeja niiden läpäistyä
kehon ulkoiset esteet. Fagosytoivia leuko-
syyttejä ovat neutrofiiliset ja eosinofiiliset
granulosyytit sekä monosyytit ja niistä kudok-
sissa edelleen kehittyvät makrofagit. Jotta
fagosyytit voisivat tappaa mikrobeja, ne täy-

tyy houkutella tulehduspaikalle ns. kemotak-
tisilla aineilla. Näitä ovat esimerkiksi veren
plasman proteiineista muodostuvan komple-
mentin tuottamat aineet sekä bakteereista
peräisin olevat peptidit. (Meri 2003) Tuleh-
dusalueella verenkierto vilkastuu, verisuonet
laajenevat ja niiden läpäisevyys kasvaa
kudosten syöttösoluista ja veren basofiilisistä
granulosyyteistä vapautuvien välittäjäainei-
den, kuten histamiinin sekä kudoksissa jo ole-
vien makrofagien erittämien välittäjäaineiden
seurauksena (Meri 2003, Campbell ym.
2008). Fagosytoivat leukosyytit tunkeutuvat
verenkierrosta kudokseen vaeltaen kohti
tulehduspaikkaa.

Kuva 2. Tulehdusreaktion tapahtumia (Lähde: Campbell ym. 2008 mukaillen).

Leukosyytit saapuvat tulehduspaikalle tie-
tyssä järjestyksessä. Tulehduksen varhaisvai-
heen fagosytoosissa keskeinen tehtävä on
neutrofiilisilla granulosyyteillä (Hörkkö
2009). Neutrofiilien aktivoituminen tapahtuu
muutamien minuuttien kuluessa tulehdusreak-
tion käynnistyttyä. Myös eosinofiiliset granu-
losyytit aktivoituvat tulehduksen alkuvai-
heessa. Tulehdusreaktion myöhemmässä vai-
heessa paikalle saapuvat makrofagit. (Seppälä
1998) Monosyytit kulkeutuvat verenkierron
mukana tulehduspaikalle ja erikoistuvat
kudoksissa makrofageiksi, jotka ottavat vähi-
tellen päävastuun fagosytoosista (Virtanen
2009). Makrofagit erittävät myös sytokiinejä,
kuten TNF-:a, joka toimii paikallisesti tuleh-
dusreaktion aktivoijana (Seppälä 1998).
Fagosytoosissa (kuva 2) syöjäsolu tarttuu
mikrobiin joko suoraan tunnistaen taudinaihe-

uttajan pintarakenteita tai epäsuorasti opsoni-
saation avulla, jolloin mikrobin pintaan kiin-
nittyy komplementti- tai vasta-ainemolekyy-
lejä. Neutrofiilit hyödyntävät fagosytoosissa
opsonisaatiota, mutta makrofagit kykenevät
tunnistamaan myös mikrobin omia pintara-
kenteita. (Meri 2003) Tunnistamis- ja tarttu-
misvaiheen jälkeen fagosyytit nielevät mikro-
bin muodostamalla sen ympärille valejalkojen
avulla umpeen kuroutuvan pussin, jolloin
solun sisälle kehittyy rakkula, fagosomi.
Fagosyytin lysosomirakkulat yhdistyvät fago-
somiin, jolloin mikrobien tappo voi alkaa.
Fagosyyteillä on sekä hapesta riippuvaisia
että siitä riippumattomia tappomekanismeja,
joissa käytetään hyväksi fagosyyttien lyso-
somirakkuloiden sisältämiä entsyymejä
(Lilius 2008). Lopuksi mikrobien hajotustuot-
teet vapautetaan syöjäsoluista.
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Neutrofiileistä ja makrofageista poiketen
eosinofiiliset granulosyytit eivät käytä hyväk-
seen varsinaista fagosytoosia taudinaiheutta-
jien tuhoamisessa. Eosinofiilit ovat tärkeitä
puolustuksessa parasiittejä vastaan, sillä ne
ovat usein liian suuria fagosytoitaviksi. Eosi-
nofiilien sisällä on rakkuloita, jotka sisältävät
muun muassa solukalvoa vaurioittavia prote-
iineja. Niiden sisältö vapautuu eosinofiilin
tarttuessa esimerkiksi loismatojen kylkeen.
(Meri 2003)

14.2 Hankittuun immuniteettiin 
kuuluvien leukosyyttien toi-
minta tulehduksessa

Vasta-ainevälitteisessä eli humoraalisessa
immuunivasteessa makrofagien fagosytoi-
man vieraan antigeenin osia siirtyy syöjäsolun
pintaan MHC-II-molekyylin reseptoriin,
johon muodostuu ulospäin näkyvä
MHC-II-antigeeniyhdistelmä (kuva 1, kohdat
1 ja 2). MHC-proteiini  on elimistön jokaisen
solun pinnalla oleva antigeeni, jonka raken-
teen perusteella lymfosyytit tunnistavat solun
elimistön omaksi. (Kierszenbaum 2002, Lep-
päluoto ym. 2007)

Kuva 3. Humoraalisen immuunivasteen toiminta (Lähde: Kierszenbaum 2002 mukaillen, Leppäluoto
ym. 2007 mukaillen).

T-lymfosyyteistä erikoistuneet auttaja-T-solut
sekä B-solu sitoutuvat MHC-II-antigeeniyh-
distelmään ja aktivoituvat. Aktivoitunut aut-
taja-T-solu jakautuu mitoosissa ja alkaa erittää
sytokiineja eli nk. interleukiineja, jotka akti-
voivat B-solun (kuva 1, kohta 3). B-solu
jakautuu ja erilaistuu vasta-aineita tuottavaksi
plasmasoluksi (kuva 1, kohta 4). Vasta-aineet
sitoutuvat kohtaamiensa bakteerien solukal-

von antigeeneihin (opsonisaatio). Tämä auttaa
fagosytoivia soluja tunnistamaan tuhottavan
solun. Vasta-aineet voivat myös neutraloida
bakteeritoksiineja tai koko mikrobin teke-
mällä sen toimintakyvyttömäksi. Viruksia
voidaan myös saostaa (agglutinaatio)
vasta-aineilla (kuva 1, kohta 5). Joistakin T- ja
B-soluista tulee pitkäikäisiä muistisoluja,
jotka helpottavat vasta-aineiden tuotantoa
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seuraavassa immunisaatiossa (sekundaari-
vaste). Tällöin vasta-aineen tuotto moninker-
taistuu ja nopeutuu primaarivasteeseen verrat-
tuna. (Kierszenbaum 2002, Leppäluoto ym.
2007)
T-lymfosyytit välittävät soluvälitteistä immu-
niteettia, joka kohdistuu erityisesti viruksen
infektoimiin soluihin. Solun sisällä virus
hajoaa ja sen valkuaisaineita kulkeutuu solu-
kalvolla olevaan MHC-reseptoriin ja muodos-
tuu MHC-I-antigeeniyhdistelmä. Tämä on
merkki T-lymfosyytistä kehittyneelle tap-
paja-T-solulle, joka sitoutuu infektoitunee-
seen soluun spesifisen reseptorinsa avulla
(kuva 2, kohdat 1 ja 2). Tämän jälkeen tap-

paja-T-lymfosyytti erittää infektoituneen
solun kalvon puhkaisevia proteiineja, nk. per-
foriineja (kuva 2, kohta 3). Perforiini tekee
reikiä viruksen infektoimaan soluun, jolloin
solu kuolee ja viruksen leviäminen estyy. Itse-
ään tappaja-T-solu suojelee kalvoproteiini
protektiinilla, joka inaktivoi perforiinin sito-
malla sen. Tappaja-T-solut voivat tuhota koh-
desolun myös Fas-Fas-ligandi –menetelmällä.
Siinä sytotoksinen T-solureseptori tunnistaa
antigeenin kohdesolun pinnalla ja vapauttaa
Fas-ligandin. Se sitoutuu kohdesolun pin-
nalla olevaan Fas-reseptoriin aiheuttaen apop-
toosin eli ohjelmoidun solukuoleman. (Kiers-
zenbaum 2002)

Kuva 4. Soluvälitteisen immuunivasteen toiminta
(Lähde: Leppäluoto ym. 2007 mukaillen).
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15.1 Introduction
Neuroglia are defined as the non-neuronal
cells of the nervous system. Neuroglia are
found both in the central nervous system
(CNS) and in the peripheral nervous system
(PNS) and the ratio is about ten times more
glial cells than neurons. In the CNS neuroglia
include astrocytes, oligodendrocytes, microg-
lia, ependymal cells and radial glial cells, and
in the PNS they include Schwann cells, satel-
lite cells and boundary cap cells. Neuroglia
can also be divided by whether they form a
myelin shealth around axons, or not (Heape
2009). 

15.2 Neuroglia

15.2.1 Development of neuroglia
According to the latest research, all the neural
and glial cells of the CNS are derived from
the neuroepithelial cells called the ‘embryonic
neural stem cells’ in the walls of the embryo-
nic neural tube. These stem cells seem to be
equivalent to the radial glia cells that have
been regarded as specialized glial cells for a
long time (Kessaris et al.2008). First they pro-
duce neuroblasts, which differentiate into
neurons (Gubert et al. 2009). After neurob-
lasts they switch to generate glial cells. The
first glial cells they generate are astrocytes,
then oligodendrocytes and finally interneu-
rons (Kessaris et al. 2008). It has been sugge-
sted that some radial glia remain in the sub-
ventricular zone in adult brain as neural stem
cells and generate new neurons during adult
life without transforming into astrocytes
(Gubert et al. 2009).

15.2.2 General functions
When glial cells were first found, they were
thought only to give physical support to the
surrounding neurons. But nowadays it´s well

known that the glia cells have a great variety
of functions. For example they respond to
injury, regulate the surrounding extracellular
matrix, take part in the blood-brain and the
blood-retina barriers, guide neuronal migra-
tion during development, exchange metabo-
lite with nearby neurons and form the myelin
insulation of nervous pathways. An important
difference between neurons and glial cells is
that only neurons propagate and receive
action potentials (Kierszenbaum 2007).

15.3 Glial cells

15.3.1 Astrocytes
Astrocytes are the most abundant cell group
in the CNS (up to 30-50% of brain volume)
and they have a great variety of functions
(Heape 2009). They are traditionally divided
into two categories by their morphology: fib-
rous astrocytes that are found in the white
matter of the brain and protoplasmic astro-
cytes that locate in the gray matter. Fibrous
astrocytes have  longer and thinner processes
with few branches, while protoplasmic astro-
cytes have shorter and more branched proces-
ses. Processes have larger ends that are often
called end-feet. End-feet of fibrous astrocytes
are mostly located on synapses, while
end-feet of protoplasmic astrocytes usually
envelope the nodes of Ranvier (Kierszenbaum
2007). Recently, a definition problem has ari-
sen; cell types have been found that express
proteins typical of astrocytes and those cell
types might not be traditionally named as
astrocytes based on their known function or
structure. As a solution some researchers rat-
her refer to cells as being of the astrocytic
lineage (Kimelberg 2004).
Astrocytes are very active also in the develo-
ping state: studies have shown, that immature
astrocytes have a major role in glial scar for-
mation, a capacity to enhance axon outgrowth
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in neurons and they also interact with blood
vessels when they are transplanted into the
adult mouse brain (Smith and Miller 1991).
Astrocytes contain a large amount of specific
intermediate filaments, which play an impor-
tant role when identifying astrocytes by
immunohistochemistry. Nuclei of astrocytes
are only lightly stained and ovoid and the
shape of the cell is often star-like (Kierszen-
baum 2007).
Astrocytes are connected with each other via
gap junctions that provide a direct cytoplas-
mic passage for ions and small molecules,
such as glucose metabolites. In this way,
astrocytes take care of the energy metabolism
of the nervous tissue, and the principle of
basic glucose metabolism of the nervous tis-
sue is shown in the figure 1. Astrocytes also
take care of the metabolic waste using
end-feet for transporting. As a simplification;
nothing comes into the nervous tissue or lea-
ves it without going through astrocytes (De
Keyser et al. 2008). 

Figure 1: Schematic representation of the func-
tion of astrocytes in energy metabolism. Astro-
cytes are the glycogen supply in the CNS, glyco-
gen synthesis and glycogenolysis are tightly
controlled depending on the neuronal activity
(modified from de Keyser et al. 2008) .

Astrocytes also form a physical barrier to pro-
tect brain tissue. In the blood-brain barrier
(BBB) end-feet of astrocytes cover every
blood vessel like a sheath and endothelium
cells are connected via tight junctions. In
other tissues capillaries leak plasma through

fenestras and almost anything that fits inside
the capillary can get through the endothelium.
In brain tissue the homeostasis is important
and that´s why astrocytes regulate the func-
tion of the BBB very tightly. The BBB rest-
ricts the passage of microscopic organisms,
different metabolites and toxins while allo-
wing the passage of substances essential to
metabolic function. Since viruses can pass
through the blood-brain barrier and antibodies
cannot, the infections in brain tissue are often
serious (Heape 2009). The inner surface of
the pia mater is also surrounded by end-feet
and that is called the glial limiting membrane.
Since the nodes of Ranvier and all non-myeli-
nated processes of neurons are also covered
with end-feet, astrocytes actually form a
structural matrix for the nervous system
(Kierszenbaum 2007).
Astrocytes communicate with each other by
using Ca2+-mediated intercellular signalling,
calcium waves. This signalling is also used to
modulate the activity of adjacent cells like
neurons, oligodendrocytes and microglia.
Astrocytes also express receptors for neurot-
ransmitters, peptides, hormones and cytoki-
nes, and that gives a clue of the complexity of
their functions in the tissue. They also pro-
duce a variety of trophic factors that have
important roles in the development and plasti-
city of the CNS; for instance modifying the
growth of axons and dendrites, and control-
ling synapse formation. Modification of axon
and dendrite growth is also important in ner-
vous injuries, like the ability to mediate the
neuroinflammatory response of microglia (De
Keyser et al. 2008). In the developing tissue
astrocytes also guide neuronal migration and
differentiation (Heape 2009).
Evidence is suggesting that dysfunctions with
astrocytes can lead to different pathogenesis
of neural disorders like migraine, epilepsy,
leukodystrophies, inflammatory demyelina-
ting diseases, infections, brain edema and
metabolic disorders, metal intoxications, neu-
rodegenerative disorders and schizophrenia.
Targeting astrocyte dysfunction may lead to
new treatments for these diseases (De Keyser
et al. 2008).
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Oligodendrocytes

Oligodendrocytes are found in the CNS, in
which their main function is to speed up the
propagation of axon potentials by producing a
sheath-like covering of myelin on the axons
of neuron fibres. The characteristic structures
of oligodendrocytes are densely stained and
irregular-shaped nuclei, many mitochondria,
an extensive Golgi apparatus, a great deal of
microtubules in the processes and the absence
of fibrils and glucogen in the cytoplasm
(Kierszenbaum 2002), (www.britannica.com).

Schwann cells and boundary gap cells

Schwann cells take care of the myelination of
nerve fibres in the PNS. All axons in the PNS
are enveloped by Schwann cells which pro-
vide structural and metabolic support.
Schwann cells also have trophic functions and
contribute to neuronal regeneration (Heape
2009).
Boundary cap cells, localized at the spinal
cord surface at the nerve root entry and exit
zones, give rise to all Schwann cells of the
dorsal root and a subpopulation of ventral root
Schwann cells and dorsal root ganglia (DRG)
satellite glia as well as to nociceptive neurons
(Heape 2009).

Myelination in the CNS and in the PNS

Processes of oligodendrocytes in the CNS and
Schwann cells in the PNS form highly specia-
lized membrane structures called myelin
sheaths around axons, but there are some dif-
ferences in the pattern of myelinization. Mye-
lin has a high lipid but low water content, and
the protein content of myelin differs in the
CNS and the PNS. Trans-sheath channels, cal-
led radial components in the CNS and
Schmidt-Lanterman incisures in the PNS,
enable the intra-sheath communication and
the nourishment and regeneration of the mye-
lin sheaths (Heape 2009).
Each oligodendrocyte provides multiple mye-
lin sheaths to one or more axons as can be
seen in the figure 2. In an axon, one segment
of myelin formed by an individual oligo-

dendrocyte process is called an internode, and
the periodic gaps between the internodes are
called the nodes of Ranvier. A single oligo-
dendrocyte may form up to 30-40 internodes.
In myelinated nerve fibres in the PNS, each
Schwann cell forms one myelin sheath (one
internode) around a single axon. The points
where two adjacent Schwann cells encounter
each other are also called the nodes of Ran-
vier. The high concentration of voltage-gated
sodium channels at the nodes of Ranvier and
the electrically insulating properties of the
lipid-rich myelin sheath increase the speed of
impulse transmission considerably (50-100
times) (Kierszenbaum 2002).

Figure 2. Oligodendrocyte forms myelin sheaths
to several axons.

The soma of the oligodendrocyte is not in
direct contact with its myelin sheaths. The
surface of the node of Ranvier is contacted by
an astrocytic terminal structure end-foot, so
the cytoplasmic processes of adjacent oligo-
dendrocytes do not make any contact. The
soma of the Schwann cell is closely asso-
ciated with its myelin sheath (figure 4B).
However, the nodes are covered by Schwann
cell processes, and the cytoplasmic processes
of adjacent Schwann cells interdigitate.
Unlike with oligodendrocytes, the Schwann
cell myelin cover is surrounded by a basal
lamina and collagen-based connective tissue
(Kierszenbaum 2002), (Heape 2009).
In the PNS, the nonmyelinated axons are
enveloped by amyelin sheaths, in which case
a single Schwann cell envelops several axons
(figure 4A). In the CNS, the unmyelinated
nerve fibers have a supporting investment of
astrocytes (Kierszenbaum 2002), (Burkitt,
Young, Heath 1993).
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Figure 4. A. Nonmyelinating Schwann cell enve-
lops multiple axons. B. Myelinating Schwann cell
forms one internode to one axon (modified from
Kierszenbaum 2002).

Around an axon, the plasma membrane of an
oligodendrocyte process or a Schwann cell
creates a double spiral structure that consists
of intraperiod lines and dense lines (figure 3)
which can be seen in electron micrographs. In
the intraperiod line the outer leaflets of the
spirally wrapped plasma membrane are very
closely apposed, and in the dense lines the
inner leaflets are practically fused (Kierszen-
baum 2002).

Figure 3. The structure of myelin: Intraperiod li-
nes and major dense lines take turns (modified
from Garbay et al. 2000).

15.3.2 Satellite glial cells
Satellite glial cells (SGCs) form sheaths
around the cell bodies of neurons in sensory
and sympathetic chain ganglia in the PNS and
thus offer structural and metabolic support.
SGCs have many functions: the sheath works
as a barrier limiting the rate of diffusion
across the sheath, removal of neurotransmit-
ters from the neuronal extracellular space,
provision of nutrients to neurons, regulation
of extracellular ion composition and protec-
tion from toxic substances (Heape 2009),
(Kierszenbaum 2002).

15.3.3 Microglia
Microglia function as phagocytotic
macrophages in the CNS. They have small
irregular nuclei and highly-branched proces-
ses formed by relatively little cytoplasm.

During embryogenesis, microglial cells help
the development of the nerve tissue by phago-
cytosing nonviable neurons and glia that have
been eliminated by apoptosis. Together with
astrocytes, microglial cells modulate the ini-
tiation and progression of immune responses
(Kierszenbaum 2002).
The function of microglial cells depends on
the interaction with neurons and astrocytes,
which for example helps them to migrate to
the damaged tissue and proliferate. A disrup-
tion in the cell-cell interaction can cause
CNS-directed autoimmunity and inflamma-
tion. Microglia are involved in some neuroim-
munologic diseases, such as multiple sclero-
sis, by secreting chemoattractants that recruit
leukocytes across the blood-brain barrier. In
addition, Human immunodeficiency virus
type 1 (HIV-1) attacks microglia instead of
neurons. Researches have pointed out consi-
derable microglial activity in the brain of
patients with acquired immunodeficiency
syndrome (AIDS) (Kierszenbaum 2002),
(Burkitt, Young, Heath 1993).

15.3.4 Ependymal cells
Ependymal cells are located in the CNS, in
which they form a simple columnal epithe-
lium that lines the brain ventricles and the
central canal of the spinal cord. The cells fun-
ction as a filtration barrier for brain molecules
and protect the brain from harmful substan-
ces. Ependymal cells also are essential com-
ponents of choroid plexuses that produce the
cerebrospinal fluid (CSF) (Heape 2009).
Ependymal cells have abundant mitochondria,
and the apical surface of the cells is full of
microvilli and contains one or more cilia
which assure the circulation of the CSF. The
basal surface of the cells contacts with astro-
cytic processes. Adjacent ependymal cells are
linked by belt desmosomes (Kierszenbaum
2002).
Tanycytes are specialized ependymal cells
with basal processes that extend through the
astrocytic processes to form end-feet on blood
vessels. Tanycytes are attached to each other
and to ependymal cells by tight junctions. The
central canal of the spinal cord lacks tany-
cytes (Kierszenbaum 2002).
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D1 Kantasolut ja immuunivasteen muokkaus
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Tiivistelmä
Kantasolut ovat erilaistumattomia ja erilaistumiskykyisiä soluja. Niistä erilaistuvat kaikki elimistön solut. Kanta-
soluilla on todettu olevan myös immunomodulatorisia vaikutuksia.
Mesenkymaaliset kantasolut (engl. mesenchymal stem cells, MSC) ehkäisevät immuunivasteen muodostumista. Ne
sammuttavat tulehdusreaktion ja estävät tulehdussolujen kasvua. Ne eivät itse aiheuta immuunivastetta, vaikka
niitä siirrettäisiin kokonaan eri henkilöltä. Tämä mahdollistaa kantasolujen käytön sairauksien hoidossa.

Johdanto
Kantasolut ja immuunivaste kytkeytyvät toi-
siinsa vaikutusmekanismeilla, joita ei vielä
tunneta kunnolla. Mesenkymaaliset kanta-
solut muokkaavat immuunivastetta heikentä-
mällä sitä. Kantasolujen tehtävä kehossa ei
siis ole vain eri solujen ja kudosten muodosta-
minen, vaan ne vaikuttavat myös muihin toi-
mintoihin.

1.1 Kantasolut
Ihmisen elämä alkaa pienenpienestä kanta-
soluryppäästä. Kantasolut jakautuvat ja eri-
laistuvat kaikiksi kudoksiksi. Niitä säilyy kui-
tenkin myös aikuisiälle asti jonkin verran eri-
laistumattomina ja erilaistumiskykyisinä.
Pystyäkseen erilaistumaan kantasolu tarvit-
see ärsykkeitä ympäristöstään. Erilaistumi-
sessa kantasolu jakautuu, jolloin toinen tytär-
solu erilaistuu ja toinen pysyy erilaistumisky-
kyisenä kantasoluna.
Vastahedelmöittyneen munasolun kantasolut
ovat totipotentteja, eli ne pystyvät eristettyinä
muodostamaan jopa kokonaan uuden yksi-
lön. Sikiön kantasolut ovat pluripotentteja, eli
ne pystyvät erilaistumaan kaikiksi kudostyy-
peiksi, mutta eivät voi muodostaa kokonaan
uutta yksilöä. Aikuisen kantasolut ovat multi-
potentteja: ne kykenevät erilaistumaan usean
eri kudostyypin soluiksi. Osa aikuisen kanta-
soluista on kuitenkin jo valinnut suuntansa ja
pystyy muodostamaan vain tietyn kudostyy-
pin soluja. Aikuisen kantasolut jaotellaan
kudostyypin mukaan kahteen ryhmään: veren
kantasoluiksi (hematopoieettiset kantasolut)
ja mesenkymaalisiksi kantasoluiksi (MSC).
Mesenkymaaliset kantasolut pystyvät muo-
dostamaan kaikkia muita kudoksia paitsi

verta, jopa lihas- ja hermokudosta tavallisten
mesenkymaalisten kudosten (rasva, luu ja
rusto) lisäksi. (Kuva 1) (Le Blanc ja Ringdén
2007)

Kuva 1. esittää kantasolujen kykyä erilaistua. Ku-
van piirtänyt Salla Vapa.

Kantasoluilla pystytään korvaamaan jostain
syystä tuhoutuneita soluja (ns. solukorvaus-
hoito). (Kode ym. 2009) Niistä pystytään teo-
riassa kasvattamaan jopa kokonaisia elimiä.
Käytännössä elimen rakentaminen on liian
työlästä ja aikaa vievää. Mesenkymaalisilla
kantasoluilla (Kuva 2) voidaan lisäksi vaikut-
taa immuunivasteen muodostumiseen.

Kuva 2. Eläviä mesenkymaalisia kantasoluja. Ku-
va Siri Lehtonen
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1.1.1 Immuunivasteen solut

Elimistö reagoi vieraisiin materiaaleihin,
kuten bakteereihin ja viruksiin immuunivas-
teella. Immuunivaste on joko luonnollinen tai
hankittu. Hankitun immuunivasteen soluja
ovat B- ja T-solut, jotka tuhoavat taudinaihe-
uttajan. Ne tarvitsevat avukseen antigeenine-
sittelijäsolun, kuten dendriittisolun (DC) tai
makrofagin, jotka molemmat erilaistuvat
monosyyteistä. Natural Killer-solut (NK-
solut) toimivat patogeenin tuhoajina sekä
luonnollisessa että hankitussa immuunivas-
teessa. Luonnolliseen immuunivasteeseen
kuuluvat myös muun muassa ihon suojaker-
ros, suojaavat eritteet, monosyytit, granulo-
syytit ja komplementin proteiinit. (Hiltunen
ym. 2007)

1.1.2 Kantasolujen ja immuunivas-
teen yhteys

Mesenkymaaliset kantasolut osallistuvat
immuunivasteeseen muokkaamalla sen toi-
mintaa. Ne ovat siis immunomodulatorisia.
MSC:t eivät itse aiheuta immuunivastetta eli
ne ovat nonimmunogeenisiä. Edes toiselta
henkilöltä siirretyt MSC:t eivät aiheuta
immuunivastetta. Mesenkymaalisten kanta-
solujen vaikutus immuunivasteeseen on
estävä. Ne ovat anti-inflammatorisia, eli sam-
muttavat tulehdusreaktiota, sekä anti-prolife-
ratiivisia, eli estävät tulehdusreaktioon osal-
listuvien solujen jakaantumista. (Le Blanc ja
Ringdén 2007)

1.1.3 Kantasolujen immunosupres-
siiviset vaikutukset

Kantasolut heikentävät immuunivasteen muo-
dostumista estämällä T-solujen jakautumista
ja aktivaatiota. MSC:t inhiboivat solunjakau-
tumista aktivoivien aineiden, mitogeenien,
toimintaa. Lisäksi ne estävät muisti-antigee-
nien ja alloantigeenien indusoimaa T-solujen
aktivaatiota ja proliferaatiota. (LeBlanc ja
Ringdén 2007) Mesenkymaaliset kantasolut
vaikuttavat T-soluihin paitsi suoraan, myös
dendriittisolujen välityksellä. Estämällä dend-
riittisolujen kasvua ja kypsymistä vähentävät
MSC:t samalla T-solujen aktivoitumista.
(Kuva 3) Epäkypsät DC:t aiheuttavat tole-
ranssia: T-solut eivät aktivoidu tai ne erilaistu-
vat regulatorisiksi, eli sääteleviksi T-soluiksi.

MSC:t vaikuttavat myös muihin hankitun ja
luonnollisen immuniteetin soluihin (taulukko
1). (Jiang ym. 2005)
Mesenkymaalisten kantasolujen vaikutus
immuunivasteen soluihin on reversiibeli: jos
kantasolujen vaikutus lakkaa voivat immuuni-
vasteen solut erikoistua ja aktivoitua uudel-
leen. MSC:den toiminta vaatii solukontaktin
ja se on annosriippuvainen, eli mitä enemmän
kantasoluja on, sen suurempi vaikutus
immuunivasteeseen. (Götherström 2007)
Taulukko 1. kuvaa MSC:den vaikutusta immuuni-
vasteen soluihin.

Mesenkymaalisten kantasolujen vaikutusta
immuunipuolustukseen voidaan tehostaa kei-
notekoisesti. Kokeellisesti on todettu, että
TNF-alfalla aktivoiminen voimistaa MSC:en
proliferaatiota ja tunkeutumista kudoksiin.
(Bocker ym. 2008) Kantasolujen immunosup-
ressiiviset vaikutukset voimistuivat myös jos
MSC:tä aktivointiin INF-gammalla ennen nii-
den antamista potilaalle. INF-gammalle altis-
taminen aiheuttaa MSC:den lisääntyneeseen
TGF-beta tuotantoon ja indusoi IDO:n eli ido-
lamine 2,3-dioxygenaasin ekspression. Kysei-
sellä molekyylillä voi olla tärkeä merkitys
T-solujen proliferaation vähentämiseen. IDO
on tärkeä tekijä myös raskauden aikaisessa
immunomodulaatiossa, jolloin istukka tuot-
taa IDO:a estäen äitiä hylkimästä sikiötä
(Meisel ym. 2004, Ryan ym. 2007 Jones ym.
2007)

1.1.4 Toimintamekanismit

Mesenkymaalisten kantasolujen immunosup-
ressiivisten vaikutuksien mekanismeja ei
vielä tunneta täysin. Selville on kuitenkin
saatu, että MSC:t vaikuttavat todennäköisesti
solujenvälisillä kontakteilla ja liukoisilla syto-
kiineilla leukosyyttien toimintaa. MSC:t erit-
tävät mm. TGF-beta ja IL-10 eli anti-inflam-
matorisia aineita. Samalla kantasolut vähentä-
vät proinflammatoristen aineiden, kuten
TNF-alfan määrää. Soluviljelyissä on havaittu
myös, että kantasolut tuottavat viljelyyn pros-

T-solut B-solut Dendriittisolut NK-
solut

Mesenky-
maalisten 
kantasolu-
jen vaiku-
tukset

Vähentää proli-
feraatiota ja 
aktivaatiota. 
Supressoi allo-
reaktiivisuutta.

Inhiboi prolife-
raatiota ja 
vasta-ainetuo-
tantoa.

Estää kypsy-
misen tai saa 
kypsymään 
poikkeavalla 
tavalla.

Heiken-
tää toi-
mintaa.
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taglandiineja ja PGE2:en tuotantoa hillitseviä
tekijöitä. (Tyndall ym. 2007) 

Kuva 3. esittää MSC:en immunologisia vaikutuk-
sia. Kuvan on piirtänyt Viktor Wichmann. 

MSC:en anti-proliferatiiviset toimintameka-
nismit saavat aikaan sen, että lymfosyyttien
solukierto ei siis siirry s-vaiheseen vaan se
päätyy G1:stä G0. Solun jakautumiskierto
pysähtyy ilman apoptoosia.(Corcione 2006)

Kuva 4. esittää kuinka MSC:en toimintamekanis-
mit vaikuttavat solun jakautumiskiertoon. Kuvan
on piirtänyt Viktor Wichmann.

1.1.5 Kantasolujen käyttömahdolli-
suudet immuunivasteen muok-
kauksessa

Kantasoluja voidaan siirtää elinsiirteen yhtey-
dessä potilaalle. Ne estävät siirteeseen koh-

distuvaa hylkimisreaktiota. Myös käänteishyl-
jintäsairaudessa Graft-Versus-Host-Disease
(GVHD) auttavat MSC:t vähentäen käänteis-
hyljintää. Karolinska instituutin tutkimuksissa
on onnistuttu lieventämään GVHD:tä ja muita
autoimmuunisairauksia, kuten artriittia ja
sclerodermaa, mesenkymaalisten kantasolu-
jen avulla. (Le Blanc ja  Ringdén 2007)
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Tiivistelmä
Inhalaatioanestesia-aineet eli haihtuvat anestesia-aineet ovat kemiallisesti erilaisia, kaasumuodossa hengitettäviä
aineita, jotka aiheuttavat anestesiatilan. Niiden oletetaan vaikuttavan samalla tavoin keskushermostoon, mutta tark-
kaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Anestesia-aineet eivät juurikaan vaikuta hermosolujen aksoneissa kulkeviin
aktiopotentiaaleihin. Niiden vaikutus perustuu lähinnä hermoimpulssin kulun estämiseen tai lamaamiseen hermo-
solujen välisissä synapseissa. Estäminen perustuu solutasolla anestesia-aineiden vaikutukseen hermoston välittäjä-
ainereseptoreissa. Tärkeimpiä välittäjäainereseptoreja ovat eksitatoriset reseptorit: gamma-aminovoihappo- ja gly-
siinireseptorit, joiden toimintaa anestesia-aineet heikentävät. Inhibitorisista reseptoreista tärkeimpiä ovat gluta-
maatti- ja asetyylikoliinireseptorit. Näiden toimintaa aneseteetit tehostavat. 
Anestesia-aineiden tehokkuuden mittarina käytetään MAC(minimal alveolar concentration)-arvoja. Aneste-
sia-aineiden rasvaliukoisuuden ja tehokkuuden välillä on selvä korrelaatio; mitä rasvaliukoisempi aine, sitä tehok-
kaampi on sen anestesiavaikutus.
Inhalaatioaineiden metaboliatuotteet voivat aiheuttaa kudosvaurioita mm. maksassa ja munuaisissa. Niiden aineen-
vaihdunta, etenkin isofluraanin, on kuitenkin niin nopeaa, että tällaiset vauriot eivät ole kovinkaan yleisiä. Muita
anesteettien sivuvaikutuksia ovat mm. hengitystaajuuden hidastuminen, kertahengitystilavuuden ja sydämen iskuti-
lavuuden pieneneminen, sekä perifeeristen verisuonten virtausvastuksen pienentyminen. (Korpi, ym. 2003 ja
Rosenberg 1995)

Johdanto
Esseessämme käsittelemme inhalaatioaneste-
sia-aineiden vaikutuksia hermokudokseen.
Erityisesti syvennymme niiden molekyylita-
son vaikutuksiin hermosolukalvon välittäjäai-
nereseptoreissa. Lisäksi kerromme anes-
testa-aineiden, erityisesti isofluraanin, kul-
keutumisesta solukalvon läpi. Kirjoitelman
lopussa on vielä koonti anestesia-aineiden
aiheuttamista sivuvaikutuksista.

2.1 Yleistä
Narkoosia tai anestesiaa aiheuttavat inhalaa-
tioanestesia-aineet ovat kemiallisesti erilaisia
aineita, mutta niiden oletetaan vaikuttavan
samalla tavalla. Inhalaatioanestesia-aineiden
vaikutusmekanismeja ei vielä täysin tunneta,
mutta tiedetään, että anestesia-aineet estävät
hermoimpulssin kulkua neuroneissa aivojen
ja selkäytimen eri osissa. Tälle ei ole löydetty
tarkempaa makroskooppista aluetta, josta
anestesia-aineen vaikutus johtuisi. Aneste-
sia-aineet estävät hermoimpulssin kulkua
synapsien läpi, mutta eivät vaikuta hermoim-
pulssin liikkeeseen neuronien aksoneissa.
Anestesia-aineet mahdollisesti estävät välittä-
jäaineen vapautumista presynaptisesta hermo-

päätteestä tai aiheuttavat toiminnan muutok-
sia postsynaptisissa reseptoreissa. 
Anestesia-aineiden makroskooppinen vaiku-
tuspaikka on vielä tuntematon, mutta vaiku-
tukseltaan niiden oletetaan toimivan neuro-
nien solukalvojen välityksellä. Aneste-
sia-aineiden rasvaliukoisuuden ja tehon
välillä on yhteys. Tämän perusteella on
ymmärretty, että anestesia-aineiden vaikutus
mahdollisesti perustuu aineen molekyylien
yhteisvaikutukseen solukalvon kaksoislipidi-
kalvon kanssa. Tästä ei ole kuitenkaan var-
maa tietoa. 

2.1.1 Anestesia-aineiden vaikutus 
solukalvossa

Inhalaatioanestesia-aineilla ei juuri ole vaiku-
tusta hermosolujen aksonien aktiopotentiaalin
suuruuteen. Niiden neurofysiologinen vaiku-
tus perustuu pääasiassa toiminnan muutoksiin
postsynaptisen hermosolun solukalvon välit-
täjäainereseptoreissa ja ionikanavissa. Tämä
aiheuttaa hermosolujen välisten synapsien
johtumisen estymistä tai mahdollisesti voi-
mistumista. 
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Tärkeimpiä hermoston välittäjäaineresepto-
reja, joihin inhalaatioanestesia-aineet vaikut-
tavat, ovat gamma-aminovoihappo- ja gysii-
nireseptorit (eksitatorisia) sekä glutamaatti- ja
asetyylikoliinireseptorit (inhibitorisia). Anes-
teetit vahvistavat inhibitoristen reseptoreiden
toimintaa ja heikentävät eksitatoristen resep-
toreiden toimintaa.(Korpi, ym. 2003,  Rosen-
berg 1995 ja Campagna, ym. 2003)

Gamma-aminovoihappo eli GABA

GABA on keskushermoston yleisin inhibitori-
nen välittäjäaine, joka sitoutuu postsynaptisen
hermosolun solukalvon spesifiseen
GABA-reseptoriin. GABA-reseptorit ovat
ligandisäädeltyjä ionikanavia. Ne ovat penta-
meerisiä, eli muodostuvat viidestä alayksi-
köstä. Erilaisia solukalvon läpäiseviä alayksi-
köitä tunnetaan useita erilaisia ja jokaista
niistä koodittaa oma geeni. Alayksikköyhdis-
telmä määrää reseptorin rakenteen ja samalla
sen farmakologiset ominaisuudet. 
Inhalaatioanesteetit tehostavat GABA-resep-
toreiden toimintaa. Niiden vaikutuksesta
GABA sitoutuu herkemmin reseptoriinsa.
Reseptorin aktivoituminen aiheuttaa konfor-
maatiomuutoksia kanavan rakenteeseen ja
johtaa lopulta sen avautumiseen. Samalla
myös kloridi-ionien permeabiliteetti kasvaa,
jolloin niitä pääsee virtaamaan solun sisään
aiheuttaen solukalvon hyperpolarisoitumisen.
Tästä johtuen aktiopotentiaalin eteneminen
vaikeutuu. Anestesia-aineet pidentävät myös
kloridikanavien aukioloaikaa, jolloin myös
hyperpolarisaatio pitkittyy. 
GABA-reseptorin aktivoituminen anesteettien
vaikutuksesta aiheuttaa mm. amnesiaa eli
muistinmenetystä, rauhoittumista ja lihasjän-
teyden vähenemistä.(Korpi, ym. 2003 ja
Campagna, ym. 2003)

Kuva 1: GABA-reseptori, viidestä alayksiköstä
(,,, ) rakentuva ligandisäädelty ionikanava. 

Glysiini

Glysiini on ei-essentiaali pieni aminohappo ja
keskushermoston inhibitorinen välittäjäaine
(erityisesti selkäytimessä ja ydinjatkoksessa).
Samoin kuin gamma-aminovoihappo sitou-
tuu GABA-reseptoriin, myös glysiini sitoutuu
solukalvon spesifiseen glysiinireseptoriin,
aiheuttaen solukalvon hyperpolarisoitumisen.
Myös glysiinireseptorit rakentuvat geenien
koodittamista alayksiköistä. Mutta
GABA-reseptoreista poiketen glysiiniresepto-
riin kiinnittyy lisäksi polypeptidi, gefyriini,
joka kiinnittää reseptorin solun tukirankaan. 
Inhalaatioanestesia-aineet tehostavat glysiini-
reseptorien toimintaa, aiheuttaen selkäytimen
perifeeristen hermosolujen solukalvojen
hyperpolarisaation. Tämä helpottaa anestesian
aikaisten toimenpiteiden tekemistä, sillä sel-
käydinrefleksit sekä lihasnykäykset esty-
vät.(Korpi, ym. 2003 ja Campagna, ym. 2003)

Glutamaatti

Glutamaatti, ei-essentielli hapan aminohappo,
on hermoston tärkein eksitatorinen hermovä-
littäjäaine. Glutamaattireseptorit ovat solukal-
von kationikanavia, joiden aktivoituminen
aiheuttaa depolarisaation synapsin jälkeisessä
solukalvossa. Glutamaattireseptorit jaetaan
NMDA- (N-metyyli-D-aspartaatti), AMPA-
(-amino-3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli-4-
propsionihappo) ja kainaattireseptoreihin.
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Myös nämä reseptorit koostuvat viidestä
polypeptidialayksiköstä. Niiden solukalvon
läpäisevän osan rakenne on kuitenkin erilai-
nen kuin GABA-reseptoreiden.
NMDA-reseptorit koostuvat NR1- ja
NR2-alayksiköistä, AMPA-reseptorit Glur1-4
-alayksiköistä. Aktivoituakseen NMDA-
reseptorit tarvitsevat glutamaatin lisäksi myös
glysiiniä. Glysiinin fysiologista merkitystä
tässä ei kuitenkaan tarkkaan tiedetä.
Inhalaatioanestesia-aineilla voidaan tehok-
kaasti estää glutamaattireseptoreiden aktivoi-
tumista ja hermoimpulssin etenemistä postsy-
naptiseen neuroniin. Tärkein fysiologinen vai-
kutus on kivun havainnoinnin heikentyminen.
(Korpi, ym. 2003 ja Campagna, ym. 2003)

Asetyylikoliini

Asetyylikoliini on etikkahapon ja koliinin
esteri, joka toimii sekä autonomisen hermos-
ton että hermo-lihasliitosten välittäjäaineena.
Asetyylikoliinireseptoreja on kolmenlaisia,
joista anestesia-aineilla on vaikutusta lähinnä
hermo-lihasliitosten nikotiinityyppisiin ase-
tyylikoliinireseptoreihin. Reseptori koostuu
viidestä proteiiniyksiköstä, jotka ovat järjes-
täytyneet sylinterimäisesti, muodostaen ioni-
kanavan solukalvon läpi. Asetyylikoliini toi-
mii nikotiiniagonistina, kiinnittyen tiettyyn
kohtaan reseptorissa. Sitoutuessaan resepto-
riinsa asetyylikoliini aiheuttaa muodonmuu-
toksia kanavan proteiineissa ja johtaa ionika-
navan avautumiseen, jolloin pienet kationit,
pääosin Na+ pääsevät virtaamaan solun
sisään. Solukalvo depolarisoituu ja aiheutuu
lihassupistus.
Lihasrelaksantit toimivat antagonisteina niko-
tiinireseptorille. Ne kiinnittyvät asetyylikolii-
nireseptoreihin, aiheuttaen reseptorin muo-
donmuutoksen ilman ionikanavan avautu-
mista. Normaali hermo-lihasliitoksen toiminta
häiriintyy, sillä asetyylikoliini ei enää pysty

sitoutumaan reseptoriin (lihasrelaksantit ovat
asetyylikoliinin kilpailevia inhibiittoreita). 
Inhalaatioanesteetit, etenkin isofluraani ja
enfluraani, tehostavat lihasrelaksanttien vai-
kutusta. Seurauksena on lihasrelaksaatio,
mikä edesauttaa anestesian aikaisten toimen-
piteiden tekemistä. Muita fysiologisia vaiku-
tuksia ovat mm. kipuaistimuksen lieventymi-
nen, muistinmenetykset, sekä vaikutukset
autonomisiin toimintoihin. (Korpi, ym. 2003,
Erkola 1995 ja Campagna, ym. 2003)

Ionikanavat

Jänniteriippuvaiset ionikanavat, Na+, Ca2+ ja
K+, ovat myös herkkiä inhalaatioanesteeteille.
Tosin kliinisillä anestesia-ainepitoisuuksilla ei
yleensä ole näihin kationikanaviin merkittä-
vää vaikutusta. (Korpi, ym. 2003 ja Cam-
pagna, ym. 2003)

2.2 MAC (minimal alveolar con-
centration) 

MAC eli anestesia-aineen vähimmäispitoi-
suutta käytetään inhalaatioanesteettien vaiku-
tuksen voimakkuuden mittarina ja annostelun
helpottamiseksi. MAC tarkoittaa sitä alveo-
laarista anestesia-ainepitoisuutta, jolloin 50 %
potilaista ei reagoi kipuärsykkeeseen heidän
ollessa anestesiassa.  MAC-arvo on käyttökel-
poinen mittaluku, vaikka arvo vaihtelee kivun
voimakkuuden mukaan. MAC-arvoa mitataan
loppu-uloshengityskaasun anestesia-ainepi-
toisuuksina. Nämä pitoisuudet vastaavat
melko tarkasti pitoisuuksia keuhkorakku-
loissa. 
Anestesia-aineen vähimmäispitoisuuteen vai-
kuttaa suurentavasti alhainen ikä, kuume ja
pitkäaikainen alkoholinkäyttö. Pitoisuuteen
alentavasti vaikuttavat korkea ikä, raskaus ja
vaikea anemia. (Rosenberg 1995)
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Taulukko 1.

2.3 Isofluraani ja sen vaikutus 
solukalvoon

 

Kuva 2. Isofluraanin rakennekaava

Isofluraani on halogenoitu eetteri, joka on
kemialliselta rakenteeltaan enfluraanin iso-
meeri. Isofluraani eroaa kuitenkin fysikaali-
sesti paljon enfluraanista (taulukko 1).  Isoflu-
raani pienentää hengityksen taajuutta ja kerta-
tilavuutta, ja sillä on lievästi pistävä haju. Iso-
fluraanilla on sydäntä lamaava vaikutus,
mutta yleisesti ottaen sen lamaava vaikutus on
vähäisempi kuin enfluraanin tai halotaanin.
Sepelvaltimotautipotilaan kohdalla isofluraa-
nin käytössä täytyy kiinnittää huomiota, sillä
isofluraanilla on sepelsuonia laajentava vai-
kutus ja se saattaa aiheuttaa sydämeen paikal-
lista verenpuutetta. Lisäksi isofluraani aiheut-
taa voimakkaan lihasrelaksaation ja lisää
depolarisoimattomien lihasrelaksanttien vai-
kutusta.  Isofluraani sitoutuu solukalvon val-
kuaisrakenteisiin sitoutumiskohtiin eli niin
sanottuihin taskuihin, joihin anestesia-aine-
molekyylit sitoutuvat. Näitä ovat esimerkiksi
GABA-reseptorikompleksit tai asetyylikolii-
nivälitteiset kaliumkanavat. (Rosenberg 1995)

2.4 Sivuvaikutuksia
Inhalaatioanestesia-aineiden metaboliatuot-
teet voivat aiheuttaa kudosvaurioita munuai-
sissa ja maksassa. Käytännössä tämä on kui-
tenkin harvinaista, sillä käytettävät aineet,
etenkin isofluraani, erittyvät nopeasti metabo-
liatuotteinaan virtsaan. Inhalaatioanestee-
teilla on vaikutusta myös hengitystaajuuteen
ja hengityksen kertatilavuuteen niitä pienen-
täen. Myös sydämen minuuttitilavuus voi las-
kea ja perifeerinen verisuonivastus heiken-
tyä, mistä johtuen verenpaine laskee. Näistä
sivuvaikutuksista huolimatta inhalaatioanes-
tesia-aineet ovat kuitenkin suhteellisen turval-
lisia käyttää.(Rosenberg 1995 ja Campagna,
ym. 2003)
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Ominaisuus Halotaani Enfluraani Isofluraani Desfluraani Sevofluraani

Molekyylipaino 197,4 184,5 184,5 168 200

Ominaispaino (20 °C) 1,86 1,52 1,50 1,48 1,52

Kiehumispiste (°C) 50,2 56,5 48,5 22,8 58,6

MAC 100-prosenttisen O2: kanssa (%) 0,75 1,68 1,15 6-7 2,0

MAC 70-prosenttisen N2O:n kanssa (%) 0,29 0,57 0,50 n. 3 0,66

Veri-kaasujakautumisvakio (37 °C) 2,3 1,9 1,4 0,42 0,65

Höyrystymispaine 20 °C (mmHg) 244 172 240 669 157

Metabolia-aste (% kehon saamasta annoksesta) 20 2,4 0,17 0,02 2,5

(MAC = Minimal alveolar concentration)(Rosenberg 1995)
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Tiivistelmä
Paikallispuudutteet estävät hermoimpulssin kulun vähentäen Na-kanavan läpäisevyyttä. Puudutte aineen sitoitu-
miskohta on Na-kanavan sytoplasman puolella, joten puudutteen on läpäistävä solukalvo ennen sitoutumistaan.
Puudutteissa on hydrofiilinen ja hydrofobinen osa, joita yhdistävän sidoksen mukaan ne jaetaan amidi- ja esteri-
tyyppisiin puudutteisiin. Mitä rasvaliukoisempi puudute on, sitä tehokkaammin se läpäisee solukalvon jolloin myös
puudutteen teho paranee. Puudutteeseen voidaan lisätä verisuonia supistavaa vasokonstriktoria, joka parantaa sen
tehoa ja pidentää vaikutusaikaa. Vaikutusaikojen pidentämiseksi ja ainemäärien vähentämiseksi on puudutteita
pakattu liposomeihin. Puuduteaineiden metabolia tapahtuu esterityyppisillä pääosin plasmassa ja amidityyppisillä
maksassa. 
Monet puudutteet poikkeavat toisistaan ja niiden käyttöaiheet määräytyvät kemiallisten ominaisuuksien mukaan.
Yleisimpiä puudutustapoja ovat pinta-, infiltraatio-, hermonjohto-, laskimo-, spinaali- ja epiduraalipuudutus. Lido-
kaiini on yleisin käytetty paikallispuudute. Se soveltuu lähes kaikkiin eri puudutustapoihin. 

3.1 Johdanto
Paikallispuudutteiden käyttö on yleistynyt
kliinisessä lääketieteessä ja paikallispuudut-
teista on tullut hyvä keino ehkäistä potilaiden
kipua myös pitkäkestoisissa kivuissa. Puudut-
teiden kehitys on auttanut keskittämään kivun
lievityksen vain tarvittaviin paikkoihin ja
samalla myös myrkytysriskit ovat pienenty-
neet. Paikallispuudutteita kehitetään edelleen
pitkäkestoisemmiksi ja näin ne tuovat vaihto-
ehdon myös kipulääkkeiden käytölle pitkä-
kestoissa kiputilojen hoidossa.

3.1.1 Puudutusaineiden rakenne ja 
käyttö

Paikallispuudutteet muodostuvat hydrofiili-
sestä tertiäärisestä amiiniosasta sekä hydrofo-
bisesta aromaattisesta renkaasta, jossa usein
on kiinni hydrokloridi. Hydrokloridi tekee
puudutusaineesta happaman, jolloin puudute
sekä mahdollinen vasokonstriktori, esimer-
kiksi adrenaliini saadaan pysymään hajoamat-
tomana ja toimintakykyisenä.  Vasokonstrik-
tori parantaa puudutteen tehoa supistamalla
verisuonia, jolloin puudutusaineen absortio
hermosolusta verenkiertoon ja pois puudutet-
tavalta alueelta hidastuu. Verisuonten supistu-
minen vaikuttaa myös puudutusaineen vapau-
tumiseen pienemmissä osissa, jolloin myrky-
tysriski on pienempi. Vasokonstriktoreiden
käyttö ei kuitenkaan ole mahdollista puudu-
tettaessa kehon perifeerisiä osia iskemian
mahdollisuuden vuoksi. Puudutusaineen voi-

makkuus on suoraan verrannollinen sen ras-
valiukoisuuteen eli mitä rasvaliukoisempi sitä
tehokkaampi puudutusaine on. Tämä johtuu
puudutusaineen solukalvon läpäisytarpeesta.
pH vaikuttaa puudutteen solukalvon läpäise-
miskykyyn (Pelkonen 2003).
 

Kuva 1: Kokaiini (Hakkola 2009)

Kuva 2: Lidokaiini 

3.1.2 Vaikutusmekanismit

Paikallispuudutteet vaikuttavat soluissa
estäen tai vähentäen  Na-kanavan läpäise-
vyyttä hermosolussa, jolloin depolarisaatiota
ei synny ja hermoimpulssi ei pääse etene-
mään. Hermoimpulssi etenee kun impulssi
tulee hermosoluun dendriittiä pitkin. Tämä
aiheuttaa välittäjäaineiden vapautumisen
synapsirakoon ja kiinnittymiseen hermosolun
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reseptoreihin. Hermosolu jatkaa impulssia
aksonia pitkin. Na-kanava aukeaa aksonin
solukalvolla ja natrium pääsee virtaamaan
solun sisään. Tästä seuraa solun sisäpuolen
muuttuminen positiiviseksi ja depolarisaatio.
Na-kanavan aukeamisen jälkeen myös
K-kanava aukeaa, jolloin kaliumia virtaa
solun ulkopuolelle. Tämä aiheuttaa solun
sisäisen jännitteen palautumisen negatiivi-
seksi ja repolarisaation. Depolarisaatio ja
repolarisaatio muodostavat yhdessä hermoim-
pulssin etenemisen. Puudutusaineet vaikutta-
vat Na-kanavan solun sisäiseen osaan. Puudu-
tus toimii parhaiten myelinisoituneissa her-
mosäikeissä, jolloin puudutusaineen tarvitsee
estää vain Ranvierin kuroumissa olevat
Na-kanavat. Puudutusaineet estävät kivun
tunteen estämällä kipua aiheuttavan hermoim-
pulssin etenemisen keskushermostoon ja
aivoihin. Esterityyppiset puudutusaineet
hajoavat veressä koliiniesteraasin avulla sekä
amidityyppiset puudutteet maksassa syto-
kromi P450:n toimesta. Osa puudutteista vai-
kuttaa myös K-kanavan läpäisevyyden vähen-
tämiseen mutta K-kanavan esto on huomatta-
vasti pienempi kuin Na-kanavan. (Pelkonen
2003)

Kuva 3. (Anesthetics, Local anesthetics – Lectu-
re 10, 2001, http://facstaff.elon.edu/shouse/phar-
macology/pharm10and11/image458.gif)

3.1.3 Ph:n vaikutus puudutteisiin

Puudutteet ovat heikkoja emäksiä ja päästääk-
seen hermosolukalvon läpi niiden täytyy olla
ionisoitumattomassa muodossa. Puuduttei-
den ionisaatioasteeseen voidaan vaikuttaa
säätämällä injektion pH:ta eli alhaisella pH:lla
puudute ionisoituu herkemmin ja pääsy her-

mosoluun vaikeutuu. Puudutteet täytyy muut-
taa ennen ruiskutusta elimistöön vesiliukoi-
seen muotoon koska ionisoitumattomana ne
eivät liukene veteen. Tämä saadaan aikaan
liittämällä niihin hydrokloridia.  Solunulkoi-
sessa nesteessä puuduteaine muuttuu ionisoi-
tuneeseen muotoon, jolloin pääsy hermosolu-
kalvon läpi vaikeutuu. (Pelkonen 2003)

3.1.4 Yleiset paikallispuudutteet

Kokaiini on ensimmäinen puudutteena käy-
tetty alkaloidi, jonka kokeilu aloitettiin
1880-luvulla. Kokaiinia käytetään edelleen
puudutteena mutta sen käyttö rajoittuu ylä-
hengitysteiden pintapuudutukseen. Prokaiini
syntetisoitiin vuonna  1905 joka oli yleisin
kliininen puuduteaine yli 40 vuotta. Lidoka-
iini on valtaosin syrjäyttänyt prokaiinin
tehokkaampana ja vähemmän allergiaa aihe-
uttavana puudutteena. Lidokaiini absorboituu
hyvin elimistöön ja sen käyttö adrenaliinin
kanssa antaa sille pidemmän vaikutusajan.
Lidokaiinia käytetään myös hoidettaessa ryt-
mihäiriöitä. Prilokaiini on lidokaiinista kehi-
tetty puudutusaine joka on ominaisuuksiltaan
hyvin samanlainen. Etidokaiini on myös lido-
kaiinista kehitetty mutta se poikkeaa hyvin
paljon lidokaiinista. Etidokaiini on rasvaliu-
koisin kaikista käytettävistä amidipuudut-
teista ja näin se onkin toksisin puudute ja yksi
tehokkaimmista paikallispuudutusaineista.
Etidokaiiniin puudutusvaikutus kohdistuu
etenkin motoristen säikeiden puutumiseen.
Muita amidipuudutteita on ropivakaiini, bupi-
vakaiini ja mepivakaiini. Mepivakaiini muis-
tuttaa vaikutuksiltaan lidokaiinia poislukien
sydämen rytmihäiriötä parantavat vaikutuk-
set. Bupivakaiini on tehokas ja pitkävaikuttei-
nen puudute, jota käytetään muun muassa
synnytyksessä, epiduraalipuudutuksessa.
Bupivakaiini on erittäin rasvaliukoinen ja
näin myös toksinen. Bupivakaiinin etu on sen
puudutusvaikutus joka vaikuttaa kipusäikei-
siin enemmän kuin motorisiin säikeisiin. Näin
puudutettava potilas säilyttää lihastoiminnan
kipuaistimuksen puutuessa. Ropivakaiini
muistuttaa bupivakaiinia mutta se on vähem-
män toksinen. (Pelkonen 2003) 
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Taulukko 1: Paikallispuudutteet (Pelkonen 2003), (Hakkola 2009)

3.1.5 Haittavaikutukset

Yleisin haittavaikutus paikallispuudutteilla on
väsymys. Puudutusaineen päästessä veren-
kiertoon suurina määrinä seuraa keskusher-
moston kiihotustila ja sykkeen kiihtyminen.
Tämän jälkeen seuraa levottomuutta ja vapi-
naa ja kouristuksia. Erittäin suurina pitoisuuk-
sina seuraa keskushermostolama ja hengitys-
pysähdys. Puudutteet voivat vaikuttaa myös
sydänlihakseen heikentäen sen pumppausvoi-
maa ja sykettä. Puudutusaineiden bifaasiset
eli kaksivaiheiset vaikutukset autonomiseen
hermostoon voi aiheuttaa tonuksen lisäänty-
mistä suolistossa ja verisuonistossa mutta
myöskin niiden tonuksen vähenemistä. (Pel-
konen 2003) 

3.1.6 Vaikutusten pidentäminen

Nykyaikaisten puudutteiden puutteena on nii-
den puudutusvaikutuksen kesto, joka on liian
lyhyt. Ratkaisua on yritetty etsiä laittamalla

puudutusaineet liposomeihin, joista puudutus-
aineet leviäisivät hitaasti elimistöön. Ongel-
mana on ollut kuitenkin sopivan liposomin
valmistaminen. Yhdysvalloissa on kuitenkin
valmistettu liposomi, jolla bupivakaiinin vai-
kutusaika saatiin 19 kertaiseksi verrattuna
pelkkään bupivakaiiniliuokseen. Liposomit
tulevat luultavasti tarjoamaan ratkaisun pai-
kallispuudutteiden annosten pienenemiseen
sekä leikkausten jälkeisen kivun tehokkaam-
paan lievittämiseen. (Anesthesiology 2004)

3.2 Puudutusaineiden kliininen 
käyttö

3.2.1 Pintapuudutus

Pintapuudutus tarkoittaa ihon tai limakalvon
puudutusta epiteelin läpi. Yleisimmin käyte-
tään vesiliuosmuotoista 0,25-10% Lidokaiini
valmistetta. Pitoisuus ja valmiste vaihtelevat
puudutettavan pinnan mukaan. Lidokaiini
imeytyy limakalvoilta erittäin hyvin, joten

puudute sidostyyppi Käyttöaihe haittavaikutukset metabolia erityistä

Lidokaiini amidisidos -pintapuudutus
-rytmihäiriöt
-infiltraatiopuudutus
-hermonjohtopuudutus

-dysforia, euforia, 
väsymys, vasodila-
taatio

maksa, CYP450
(N-dealkylaatio+ hydro-
lyysi)

-Standardi puudute

Prilokaiini amidisidos -infiltraatiopuudutus
-hermonjohtopuudutus

Kudokset, maksa
hydrolyysi ortotolui-
diini  hapettaa 
hemoglobiini

-hyvin lyhytvaikutteinen
-Turvallinen

Etidokaiini amidisidos -infiltraatiopuudutus Maksa, CYP450
(N-dealkylaatio+ hydro-
lyysi)

Mepivakaiini amidisidos
(aminotyppeen liit-
tynyt metyyli-
ryhmä)

-infiltraatiopuudutus
-hermonjohtopuudutus

Maksa, CYP450
(N-dealkylaatio+ hydro-
lyysi)

-ei vasodilataatiota
-hieman lidokaiinia pidempi vaiku-
tusaika

Bupivakaiini amidisidos
(aminotyppeen liit-
tynytbutyyli-ryhmä)

-Epiduraalianlgesia
-leikkauksen jälkeinen 
kivunhoito
-infiltraatiopuudutus
-hermonjohtopuudutus

-Toksisin amidipuu-
dute
-rytmihäiriöt

Maksa, CYP450
(N-dealkylaatio+ hydro-
lyysi)

-runsaasti rasvaliukoinen
sitoutuu proteiineihin

-voimakas pitkävaikutteinen(16h)

Ropivakaiini amidisidos
(aminotyppeen liit-
tynyt propyyli-
ryhmä)

-kaikki menetelmät
(ei pintapuudutus)

Maksa, CYP450
(N-dealkylaatio+ hydro-
lyysi)

Prokaiini esterisidos - johto- ja infiltraatiopuu-
dutukset

 -voimakkaasti veri-
suonen sileää 
lihasta lamaava

 plasma, hydrolyysi
(koliiniesteraasi),
maksa(20%)

-ei riittävää pintapuudutus vaiku-
tusta

tetrakaiini esterisidos -sarveiskalvon pintapuu-
dutus

-pitkä latenssiaika
-suuri toksisuus

plasma, hydrolyysi
(koliiniesteraasi),
maksa

bentsokaiini esterisidos -Pintapuudute -suhteellisen suuri 
toksisuus

plasma, hydrolyysi
(koliiniesteraasi),
maksa

-huono liukoisuus kudosten ph:ssa

kokaiini esterisidos -Ylähengitysteiden pinta-
puudutus.

-levottomuus, jän-
nittyneisyys, riippu-
vuus

plasma, hydrolyysi
(koliiniesteraasi),
maksa

-Hermojohtumisen esto.
Estää katekoliamiinien  takaisin 
oton
hermopäätteissä
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puuduteyliannostuksen vaara, varsinkin hen-
gitysteiden pintapuudutuksessa on suuri. Kui-
tenkin lidokaiini vesiliuosten imeytyminen
iholta on suhteellisen huonoa. (Pelkonen
2003), (Hakkola 2009)

3.2.2 Infiltraatiopuudutus

Infiltraatiopuudutus on ihon läpi, suoraan
haluttuun kudokseen, injektiona annettu puu-
dutus. Puuduteaineena voidaan käyttää kaik-
kia amidipuudutteita. Vasokonstriktorina käy-
tetään adrenaliinia.. Puudutus voidaan kohdis-
taa niin pintaan, että se vaikutus kohdistuu
pelkästään ihoon. (Pelkonen 2003)

3.2.3 Hermonjohtopuudutus

Hermonjohtopuudutus tarkoittaa puuduteai-
neen ruiskutusta yksittäisten hermojen tai her-
mopunosten läheisyyteen. Tämä on huomatta-
vasti tehokkaampi puudutusmenetelmä ja
aiheuttaa huomattavasti laajemman puudutuk-
sen pienemmällä puudutusaine pitoisuudella
kuin kaksi edellä mainittua menetelmää. Puu-
dutteen on diffuntoiduttava kaikkien hermo-
aksonia ympäröivien sidekudos- ja kalvora-
kenteiden läpi, joten täyden puutumisen alka-
minen kestää suhteellisen pikään. Puuduteai-
neena yleisimmin käyttettyjä ovat lidokaiini,
mepivakaiini ja prilokaiini. Vasokonstrikto-
rina käytetään adrenaliinia. (Pelkonen 2003),
(Hakkola 2009)

3.2.4 Laskimopuudutus

Laskimopuudutuksessa käsi tai jalka tyhjen-
netään verestä painemansetin avulla, jonka
jälkeen laskimoon ruiskutetaan priloakiinia
tai lidokaiinia. Raaja puutuu muutaman
minuutin kuluttua puudutusaineen ruiskutuk-
sesta ja täydellinen tunnottomus saadaan noin
15-20 minuutin kuluttua. Painemansetin aihe-
uttaman iskemian ja puristuksen vaikutus las-
kimopuudutuksen tehoon on lähes yhtä suuri
kuin itse puuduteaineen vaikutus. Noin 20
minuutin kuluttua puudutuksesta mansetin voi
avata ilman riskiä puuduteainemyrkytykseen,

jos painemansetti vuotaa on riski myrkytyk-
seen suuri. (Pelkonen 2003)

3.2.5 Spinaali- ja epiduraalipuudutus

Spinaalipuudutuksessa puudute ruikutetaan
subaraknoidaalitilaan toisen lannenikaman
alapuolelle. Puudutusta käytetään lantionalu-
een ja alaraajojen sensoriseen- ja motoriseen-
puudutukseen. Subaraknoidaalitilaan ruisku-
tettu puudute vaikuttaa siinä kulkeviin hermo-
juuriin ja selkäytimen alaosan pintakerrok-
siin. Koska puudute ruiskutetaan suoraan sel-
käydinkanavaan, tarvitaan puudutetta vain
suhteellisen pieniä ainemääriä. Puuduteaineen
kulkeutumista voidaan säädellä liuoksen tihe-
yttä muuttamalla. Glukoosia lisäämällä saa-
daan liuoksesta tiheämpää kuin selkäydin-
neste .Vähäisten ainemäärien takia puuduteai-
nemyrkytyksen vaaraa ei ole. Yleisimmin
käytetyt puudutteet ovat pubivakaiini ja ropi-
vakaiini.
Epiduraalipuudute ruiskutetaan kovakalvon ja
keltasiteen väliseen epiduraalitilaan. Tähän
soveltuvat kaikki amidipuudutteet. Puudute
vaikuttaa spinaalihermoihin kohdassa, jossa
ne tunkeutuvat kovankalvon läpi. Osa puudut-
teesta kulkeutuu spinaalihermoa pitkin sel-
käytimeen. Käyttämällä pubivakaiinia tai
ropivakaiinia saadaan aikaan differentiaali-
puudutus, jolloin vain sensoriset hermot puu-
tuvat. Tämä on tarpeellista synnytyksen tai
leikkauksen jälkeisen kivun lievityksen yhte-
ydessä, jolloin halutaan säilyttää motoriset
toiminnot. (Pelkonen 2003)
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D4 *TNF-alfa -antagonistien soluvaikutukset
Ghaderi, Peyvand & Winter, Siniemilia
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
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Riikka Salonen

Tiivistelmä
Tuumorinekroositekijällä on keskeinen merkitys kudosten tulehdusreaktioiden synnyn ja kehittymisen kannalta eri-
laisten vaiheiden kautta, joko yksinään tai muiden tulehdusreaktiota välittävien molekyylien kanssa, näistä mainit-
takoon interleukiini-1 (IL-1). TNF-:n tuotantoa ja määrää säätelevät taas erilaiset tekijät mm. sytokiinit ja komple-
mentit. TNF- aikaansaa soluissa erilaisia vasteita kiinnityttyään kohdesolun spesifisiin reseptoreihin, aktivoiden
mm. tulehdustekijöitä ja kudostuhoa aiheuttavia välittäjäaineita. TNF- pitoisuus on suoraan verrannollinen sen
aikaansaamaan soluvasteeseen. Spesifisyyttä voidaan hyödyntää erilaisten sairauksien hoidossa, kuten nivelreuman
ja psoriaasin hoitoon käytetyt lääkkeet, TNF--antagonistit eli estäjät. 
Avainsanat: Tuumorinekroositekijä, TNF-alfa –antagonisti, sytokiini

4.1 Tuumorinekroositekijä
Tuumorinekroositekijä (eng. tumor necrosis
factor) TNF on useiden immuunijärjestel-
mään sekä immuunijärjestelmään kuulumat-
tomien solujen; monosyyttien, makrofagien,
T-solujen, syöttösolujen, granulosyyttien,
natural killer-solujen (NK), fibroblastien,
neuronien, keratinosyyttien ja sileälihassolu-
jen, erittämä sytokiini. Sillä on yhdessä inter-
leukiini-1:n (IL-1) ja interleukiini-17:n
(IL-17) kanssa keskeinen rooli tulehdusreak-
tion synnyssä. Yhdessä muiden sytokiinien ja
kasvutekijöiden kanssa nämä indusoivat gee-
niekspressiota ja proteiinisynteesiä useissa
soluissa ja näin välittävät ja aikaansaavat
tulehdusreaktion. (Tracey ym. 2008) 
TNF-α:lla ja TNF-β:lla on sekä solutason että
elintason vaikutuksia ja molemmat ovat hyvin
tärkeitä puolustusmekanismien aktivoinnissa.
Niiden liiallinen eritys esimerkiksi rajussa
infektiossa voi johtaa vakavaan sepsikseen.
(Tiilikainen ym 1996)
TNF:lla on kaksi eri reseptoria: tyypin 1
reseptori, TNFR-1:n (engl. tumor necrosis
factor receptor-1), joka löytyy kaikissa
soluissa, sekä tyypin 2 reseptori, TNFR-2,
jota löytyy vain immuunijärjestelmän soluissa
sekä endoteelisoluissa. Molemmat reseptorit
ovat solukalvon glykoproteiineja, jotka spesi-
fisesti sitovat TNF-α:a ja TNF-β:a.

4.1.1  TNF-alfa

TNF-α tunnettiin aiemmin nimellä kakektiini,
koska sen oletettiin olevan merkittävä krooni-
siin infektioihin liittyvän näivettymisen

(kakeksia) synnyssä. Myöhemmin sen havait-
tiin tuhoavan kudosviljelmässä tiettyjä fibrob-
lastisolulinjoja ja koe-eläimissä niihin siirret-
tyjä tuumoreita, jolloin se nimettiin tuumori-
nekroositekijäksi. (Tiilikainen ym. 1996)
TNF-α on hyödyllinen tulehdusreaktion akti-
voija, mutta laajemmalle levinneenä se on
huomattavan haitallinen. Korkeilla pitoisuuk-
silla se voi aikaansaada tulehdusreaktion ja
elinvaurioita. TNF-α:n pitoisuudet ovat
koholla tulehtuneessa kudoksessa immuuni-
välitteisissä sairauksissa. TNF-α välittää näin
useita patogeenisia vaikutuksia ja indusoi
muiden inflammaatiota ja kudostuhoa aiheut-
tavien aineiden aktivaatiota. TNF-α synnyttää
kaskadimaisen tulehdusreaktion lisäämällä
sytokiinien ja muiden tulehduksen välittäjäai-
neiden toimintaa sekä valkosolujen kerty-
mistä tulehduspesäkkeeseen. (Tiilikainen ym.
1996, Tracey ym. 2008) 

4.1.2 TNF-alfan toimintamekanismi

TNF-α:n tuotannon makrofageissa voi käyn-
nistää useat eri tekijät, esim. bakteerit, viruk-
set, immunokompleksit, sytokiinit, komple-
mentti ja kasvainsolut. TNF-α mRNA:n
translaatio johtaa trimeerisen pro-TNF-prote-
iinin tuotantoon. Pro-TNF-proteiini ei sisällä
signaalipeptidia ja se liitetään solukalvoon
tmTNF:na. Solujen TNF-tuotantoa säätelee
positiviinen ja negatiivinen palaute. Esimer-
kiksi IL-1 voi indusoida TNF-α:n tuotantoa ja
prostaglandiinit sekä kortikosteroidit inhiboi-
vat TNF-α mRNA:n transkriptiota. (Tracey
ym. 2008)
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TNF-α vapautuu sitä tuottavasta solusta liu-
koisena sytokiinina, sTNF (engl. soluble
TNF) sen jälkeen kun se on irronnut solun
pinnalla olevasta prekursoristaan, tmTNF,
TNFα-konvertaasientsyymin, TACE:n (engl.
TNF-α – converting enzyme) avulla. Sekä
sTNF että tmTNF ovat biologisesti aktiivisia
ja ne ovat vuorovaikutuksessa kohdesolun
TNFR-1:n tai TNFR-2:n kanssa. sTNF ja
tmTNF toimivat ligandina ja tmTNF voi toi-
mia myös reseptorina. (Tracey ym. 2008)
Reseptorivälitteinen TNF-α:n aktivaatio voi
aikaansaada mm. apoptoosia, solun prolife-
raatiota, immunomodulaatioa, inflammaa-
tioa, allergiaa, reumaa, septisen sokin tai
autoimmuunitauteja. Joissakin soluissa resep-
toriin sitoutuminen aktivoi nukleiinite-
kijä-kappa B:tä (NF-κB) ja aktivaattori prote-
iini-1:ä (AP-1), mikä aikaansaa useiden gee-
nien induktion. TNF-α voi myös aktivoida
mitogeenisesti aktivoituvia preitiinikinaaseja.
Toisissa soluissa TNF-α voi indusoida apop-
toosia. Liittyminen harvemmin kuitenkaan
yksinään riittää indusoimaan apoptoosia, toi-
sin kuin Fas-ligandin (FasL) sitoutuminen
esim. viruksen infektoiman solun solukalvolla
olevaan Fas-proteiiniin. TNFR-1 ja Fas eli
CD95 ovat parhaiten tunnettuja niin sano-
tuista kuolemanreseptoreista (engl. death
receptors). (Aggarwal 2000, Vuento ja Heino
2004, Tracey ym. 2008, Reading University
2009)

Kuva 1: TNF-α  vapautuu sitä tuottavasta solusta
(sTNF) sen jälkeen kun se on irronnut solun pin-
nalla olevasta prekursoristaan (tmTNF) TACE:n
avulla. Sekä sTNF ja tmTNF ovat vuorovaikutuk-
sessa kohdesolun TNFR-1:n tai TNFR-2:n kans-
sa.

4.2 TNF-alfa-antagonistit
TNF-α -antagonistien toiminta voidaan jakaa
kahteen kategoriaan: TNFR-välitteisten
mekanismien estoon ja tmTNF-välitteisten
mekanismien induktioon. (Tracey ym. 2008)
Taulukko 1. TNF-α -antagonistit

Infliksimabin ja etanerseptin on todettu hidas-
tavan erosiivisten nivelvaurioiden kehitty-
mistä ja muista reumalääkkeistä poiketen
TNF-α-antagonistien kliininen vaste todetaan
yleensä jo 1-2 viikon kuluessa hoidon aloitta-
misesta. TNF-α estäjät eivät kuitenkaan tehoa
kaikilla potilailla, vajaa puolet pitkään aktii-
vista nivelreumaa sairastaneista potilaista saa-
vuttaa etanersepti- tai infliksimabihoidolla
puolen vuoden aikana hyvän hoitotuloksen.
Lisäksi hoidon keskeyttäminen johtaa joilla-
kin potilailla taudin nopeaan aktivoitumi-
seen. (Pelkonen ym. 2003)

4.2.1 Etanersepti

Etanersepti (Enbrel) on dimeerinen fuusiopro-
teiini joka muodostuu TNF-α-molekyyliä
sitovasta osasta (TNFR-2) ja ihmisen
IgG-molekyylin Fc-osasta (Fc1).  Etanersepti
sitoo valikoivasti kaksi TNF-α-molekyyliä ja
estää täten TNF-α:n sitoutumisen resepto-
reihinsa. Etanerseptillä on suurempi affini-
teetti sitoutua TNF-α:aan kuin liukoisella
monomeerisella TNF-α:lla. Etanerseptillä on
myös kyky sitoa lymfatoksiinia eli TNF-:ta.
(Koulu ja Tuomisto 2001)

Kuva 2. Etanersepti on dimeerinen fuusioproteii-
ni.

Etanerseptiä käytetään pääasiassa nivelreu-
man ja moniniveltulehduksisen lastenreuman
hoitoon.  Etanersepti annostellaan injektiona
ihon alle tavallisesti kahdesti viikossa. Eta-
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nerseptiä voidaan käyttää yksinään tai yhdis-
telmähoitona metotreksaatin kanssa. (Moila-
nen ym. 2002 )
Etanersepti on ainutlaatuinen muihin
TNF-estäjien nähden, sillä etanersepti sitoo
myös TNF-β-molekyylejä (lymfotoksiini eli
LT-perheen molekyylejä). Etanersepti neutra-
lisoi TNF-β:ta ja sTNF yhtä tehokkaasti.
TNF-antagonistien vaikutus B-soluihin nivel-
reumaa sairastavilla potilailla on todettu ole-
vaan yhteydessä etanerseptiin, mutta ei adali-
mumabiin. Tutkimuksissa etanersepti vähensi
B-muistisolujen määrää nivelreumaa sairasta-
vien potilaiden perifeerisessä verenkierrossa.
(Tracey ym. 2008)

4.2.2 Adalimumabi

Adalimumabi (Humira) on ihmisen IgG1
monoklonaalinen vasta-aine, joka on valmis-
tettu soluviljelymenetelmän avulla, kiinan-
hamsterin munasarjasoluissa (CHO).  Adali-
mumabi tunnistaa ja sitoutuu valikoivasti
TNF-:n. Adalimumabia käytetään nivelreu-
man, selkärankareuman, nivelpsoriaasin, las-
tenreuman, Crohnin taudin, haavaisen paksu-
suolitulehduksen ja psoriaasin hoitoon. Se
annostellan ihon alle subkutaanisesti kahdesti
viikossa. (http://www.laakeinfo.fi/) Adalimu-
mabin käyttö yhdistettynä metotreksaattilää-
kitykseen on perusteltua sen tehon kasvaessa
merkittävästi. (http://www.reumatologinenyh-
distys.com/adalimumabi.pdf)

Kuva 3. Adalimumabi on ihmisen IgG1 monoklo-
naalinen vasta-aine.

4.2.3 Infliksimabi

Infliksimabi (Remicade) on kimeerinen
monoklonaalinen vasta-aine jossa hiiren
soluissa tuotettu vasta-aine ihmisen TNF-α:a
vastaan on liitetty ihmisen immunoglobulii-
niin (IgG-1). Se sitoutuu korkealla affinitee-
tilla TNF-α:n ja estää näin sytokiinin sitoutu-
misen reseptoriinsa. Infliksimabi sitoutuu
sTNF:n monomeeriin ja trimeeriin, kun taas
etanersepti sitoutuu ainoastaan sen trimee-
riin.  (Pelkonen ym. 2003, Brunton ym. 2005,
Tracey ym. 2008) 

Kuva 4. Infliksimabissa hiiren vasta-aine on liitet-
ty ihmisen immunoglobuliiniin.

Infliksimabi annetaan yksinään tai yhdessä
metotreksaatin kanssa. Infliksimabia käyte-
tään nivel- sekä selkärankareuman ja psoriaa-
sin hoidossa. (Pharmaca Fennica 2009) Inflik-
simabia käytetään myös Crohnin taudin ja
haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa,
missä potilailla havaitaan kohonneita TNF-α
-pitoisuuksia ulosteessa. (Brunton ym. 2005)

Kuva 5 Infliksimabi ja adalimumabi sitoutuvat TNF-α:n ja estävät näin TNF-α:n sitoutumisen resepto-
riinsa. Etanersepti sitoo kaksi TNF-α-molekyyliä ja estää näin TNF-α:n sitoutumisen reseptoreihinsa.
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4.3 TNF-alfa-antagonistien haitta-
vaikutukset

Etanerseptin ja adalimumabin yleisimmät
haittavaikutukset ovat olleet infektioalueiden
reaktiot kuten paikalliset pistoskohdan ihon
ärsytysoireet esim. punoitus, turvotus, kipu tai
kutina sekä allergiset reaktiot. Lisäksi ihot-
tuma, kuume sekä nokkosihottuma (eng. urti-
caria) ovat olleet yleisiä. Ylähengitysteiden
infektioiden esiintyvyys on ollut yleisempää
etanerseptihoidossa kuin lumehoidossa
olleilla potilailla.  (Koulu ja Tuomisto 2001) 
Etanerseptiä käyttävillä potilailla on suurempi
riski sairastua infektiotauteihin. Potilailla,
joilla on jo jokin hoitamaton infektiotauti tai
infektiolle altistavia muita sairauksia tai joille
on kehittynyt mahdollisesti etanerseptilääk-
keen käytön yhteydessä jokin infektiotauti,
hoitoa on lykättävä tai lopetettava välittö-
mästi. (Moilanen ym. 2002)
Etanerseptiä, infliksimabia ja adalimumabia
käyttävillä potilailla todennäköinen riski sai-
rastua lymfoomaan kasvaa. Etanerseptin ja
adalimumabin on havaittu aktivoivan aikai-
semmin todettua MS-tautia. Lisäksi etaner-
septihoidon yhteydessä on todettu valkosolu-
jen määrän laskua ja verenkuvamuutoksia.
(http://www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/
reumalaakkeet/etanersepti_-07.pdf) 
Tuberkuloosiin sairastumisen riski on huo-
mattavasti suurempi käytettäessä infliksima-
bia kuin etanerseptiä ja adalimumabia. On
perusteltua selvittää ennen infliksimabilääki-
tyksen sekä etanersepti- ja adalimumabilääki-
tyksen aloittamista potilaan riskiä sairastua
tuberkuloosiin, sillä aiemmin sairastetun
tuberkuloosin aktivoitumisen todennäköisyys
kasvaa hoidon aikana. Infliksimabi- ja adali-
mumabilääkityksen aloituksen yhteydessä on
todennäköistä päänsäryn, ihon kutinan,
iho-ongelmat, ylä- ja alahengitystieinfektioi-
den, vilustumisoireiden sekä verenpaineen
laskun esiintyvyys. Allergisista oireista kärsi-
viä potilaita on syytä tarkkailla ja sen mukaan
antaa sopivaa lääkitystä. Infliksimabihoidon
välisinä aikoina taas voi esiintyä epätodennä-
köisinä haittavaikutuksina pahoinvointia, hui-
mausta, päänsärkyä, hengenahdistusta, vatsa-
vaivoja, nokkosrokkoa ja verenpaineen nou-
sua. Lisäksi sydämen vajaatoiminnan esiinty-
vyys on todennäköistä infliksimabilääkityk-

sen aikana. (http://www.reumaliitto.fi/
reuma-aapinen/reumalaakkeet/
infliksimabi_07.pdf)   
Yksinään käytettynä infliksimabi aikaansaa
vasta-aineiden muodostusta elimistössä, jol-
loin kyseisen lääkkeen teho pienenee. Inflik-
simabihoito on syytä aloittaa metotreksaatti-
hoidon kanssa yhdistelmähoitona, jolloin
vasta-aineiden muodostus infliksimabia vas-
taan vähenee ja infliksimabihoidon teho saa-
daan paremmin esiin. (Moilanen ym. 2002)
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D5 Sytostaattien vaikutus soluihin
Sirviö Minna ja Taube Erika
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
2.9.2009
Kauppila Joonas
Varsinkin pahalaatuisten kasvainten hoidossa käytetään yhtenä hoitomuotona solunsalpaajia. Sytostaatit vaikutta-
vat sekä terveisiin, että syöpäsoluihin häiritsemällä niiden normaalia toimintaa ajaen parhaimmassa tapauksessa
syöpäsolut apoptoosiin. Toivottujen vaikutusten ohella myös terveessä kudoksessa aiheutuu haittavaikutuksia,
jotka ilmenevät erilaisina oireina ja jopa lääkeaineiden aiheuttamina syöpinä. Solunsalpaajia on vaikutustavaltaan
ja rakenteeltaan erilaisia kuten sisplatiini, paklitakseli ja syklofosfamidi.

5.1 Sytostaatit eli solunsalpaajat
Sytostaatit ovat lääkeaineita, joita käytetään
syövän hoidossa. Vaikutus kohdistuu pääasi-
assa jakautuviin soluihin. Lepovaiheessa ole-
viin soluihin sytostaatin eivät juurikaan vai-
kuta. Kemoterapiassa eli solunsalpaajahoi-
dossa lääkkeiden vaikutus on parempi ja
nopeampi kasvaimissa,  joissa jakautuvien
solujen määrä on suuri. Lääkkeen teho riip-
puu siis siitä kuinka paljon kasvaimessa on
jakautumiskierrossa olevia soluja ja kuinka
nopeasti solut jakautuvat. (Pelkonen 1998).
Taulukko 1. Solunsalpaajien faasisapesifisyys
(Syöpätaudit 2007).

Solunsalpaajia on kahdenlaisia: non-faasispe-
sifisiä, jotka vaikuttavat useissa solun jakau-
tumiskierron vaiheissa ja faasispesifisiä,
jotka vaikuttavat vain tietyissä vaiheissa. Tau-
lukossa 1. on lueteltu erilaisia sytostaatteja ja
niiden vaikutuskohteita solun jakautumiskier-
rossa. Solusyklissä on gap 1, S ja gap 2 vai-
heet. G 1:ssä solussa ei tapahdu DNA:n syn-
teesiä eli solulla on niin sanottu väliaika.
S-vaiheessa eli synteesivaiheessa solun DNA
kahdentuu, minkä jälkeen solu siirtyy gap 2 –
vaiheeseen. G2-vaihe on premitoottinen eli
tämän vaiheen jälkeen solu voi ajautua mitoo-
siin. Mitoosin eri vaiheita ovat profaasi, meta-
faasi, anafaasi ja telofaasi, minkä jälkeen solu
jakautuu (Joensuu 2007).

5.1.1 Sytostaattien vaikutus

Soluissa sytostaatit vaikuttavat tavallisesti
DNA:n ja RNA:n synteesiin ja toimintaan,
tiettyihin enstyymeihin sekä muihin proteii-
neihin ja kalvorakenteisiin. Suurimmaksi
osaksi solunsalpaajien käyttö perustuu siihen,
että ne saavat syöpäsoluissa aikaan apoptoo-
sin eli ohjelmoidun solukuoleman. Terveissä
kudoksissa sytostaatit eivät aja soluja niin
herkästi apoptoosiin kuin syöpäkudoksessa,
koska terveissä kudoksissa solut ovat sellai-
sessa faasissa, että faasispesifiset sytostaatit
eivät pääse vaikuttamaan niihin. Solunsalpaa-
jahoito kohdennetaan siis nopeasti jakautuvan
solukkoon.
Uusimmat solunsalpaajat ovat spesifisempiä
syöpäsoluille, minkä ansiosta terveissä
soluissa syntyy vähemmän haittavaikutuksia.
On kuitenkin mietittävä onko solunsalpaaja-
hoito kannattavaa, sillä se voi aiheuttaa vauri-
oita myös normaaleissa soluissa,  joista saat-
taa kehittyä sekundaarisyöpä eli lääkehoidon
aiheuttama syöpä. Yleisin välitön oire sytos-
taattihoidosta on pahoinvointi. Pidemmällä
aikavälillä syntyviä oireita ovat sydän-,
keuhko- ja munuaistoksisuus, hermostolliset
haittavaikutukset kuten raajojen puutuminen,
mukosiitti eli suun ja nielun akuutti tulehdus,
kaljuus ja paikalliset kudosvauriot  (Joensuu
2007).

5.2 Solunsalpaajaresistenssi
Syöpäsolut voivat kehittyä resistenteiksi eli
vastustuskykyisiksi sytostaateille. Esimer-
kiksi jos kasvain muuttuu hyvin aggressiivi-
seksi siitä voi tulla refraktorinen eli hoitoon
huonosti reagoiva. Resistenssi lääkkeille voi
syntyä solutasolla lääkeaineenvaihdunnan tai
solun muiden ominaisuuksien muutoksesta.
Syöpäsolulla on erilaisia tapoja, jotka synnyt-
tävät resistanssin. Lääkkeen kuljetus soluun

FAASISPESIFISET
SOLUNSALPAAJAT

Antimetaboliitit: DNA:n synteesivaihe
Etoposidi, teniposidi: G2-vaihe
Vinka-alkaloidit, taksaanit (paklitakseli),
estramustiini: mitoosi

NON-FAASISPESIFI-
SET
SOLUNSALPAAJAT

Alkyloivat aineet (syklofosfamidi),
kasvainantibiootit, 
platinajohdokset (sispaltiini)
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voi olla puutteellinen tai sen poistuminen
nopeutunut, lääkkeen aktivoituminen voi olla
puutteellinen tai inaktivaatio nopeutunut, syö-
päsolujen DNA:n vaurioiden korjaaminen voi
olla nopeutunut, lääkkeen kohdeproteiinin
määrä tai sitoutumiskohta voi olla muuttunut,
lääkkeen kanssa kilpaileva nukleotidin määrä
solussa voi olla lisääntynyt ja apoptoosin
alkaminen voi olla estynyt.  Kasvaimella voi
olla monta samanaikaisesti toimivaa mekanis-
mia, jotka johtavat lääkeresistenssiin (Joen-
suu 2007).

5.3 Esimerkkejä sytostaateista

5.3.1 Syklofosfamidi

Syklofosfamidi on sinappikaasusta johdettu
sytostaatti. Sinappikaasua käytettiin 1.maail-
mansodassa syövyttävänä taistelukaasuna ja
sodan jälkeen siitä on syntetisoitu erilaisia
johdoksia, jotka ovat edelleen käytössä. Syk-
lofosfamidi sisältää kaksi alkyyliryhmää ja
kuuluu siten alkyloiviin solunsalpaajiin.
Alkyloivat aineet sitoutuvat hiiliatomin väli-
tyksellä kovalenttisesti DNA:han ja muodos-
tavat ristisidoksia DNA-ketjujen välille. Tästä
seuraa DNA:n ja RNA:n vaurioituminen ja
synteesin hidastuminen ja jopa estyminen.
Ristisidokset, jotka muodostuvat herkimmin
kahden guaniinin typpiatomien välille, ovat
tehokkaampi tapa DNA:n normaalin toimin-
nan estämisessä kuin molekyylin sitoutuimi-
nen vain yhteen kohtaan. Alkyloivat aineet
ovat non-faasispesifisiä eli ne vaikuttavat
jokaisessa solun jakautumiskierron vai-
heessa. (Pelkonen 1998)
Syklofosfamidi on esiastelääke, joka muuttuu
aineenvaihdunta reitillään aktiiviseksi. Mak-
san entsyymien avulla syklofosfamidi muut-
tuu alkyloivaksi fosforamidisinappikaasuksi
ja akroleiiniksi. Reaktio on esitetty kuvassa 1.
Syklofosfamidi on erittäin sytotoksinen eli
soluille myrkyllinen aine ja se vaikuttaa
tehokkaasti nopeasti jakautuvissa soluissa.
Yleisimmät haittavaikutukset ovat hiusten
lähtö ja pahoinvointi; yli 90% syklofosfami-
dia saaneista potilaista kärsii pahoinvoinnista.
Syklofosfamidin aineenvaihduntatuote akro-
leiini saattaa aiheuttaa rakkovaurion,  sillä
aine ärsyttää voimakkaasti virtsarakon lima-
kalvoa (Pelkonen 1998).

Kuva 1. Syklofosfamidin metabolinen aktivaatio-
reitti.

5.3.2 Sisplatiini

Sisplatiini on platina-atomin, kahden kloo-
riatomin ja kahden ammoniumryhmän muo-
dostama kompleksi. Trans-isomeeri on täysin
tehoton, kun taas cis-isomeeri muodostaa ris-
tisidoksia DNA:n sisällä ja välillä estäen
DNA:n jakautumisen ja RNA:n transkription.
Solun jakautumiskierto pysähtyy G2-vaihee-
seen ja solu ajautuu ohjelmoituun solukuole-
maan eli apoptoosiin. Tapahtuma on kuvattu
kuvassa 2. Sisplatiini kuuluu syklofosfamidin
tavoin alkyloiviin aineisiin.
Kuvassa 3 on esitetty sisplatiinin rakenne ja
sitoutuminen DNA:han tai RNA:han. Sispla-
tiini sitoutuu voimakkaasti DNA:n ohella
myös solun ja plasman proteiineihin. Tämän
takia sisplatiini vaikuttaa elimistössä hyvin
pitkään. Suurin pitoisuus kerääntyy maksaan,
munuaisiin ja suoleen. Pahin sivuvaikutus on
munuaisvaurio. Yli 90% sisplatiinia saaneista
potilaista kärsii pahoinvoinnista (Pelkonen
1998).

Kuva 2. Sisplatiini on non-faasispesifinen solu-
myrkky eli se vaikuttaa jokaisessa solun jakautu-
miskierron vaiheessa.
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Kuva 3. Sisplatiinin rakenne ja sitoutuminen gua-
niiniin (Pelkonen ja Ruskoaho 2003).

5.3.3 Paklitakseli

Paklitakseli on puolisynteettinen Tyynenme-
ren marjakuusesta eristetyn taksaanin esias-
teen johdos. Paklitakseli rakentuu monimut-
kaisesta taksaanirenkaasta, johon on liittynyt

iso sivuketju. Paklitakseli kuuluu sytostaat-
tina mitoosin estäjiin. Sen tärkein vaikutus-
mekanismi on solun mikrotubulusten stabi-
lointi, jolloin valmiiden mikrotubulusten nor-
maali hajoaminen estyy. Reaktion johdosta
solusykli pysähtyy mitoosivaiheeseen ja solun
jakautuminen ja toiminta häiriintyy. Kaikilla
potilailla ilmenee hiustenlähtöä. Pahoinvointi
on harvinaista (Pelkonen 1998).
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D6 Miksi tupakka aiheuttaa syöpämuutoksia soluissa?
Terho Henri Kalevi & Varmo Veli-Matti
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
7.9.2009
tarkastaja Paula Kuvaja

Tiivistelmä
Esseen tarkoituksena on selventää lukijalle tupakoinnista johtuvan syövän syntymekanismeja ja kertoa tupakan
sisältämistä syöpää aiheuttavista aineista. Teksti etenee tupakan karsinogeeneista syövän syntyyn ja muutaman
kappaleen sisältöä on selvennetty havainnollistavalla kuvalla. Pyrkimyksenä on, että lukija saa mahdollisimman
oikean, mutta kuitenkin ymmärrettävän kokonaiskuvan aiheesta.
Esseen tekemiseen lähteinä on käytetty sekä internettiä että oppikirjoja. Johtopäätöksenä esseestä voi sanoa, että
syövän synty on monen asian yhteinen lopputulos. Tietoisuuden lisääntyessä ihminen voi kuitenkin omalla toimin-
nallaan välttää syövän riskitekijöitä. 

Johdanto
Esseessä käsitellään tupakan ja tupakkatuot-
teiden sisältämiä karsinogeenisia ja haitallisia
aineita, jotka keuhko- ja monien muiden syö-
pien lisäksi kasvattavat todennäköisyyttä sai-
rastua useisiin eri sairauksiin kuten sydän- ja
verisuonisairauksiin ja keuhkoahtaumatautiin
(COPD, chronic obstructive pulmonary dise-
ase). Tupakka aiheuttaa suuontelon- ja nielun
syöpää, ruokatorven- ja kurkunpään syöpää
sekä keuhko- ja virtsarakon syöpää.
Karsinogeenisista aineista bentso(a)pyreenin
metaboliaa elimistössä tarkennetaan ja myös
kadmiumia käsitellään erikseen. Myöhem-
min tekstissä tarkastellaan syövän synnyn
kannalta oleellisia geenejä ja niiden mutaati-
oita, jotka mahdollistavat syöpäsolun synnyn
ja sen kontrolloimattoman jakaantumisen.

6.1 Tupakan sisältämät karsino-
geenit

Tupakan karsinogeeneja ovat mm.
bentso(a)pyreeni, formaldehydi, asetaldehydi
ja syanidihappo. Näistä esimerkkinä
bentso(a)pyreeni voi tarttua DNA:n solusyk-
lissä tärkeisiin geeneihin ja vaikeuttaa niiden
luentaa. Tämä johtaa tärkeiden säätelyproteii-
nien synteesin häiriintymiseen ja solunjakau-
tumisen säätelyn heikkenemiseen. Säätelyn
muutokset voivat johtaa solun hallitsematto-
maan jakautumiseen ja syöpäkasvaimen syn-
tyyn.  (Elektroninen aineisto: http://therapia-
fennica.fi/wiki/index.php?title=Tupakka)

6.1.1 Bentso(a)pyreeni
Bentso(a)pyreeni (BaP) on yksi 40:stä poly-
aromaattisesta hiilivedystä jotka kaikki ovat

karsinogeenisia yhdisteitä. Yhden tupakan
sisältämä BaP:n määrä vastaa vuorokaudessa
hengitetyn ilman (kaupungissa)
bentso(a)pyreeni määrää. BaP:n haitalliseksi
todettu pitoisuus suomessa on 0,01 mg/m3.
BaP on normaalissa muodossaan melko inertti
yhdiste. Elimistössä se metaboloituu ja muut-
tuu elektrofiiliseksi eli sen biologinen aktiivi-
suus lisääntyy. Aktiivisessa muodossaan BaP
voi reagoida ja kiinnittyä kovalenttisesti esi-
merkiksi DNA:ssa yleisesti esiintyvän guanii-
nin typpeen. Jos DNA:n korjausmekanismit
eivät toimi, kyseisen geenin luenta solussa
häiriintyy ja  syntyy pysyvä mutaatio. Syövän
syntyyn ja kehittymiseen tarvitaan kuitenkin
useampia mutaatioita. (Elektroninen aineisto;
Bentso(a)pyreeni, 4.9 polysykliset hiilivedyt,
Kirsti Savela, Pirjo Heikkilä, Mauri Mäkelä,
http://www.ttl.fi/NR/rdonlyres/E36B5F2D-
AEB4-4D5A-88E9-72284BC7A945/0/
4_9_Polysykliset.pdf; Mutageenisuus, karsi-
nogeenisuus ja teratogeenisuus, http://
www.medicina.fi/fato/08.pdf )

Kuva 1. Bentso(a)pyreenin metabolia elimistössä
aktiiviseen muotoon. (Kuvassa mukailtu; Muta-
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geenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeeni-
suus, http://www.medicina.fi/fato/08.pdf )

6.1.2 Terva

Tervan haitat kohdistuvat pääasiassa hengi-
tyselimiin. Se tuhoaa valekerrostuneen väre-
karvaepiteelin eli hengitysepiteelin värekarvat
joiden normaali toiminta eli liman kuljettami-
nen vaikeutuu ja limaa jää hengitysteihin.
Epiteelin läpäisevyys saasteille ja karsinogee-
neille myös kasvaa. (Elektroninen aineisto:
http://www.tupakkaverkko.fi/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=12&Itemid
=29;  http://www.hengitysliitto.fi/Tupakka/Te
rveysvaikutukset/)

6.1.3 Kadmium

Kadmium on pehmeä metalli ja sen yhdisteet
ovat yleensä vesiliukoisia. Imeytymisen jäl-
keen joko keuhkojen tai ruuansulatuskanavan
kautta se kertyy erityisesti maksaan ja munu-
aisiin. (Elektroninen aineisto; Kadmium,
http://pre20090115.stm.fi/hm1068631906494
/passthru.pdf)
Yksi tupakka sisältää noin 1–2 mikrogram-
maa kadmiumia jota saadaan myös viljatuot-
teista. Kadmium aiheuttaa munuaisten vajaa-
toiminnan lisäksi osteoporoosia, pahoinvoin-
tia, proteiinien denaturaatiota, lihaskramppeja
ja uusimpien tietojen mukaan myös syöpää.
(Elektroninen aineisto: http://quitsmo-
king.about.com/od/chemicalsinsmoke/p/cad-
mium.htm)
Kadmiumilla on todettu olevan vaikutuksia
naisten rintasyövän kehittymiselle. Tietyn
raja-arvon ylitys johtaa jopa kaksinkertaiseen
syöpäriskin kasvuun. Tarkkaa mekanismia ei
tiedetä, mutta on epäilty että sen vaikutus
perustuisi naishormonien kiinnittymisen estä-
miseen niiden reseptoreihin (alfareseptorit).
(Elektroninen aineisto: http://www.verkkokli-
nikka.fi/?page=7968085&id=8244732)

6.2 Syövän synty
Syöpä syntyy lähes aina yksittäisen solun
DNA-mutaatioista, monoklonaalisesti. Eri-
laistumisen johdosta solu saa kasvuedun
ympäristössään ja alkaa jakautua hallitsemat-
tomasti kasvurajoitetekijöiden inaktivoitu-
essa. Hallitsematon jakautuminen aiheuttaa
lisää DNA-vaurioita tytärsoluihin. Ensimmäi-

nen DNA-vaurio saattaa syntyä ulkoisista
tekijöistä tai perimästä kohdistuen syöpägee-
neihin. Tupakoinnissa tämän aiheuttavat
ulkoiset tekijät eli savun sisältämät karsino-
geenit mahdollisesti perintötekijöiden avus-
tuksella. Karsinogeenit aiheuttavat DNA:ssa
kemiallisen mutaation reagoidessaan geenin
osien kanssa. (Isola 2007; Cotran, Kumar,
Collins, 1999)

Kuva 2. Syövän kehitys  (Kuvassa mukailtu: Jo-
kinen ja muut, Syöpätaudit s. 18,  kuva 1)

Karsinogeneesi on monivaiheinen tapahtuma.
Varsinaisen syövän syntyminen edellyttää
useita mutaatioita, arvioiden mukaan 3-7.
Suuressa osassa syöpätapauksista on havaitta-
vissa kasvunrajoitegeenin p53 mutaatio eli
inaktivaatio. Normaalisti toimiessaan p53
pysäyttää solunjakautumisen mutaatioiden
korjauksen ajaksi tai käynnistää apoptoosin
korjauksen epäonnistuessa.  (Isola 2007; Cot-
ran, Kumar, Collins, 1999)
Riittävän pitkän altistuksen jälkeen seuraa
yleensä pitkä latessivaihe. Latessivaihe päät-
tyy initiaatoon, jossa tapahtuu lisämuutoksille
herkistävä DNA-mutaatio, joka usein kohdis-
tuu proto-onkogeeneihin ja kasvunrajoiteteki-
jöihin. (Isola 2007; Cotran, Kumar, Collins,
1999)
Initiaatiota seuraa promootio, jonka aikana
solunjakautumisaktiivisuus suurentuu. Pro-
mootiovaiheen aikana syntyvät syövän syn-
nylle ratkaisevat vauriot kohdesolukossa ja
solukolle kehittyy immortalisaatio. Tätä seu-
raa progressio.  (Isola 2007)
Progressiossa tapahtuu DNA:n lisämuutoksia
yhä pahemman laatuiseksi. Tästä johtuen
solunjakautuminen kiihtyy ja seuraa solukon
riippumattomuus ulkoisista kasvunsäätelyte-
kijöistä. Lopulta kehittyy kyky lähettää etäpe-
säkkeitä. Progression kiihtynyt solunjakautu-
misaktiivisuus ja lisääntyneet DNA-vauriot
selittävät syöpäkasvaimen heterogeenisuuden.
(Isola 2007; Cotran, Kumar, Collins, 1999)
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Lopulta syövälle kehittyy immortalisaatio.
Terveessä solussa DNA-polymeraasin puut-
teellinen toiminta rajoittaa jakautumisen
reservikapasiteetin täytyttyä (noin 40 jakautu-
mista) ja solu ajautuu apoptoosiin. Syövässä
telomeerientsyymin aktivoituminen  estää
telomeerien lyhenemisen, mistä johtuen
jakautumiskyky säilyy. Telomeraasi on
lupaava täsmälääkkeiden kohde. (Isola 2007)

6.2.1 DNA-mutaatiot syövän syn-
nyssä

Syövän syntyyn vaikuttavat monet erilaiset
mutaatiot. Pistemutaatiossa mutaatio kohdis-
tuu emäspariin, joka johtaa yhden aminoha-
pon osalta virheelliseen proteiiniin. Tällainen
mutaatio on esimerkiksi RAS-onkogeenin
aktivoituminen. (Isola 2007; Cotran, Kumar,
Collins, 1999)
Kromosomaalisessa translokaatiossa syöpä-
geenin luentaa lisäävä toinen geeni siirtyy
syöpägeenin säätelyalueen yhteyteen, jolloin
proteiinituotteen määrä lisääntyy. Tämä voi
aiheuttaa onkogeenisen fuusioproteiinin muo-
dostumisen. (Isola 2007)
Geenien monistuminen on yleinen onkogee-
nien aktivoitumismekanismi. Vaurio tapahtuu
DNA:n kahdentumisessa, mikä johtaa kym-
menien kohdeonkogeenin kopioiden siirtymi-
sen tytärsoluun. Aneuploidiassa taas yksi kro-
mosomi moninkertaistuu osittain tai koko-
naisvaltaisesti. (Isola 2007)

DNA-vaurioiden korjausmekanismit

Korjausmekanismien ansiosta harva
DNA-vaurio johtaa syöpään. Tästä johtuen
DNA-vaurioiden korjausmekanismien pettä-
misellä on keskeinen rooli syövän  synnyssä.
Korjaus mekanismien päätyypit ovat mis-
match repair ja nucleotide excision repair.
Ensin mainittu korjaa vastamuodostuneeseen
DNA-juosteeseen syntyneitä virheellisiä
nukleotidejä. Nucleotide excision repair puo-
lestaan korjaa kahdentumisesta riippumatto-
mia laajempia DNA-vaurioita. Jo aiemmin

mainittu p53-kasvunrajoitegeeni toimii ns.
vartijageeninä pysäyttää kahdentumisen kor-
jaustöiden ajaksi. (Isola 2007)

6.2.2 Syöpäsolukon solubiologiset 
ominaisuudet:

1) kyky tuottaa tarvitsemansa kasvusignaalit
2) kyvyttöyys reagoida ulkoisille solunjakau-
tumista ja kasvua rajoittaville tekijöille
3) kyky välttää apoptoosi
4) rajoittamaton solunjakautumisten määrä
5) kyky muodostaa oma verisuonitus eli
angiogeneesi
6) invaasio ympäröiviin kudoksiin ja etäpe-
säkkeiden muodostaminen (Isola 2007)
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Tiivistelmä
Auringonvalolla on useita vaikutuksia ihoon, sen rakenteisiin sekä koko elimistöön. Iho on ihmisen suurin elin ja se
koostuu orvaskedestä sekä verinahasta. Iho toimii elimistön suojapanssarina, erityselimenä ja D-vitamiinin valmis-
tuspaikkana. Auringonvalon suurimmat vaikutukset ihoon välittyvät sen UV-säteilyn kautta. Säteilyluokista UVA
tunkeutuu ihon dermikseen kun taas UVB jää jo epidermikseen. Auringonvalon aikaansaama ihon värinmuutos
johtuu pigmenttisolujen, melanosyyttien melaniinituotannosta. Auringonvalo voi myös aiheuttaa ihon soluihin kar-
sinogeenisia muutoksia. UV-säteilyn kiistatta hyödyllisin vaikutus on sen aikaansaama D-vitamiinisynteesi ihossa.
D-vitamiini toimii tärkeänä osana elimistön kalsiumaineenvaihduntaa. UV-säteily vaurioittaa myös ihon sidekudos-
rakenteita, mikä saa aikaan muun muassa ihon ennenaikaista vanhenemista.

Johdanto
Ihmiset ovat nykyään yhä enemmän tietoisia
auringonvalon vaikutuksista kehoonsa.  Tut-
kijoiden kiinnostus auringonvaloa ja etenkin
sen haittavaikutuksia kohtaan onkin kasvanut.
Kirjoitelmassa tutkimme auringonvalon fysi-
kaalisia, kemiallisia ja biologisia vaikutuksia
ihoon ja sen rakenteisiin. Esiin nousevat eten-
kin UV-säteilyn vaikutukset. Iho on tärkeä osa
ihmiskehoa ja sen on yhteydessä koko muu-
hun elimistöön. Siten ihon vaurioituessa eli-
mistö kärsii. Auringonvalo voi siis vaurioittaa
koko kehoa. Vaikka auringon tuottama säteily
aiheuttaa monia haittavaikutuksia, on siitä
myös hyötyä ihmiskeholle. Hyvänä esimerk-
kinä D-vitamiinin muodostuminen ihossa
UV-säteilyn vaikutuksesta.

7.1 Auringonvalo ja iho

7.1.1 Auringonvalo

Auringonvalo on sähkömagneettista säteilyä.
Sillä on sekä fotonien edustamaa hiukkas- että
aaltoliikkeen edustamaa aaltoluonnetta. Se
jaetaan aallonpituuden perusteella ultravio-
letti- eli UV-säteilyksi (100-400nm), näky-
väksi valoksi (400-700nm) ja infrapunasätei-
lyksi (700nm-1mm) (Hannuksela 2008). Osa
auringon tuottamasta säteilystä heijastuu
maata ympäröivästä otsonikerroksesta takai-
sin avaruuteen. Maailman teollistuessa saas-
teiden määrä on lisääntynyt, mikä johtaa otso-
nikerroksen ohentumiseen. Tällöin auringon
säteilystä yhä suurempi osa saavuttaa maan
pinnan. Maan ilmakehään saapuvasta sätei-

lystä 8% on UV-säteilyä, 39% näkyvää valoa
ja 53% infrapunasäteilyä (http://www.fmi.fi/
tutkimus_otsoni/otsoni_9.html). Edellä mai-
nituista suurimmat vaikutukset ihon soluihin
ja soluväliaineeseen aiheuttaa ultraviolettisä-
teily.

7.1.2 Iho ja ihon tehtävät

Iho on ihmisen suurin elin käsittäen 5% ruu-
miinpainosta. Se on 1-4 mm paksu ja
pinta-alaltaan 1,2-2,3 m2. Iho koostuu kah-
desta kerroksesta: epidermiksestä eli orvaske-
destä ja dermiksestä eli verinahasta (kuva 1).
Joskus mukaan lasketaan myös subkutis eli
ihonalaiskudos, jolloin iho käsittäisi 15-20%
ihmisen ruumiinpainosta (http://www.solu-
netti.fi/fi/histologia/iho/).
Keratinosyytit muodostavat epidermiksen,
joka koostuu neljästä kerroksesta: sarveisker-
ros, jyväissolukerros, okasolukerros sekä
tyvisolukerros. Keratiinikerros suojaa elimis-
töä sekä fysikaalisesti, kemiallisesti että bio-
logisesti. Epidermiksen paksuus on 75-150
µm (Oikarinen ym. 2003). Se uusiutuu tyviso-
lukerroksesta. Tyvisolut jakautuvat siirtäen
soluja vaiheittain kohti ihon pintaa, jossa ne
lopulta kuolevat ja hilseilevät pois. Ihon pinta
koostuu siis kuolleista keratinosyyteistä. Epi-
dermiksen jatkuvan uusiutumisen ansiosta se
kestää hyvin rasitusta. Ihon pigmenttisolut,
melanosyytit, sijaitsevat epidermiksessä.
Epidermiksen alapuolella sijaitseva dermis
koostuu pääosin tyypin I ja III kollageenista,
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elastiinista sekä glykosaminoglykaaneista
(Oikarinen ym. 2003). Se on järjestäytymä-
töntä tiivistä sidekudosta. Sukkulamaiset fib-
roblastisolut tuottavat kaikkia dermiksen
rakennusaineita. Kollageeni ja elastiini anta-
vat iholle lujuutta ja joustavuutta. Elastiinisäi-
keiden ansiosta iho palautuu normaaliin muo-
toonsa sitä venytettäessä. Glykosaminogly-
kaanit sitovat vettä dermiksessä. Vanhuksilla
glykosaminoglykaanien määrä on vähentynyt,
jolloin myös ihon vesipitoisuus pienenee
(Oikarinen ym. 2003). Epidermis liittyy der-
mikseen niiden välisen tyvikalvon välityk-
sellä.
Dermiksen alla sijaitsee subkutis. Se on
lähinnä rasvakudosta ja se toimii ihon ja mui-
den kudosten välisenä siteenä. Subkutis on
hyvä lämmöneristäjä ja se myös suojaa eli-
mistöä iskuilta.
Ihossa on monenlaisia apuelimiä, kuten kar-
vatuppia ja tali- sekä hikirauhasia. Talirauhas-
ten tali voitelee ihon pintaa antaen sille suo-
jaa. Hikirauhasten erite auttaa lämmönsääte-
lyssä. Ihossa on myös hermopäätteitä, jotka
aistivat muun muassa lämpöä, painetta, kipua
sekä kutinaa (Oikarinen ym. 2003).

Kuva 1. Ihon kerrokset (mukailtu kuvasta osoit-
teessa http://medicalimages.allrefer.com/large/
skin-layers.jpg)

7.2 Auringon vaikutus ihoon ja 
elimistöön

7.2.1 Auringonvalon vaikutus ihon 
soluihin

UV-säteily on ainoa ionisoimaton säteily, joka
voi muuttaa pysyvästi solun rakennetta. Sen
vaikutukset riippuvat ratkaisevasti aallonpi-
tuudesta. Lyhytaaltoinen UV-säteily on vaiku-
tuksiltaan elimistölle vaarallisempaa kuin pit-
käaaltoinen. UVC-säteilyillä on lyhyin aal-
lonpituus ja se on siksi vaarallisinta. Kuten
kuvasta 2 huomataan, UVA- säteily tunkeutuu
dermikseen asti, kun taas UVB pysähtyy jo
epidermikseen. Lisäksi käytännössä kaikki
UVC-säteily heijastuu ilmakehästä saavutta-
matta maan pintaa. Maan pinnan saavutta-
vasta UV-säteilystä yli 95% on UVA- ja alle
5% UVB-säteilyä (Rünger 2008).

Kuva 2. Auringonsäteilyn eri aallonpituusluokat
ja UV-säteilyn absorboituminen ihoon (mukailtu
kuvasta julkaisussa Hannuksela M. ym. Ihotau-
dit, 2003)

UV-säteily kykenee absorboitumaan biologi-
siin molekyyleihin kuten DNA:han, proteii-
neihin sekä lipideihin ja siten vaurioittaa tai
tappaa suojaamattomia soluja (Rünger 2008).
Pitkäaikainen UV-säteilyaltistus aiheuttaa epi-
dermiksen paksuuntumista, mikä on ihon
keino suojautua säteilyä vastaan. UV-säteily
myös vähentää ihon Langerhansin solujen
määrää, jolloin infektioriski kasvaa. Keratino-
syyttien tuottamista sytokiineista etenkin
interleukiini-1 kykenee UV-säteilyn vaikutuk-
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sesta vapautumaan epidermiksestä verenkier-
toon, jolloin se voi aiheuttaa elimistössä eri-
laisia yleisoireita (Oikarinen ym. 2003).
UV-säteily voi parantaa vähäisinäkin annok-
sina atooppista ihottumaa ja monia ihon yli-
herkkyysoireita aiheuttamalla immunosup-
pressiota. 

UVA-säteily
UVA-säteilyllä on pisin aallonpituus ja se on
siten vaarattomin säteilyluokka. Se tunkeutuu
ihossa pisimmälle, mutta sen karsinogeeniset
vaikutukset ovat vähäiset säteilyn pieniener-
gisten fotonien takia. Suurina annoksina se
voi kuitenkin aiheuttaa ihon vanhenemista,
ryppyisyyttä ja pahimmassa tapauksessa jopa
syöpää. Solariumlaitteissa käytetään pelkäs-
tään UVA-säteilyä. Liiallinen solariumissa
käyntikin voi olla elimistölle haitallista.
UVA-säteily aiheuttaa välitöntä ruskettumista.
Tällöin pienikin ihon saama säteilyannos tum-
mentaa orvaskeden soluissa jo valmiina ole-
van melaniinin jopa 15 minuutissa. Välitön
rusketus kuitenkin haalistuu noin 2-6 tun-
nissa, mikäli säteilyaltistus loppuu (Hannuk-
sela 2008). 

UVB-säteily

Vaikka vain pieni osa auringon UVB-sätei-
lystä saavuttaa maan pinnan, saa se aikaan
hyvin voimakkaitakin muutoksia ihossa ja eli-
mistössä. Jo puolen tunnin oleskelu kesäau-
ringossa kykenee aiheuttamaan eryteemaa eli
polttamaan ihon (Hannuksela 2008). Tällöin
iho punoittaa, mikä johtuu pintaverisuonien
laajenemisesta. Suurempi UVB-määrä aiheut-
taa rakkuloiden muodostumista ihossa. Kun
solu ei enää kykene korjaamaan säteilyn sii-
hen aiheuttamia vaurioita, se menee apoptoo-
siin. Ilman tätä mekanismia solut mutatoitui-
sivat syöpäsoluiksi.
Myös UVB-säteilyllä on ruskettava vaikutus.
UVA:sta poiketen se antaa pitkäaikaisen rus-
ketuksen, joka suojaa paremmin UV-sätei-
lyltä. UV-säteily käynnistää melaniinituotan-
non ihon orvaskeden melanosyyteissä. Mela-
niinijyväset siirtyvät mustekkalamaisten
melanosyyttisolujen ulokkeiden kautta tyvi-
ja okasoluihin. Melanosomit asettuvat suoja-
vaipaksi epidermissolujen tumien ympärille,
jolloin UV-säteily ei pääse vaikuttamaan hai-
tallisesti DNA:han (Oikarinen ym. 2003).

Tummaihoisilla ihmisillä on saman verran
melanosyyttejä kuin vaaleaihoisilla, mutta
heidän ihonsa melanosyytit ovat isompia ja
toimivat tehokkaammin. Vaikka ihon kerati-
nosyytit elävät vain noin kaksi viikkoa, ruske-
tus säilyy huomattavasti pidempään, koska
keratinosyyttien kuollessa ne erittävät lähes
kaiken pigmenttinsä epidermiksen soluväliti-
laan, josta tyvisolukerroksen solut poimivat
sen talteen.
Haitallisin UV-säteilyn vaikutus on sen kyky
aiheuttaa syöpää. Säteily aiheuttaa mutaatioita
tumien DNA:ssa. Mutaatio on solun perimän
pysyvä muutos. Useat mutaatiot voivat johtaa
kasvaimen syntyyn. Ihosyövät jaetaan kol-
meen pääluokkaan: tyvisolu- ja okasolusyöpä
sekä melanooma. Tyvisolusyöpä on yleisin,
mutta vaarattomin, koska se ei metastasoi.
Sille altistaa lapsuudessa saatu UVB-säteily ja
toistuva palaminen lapsena. Okasolusyöpä
kykenee metastasoimaan, joskaan ei niin
usein kuin melanooma. Okasolusyövälle altis-
taa koko elämän aikana saatu UVB-säteily-
määrä. Melanooma on lähtöisin ihon melano-
syyteistä ja johtuu melanosyyttien hallitse-
mattomasta kasvusta. Se on ihosyövistä vaa-
rallisin, koska se lähettää helposti etäpesäk-
keitä muualle elimistöön. Melanooman hoitoa
helpottaa huomattavasti sen aikainen diag-
nosointi. Jokainen ihon palaminen, etenkin
nuoruusiällä, lisää syöpäriskiä. Melanoomalle
altistaa erityisesti ihon palamiset lapsuudessa
(Hannuksela 2006).
Auringon UVB-säteily (290-315nm) saa
aikaan D-vitamiinin muodostumisen ihossa.
Ihoon varastoitunut 7-dehydrokolesteroli
muuttuu UV-säteilyn vaikutuksesta previta-
miini D3:ksi (kuva 3). Previtamiini D3 isome-
risoituu spontaanisti D3-vitamiiniksi eli kole-
kalsiferoliksi. Kolekalsiferoli hydroksyloituu
maksassa 25-hydroksylaasientsyymin avusta-
mana kalsidioliksi. Kalsidioli varastoituu
maksaan, josta se vapautuu tarvittaessa. Kal-
sidioli kulkeutuu sitojaproteiinin avustamana
munuaisiin, jossa se hydroksyloituu 1-alfa-
hydroksylaasin vaikutuksesta kalsitrioliksi,
joka on D-vitamiinin aktiivinen hormoni-
muoto. Kalsitriolin tärkeimmät vaikutukset
ovat kalsiumin imeytymisen stimuloiminen
ohutsuolessa sekä luun mineralisaatiotason
huolehtiminen yhdessä lisäkilpirauhashormo-
nin kanssa. Se myös vapauttaa kalsiumia
luustosta seerumiin tarvittaessa. D-vitamiinin
puute aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille
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osteomalasiaa. Sen epäillään myös lisäävän
osteopooroosia. D-vitamiinisynteesi ihossa
heikkenee vanhetessa, minkä takia iäkkäät

henkilöt joutuvat monesti turvautumaan
D-vitamiinivalmisteisiin (Aro 2005).

Kuva 3. 7-dehydrokolesterolin syntetoituminen previtamiini D3:ksi UV-säteilyn vaikutuksesta.

7.2.2 Auringonvalon vaikutus ihon 
soluväliaineeseen

Auringonvalon UV-säteily aiheuttaa ihon kol-
lageenisäikeiden hajoamista sekä poikkeavan
elastiinin muodostumista ihokudokseen.
UV-säteilyn tuottaman epänormaalin elastii-
nin kehittyminen saa aikaan metalloproteinaa-
sientsyymien runsasta tuotantoa ihossa. Nor-
maalisti metalloproteinaasit järjestävät kolla-
geenisäikeitä uudelleen sekä valmistaa niitä
lisää korjaten auringonpolttamaa ihoa. Toisi-
naan järjestelmä ei toimikaan oikein ja metal-
loproteinaasi itse asiassa alkaa pilkkoa ihon
kollageenia, minkä seurauksena ihoon syntyy
aurinkoarpia. Kun tapahtuma toistuu useita
kertoja, muodostuu ihoon ryppyjä. UV-säteily
muuttaa siis ihon ulkonäköä ja rakennetta
enemmän kuin iän mukana kehittyvä ihon
normaali vanheneminen ja kimmoisuuden
väheneminen (Saarialho-Kere ym. 1999).
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Tiivistelmä
Somatostatiini on tärkeä 14 aminohappoa sisältävä polypeptidi, joka osallistuu vereen eritettävän kasvuhormonin
hillitsemiseen. Somatostatiinin analogeja voidaan käyttää mm. kasvainten kasvun rajoittamiseen. Soluun vaikutta-
minen tapahtuu aina solukalvon reseptoriin kiinnittymisen kautta ja siitä seuraavien inhibitoristen vaikutusten
aikaansaamiseen sytoplasman sisäisissä sykleissä G proteiinin kautta. Somatostatiini vaikuttaa monen elimen toi-
mintaan tasapainottelemalla kasvuhormonien kanssa ja niinpä sen toiminta onkin tärkeä osa solukasvun kehitty-
mistä.

Johdanto
Somatostatiini eli GRIH (Growth Hormone
Release Inhibitory Hormone) on 14 amino-
happoa sisältävä polypeptidi, jota erittyy
hypotalamuksesta. Sen tehtävänä on toimia
kasvuhormonin (GH) vapautumista estävänä
hormonina ja sen tehtäviin kuuluu myös
vähentää tyreotropiinin (kilpirauhasesta),
insuliinin ja glukagonin (haiman Langerhan-
sin-saarekkeet) sekä gastriinin (maha-
laukussa ja ohutsuolessa) eritystä. Somatosta-
tiinin reseptoreita ekspressoituu myös
monissa kasvaimissa, joten se vähentää hor-
monien eritystä kasvaimista ja estää useiden
kasvaintyyppien kasvua. Tämän vuoksi soma-
tostatiinianalogeja eli somatostatiinin johdan-
naisia käytetään kasvaimien hoidossa, mikä
on tärkeää kliinisten sovellusten kannalta.
Viisi somatostatiinireseptorin alatyyppiä tun-
netaan ja ne ovat kaikki kloonattu ihmiseltä.
[3]
Tässä esseessä keskitytään somatostatiinin
vaikutuksiin nimenomaan endokriinisissä rau-
hassoluissa. Endokriinisiä rauhasia ovat
hypotalamus, käpylisäke, aivolisäke, kilpirau-
haset, lisäkilpirauhaset, lisämunuaiset, hai-
man Langerhansin saarekkeet sekä naisilla
munasarjat ja miehillä kivekset. [6: s.508]

8.1 Somatostatiinin rakenne
Keskushermostossa esiintyvä somatostatiini
on 14 aminohappoa sisältävä rengasmainen
polypeptidi. Rengasmaisuus johtuu kyste-
iini-aminohappojen välisistä rikkisilloista.

Tämän lisäksi somatostatiini voi esiintyä suo-
liston alueella myös toisessa 28 aminohappoa
sisältävässä muodossa. Molemmat muodot
pilkkoutuvat yhteisestä esihormonista. Soma-
tostatiinien synteettiset analogit okreotidi ja
lanreotidi ovat kahdeksan aminohapon ket-
juja.
Kuvissa tummalla värjätyt aminohapot sitou-
tuvat solukalvon reseptoriin. [ 1: s.73]

8.2 Somatostatiinin rooli kasvu-
hormonin vapautumisessa

Kasvuhormonia erittyy säännöllisesti ja eritys
on pyrähdysmäistä. Tämä johtuu kasvuhor-
monia vapauttavan hormonin (GRH) ja sen
estäjän somatostatiinin (GRIH) yhteisvaiku-
tuksesta. GRH lisää kasvuhormonigeenin
synteesiä nopeuttamalla solun tuman trans-
kriptiota sen jälkeen, kun se on sitoutunut
endokriinisen rauhassolun kalvoreseptoriin.
Viesti välittyy kalvolta Gs proteiinin välityk-
sellä adenyylisyklaasiin, joka nostaa soluli-
man cAMP määrää. Tämä aktivoi proteiiniki-
naasi A:n, joka taas fosforyloituu P proteii-
niksi mahdollistaen kiihtyneen geenitrans-
kription rauhassolun tumassa. Transkription
jälkeen myös kalsium vaikuttaa GH:n sekree-
tioon positiivisesti. Kasvuhormonin erityksen
huiput johtuvat GRH:sta, mutta sen perusta-
soa veressä säätelee siis somatostatiini
(GRIH). [1: 72–74]
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Kuva 1: Ihmisen endokriiniset rauhaset

Kuva 2: Somatostatiinin rakenne

Kuva 3. Okreotidi

Kuva 4. Lanreotidi

GRIH:n sitouduttuaan reseptoriinsa, sytoplas-
man adenyylisyklaasi estyy inhibitorisen Gi
välittäjäproteiinin vuoksi, jolloin cAMP:n
määrä solussa ei nouse ja tarvittavat muutok-
set kiihtyneeseen transkriptioon estyvät.
Somatropiinin ja somatostatiinin tasapaino on
tärkeää solujen, elinten ja koko ihmisen kan-
nalta. Somatotropiinin liikaerityksen tautiti-
lana esiintyy akromegalia. [4: 623–624]
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Kuva 5. Kasvuhormonia vapauttava hormoni ja
somatostatiini somatotrofissa. SRIF on somatos-
tatiini ja GHRH kasvuhormonia vapauttava hor-
moni.

8.3 Somatostatiinin reseptorityy-
pit

Somatostatiini reseptoriperhettä koodaa viisi
geeniä (sst1-sst5). Sst2-geenistä tuotettu
mRNA pilkkoutuu jyrsijöillä ja siten tuottaa
kaksi proteiinituotetta (sst2A ja sst2B), jotka
eroavat hiili-päästään. Muiden sst-geenien
mRNA ei pilkkoudu. Somatostatiinireseptori-
proteiineja tunnetaan siis kuusi.
Somatostatiini inhiboi kasvuhormonin eri-
tystä liittymällä solukalvon reseptoreihin.
Somatostatiini sitoutuu reseptoriinsa, joista
jokaista koodittaa eri kromosomeissa sijait-
seva geeni. Eri kudoksissa reseptorijakauma
on erilainen ja eri reseptorimuodot välittävät
eri tavalla somatostatiinin biologiset vaiku-
tukset. Endokrinologiset vaikutukset välitty-
vät tyypin 2 ja 5 reseptorien välityksellä, anti-
proliferatiiviset vaikutukset tyypin 5 resepto-
rin kautta ja antineogeneettiset vaikutukset
lähinnä tyypin 1 reseptorin kautta. Tyypin 4
reseptorin merkitys on huonoiten tunnettu.
Peptidihormonina se ei siis pääse membraanin
läpi, vaan viestin kuljetukseen tarvitaan avus-
tajia. Kaikki reseptorityypit kytkeytyvät solu-
kalvon inhibitoriseen G-proteiiniin, joka
välittää inhibitorisen viestin eteenpäin ade-

nyylisyklaasiin. Reseptorin aktivaatio pienen-
tää syklisen AMP:n määrää, ja se pienentää
intrasellulaarista kalsiumpitoisuutta ja edel-
leen hormonieritystä. Luonnon 14 aminohap-
poa sisältävä somatostatiini sitoutuu samalla
tavoin kaikkiin reseptorityyppeihin. [3] [2: s.
41]
Somatostatiinien synteettiset analogit (okreo-
tidi, lanreotidi) sitoutuvat parhaiten tyypin 2
reseptoreihin ja jonkin verran tyypin 5 resep-
toriin. Uusin somatostatiinianalogi (pasireo-
tidi) sitoutuu edellisiä paremmin tyypin 5
reseptoriin. Aivolisäkkeen kasvuhormonisolut
ilmentävät useimmiten tyypin 2 reseptoreita.
Neuroendokriinisten kasvainten ohella soma-
tostatiinireseptoreita on todettu meningeo-
omissa, glioomissa ja rintasyövässä, eturau-
hassyövässä sekä tiloissa, joissa T-lymfosyytit
ovat aktivoituneet (lymfoomat ja krooniset
granulomaattiset tulehdukset). Luonnon
somatostatiinin puoliintumisaika verenkier-
rossa on 3 minuuttia, synteettisillä ihon alle
pistettävillä lyhytvaikutteisilla analogeilla se
on 2 tuntia. Suolistosairauksissa somatosta-
tiinianalogien hyöty perustuu suoliston veren-
kieroon muutoksiin (ruokatorven laskimolaa-
jentumat) tai suoliston erityistoiminnan ja
motoriikan vaimenemiseen (fistelit, krooni-
nen ripuli). [2: s. 41]

8.4 Somatostatiinin vaikutukset
Ihmisellä on yksi somatostatiinigeeni ja gee-
nin ilmentyminen vaihtelee eri kudoksissa.
Aivolisäkkeessä somatostatiini estää kasvu-
hormonin ohella myös tyreotropiinin eritystä.
Joissain tapauksissa somatostatiini voi estää
myös ACTH:n (Adrenokortikotropiini) ja
prolaktiinin eritystä. Somatostatiinilla on
fysiologisia vaikutuksia myös keskushermos-
ton ulkopuolella: kilpirauhasen C-soluissa se
estää kalsitoniinin eritystä, haiman saareke-
soluissa insuliinin sekä glukagonin eritystä ja
suolistossa suolistopeptidien eritystä. Soma-
tostatiini jarruttaa mahalaukun, suolen ja hai-
man eksokriinistä toimintaa sekä hidastaa
mahalaukun tyhjenemistä. Sillä on farmako-
logisina pitoisuuksina antineoplastisia vaiku-
tuksia, se pienentää IGF-I:n pitoisuutta,
vähentää eri kasvutekijöiden reseptorien
ilmentymistä ja estää kasvainten angiogenee-
siä. Somatostatiini vähentää myös suoliston
verenkiertoa. [2: s. 42]
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Kuva 6. Kaavakuva toimintakierrosta. GHRH
(Growth Hormone Release Hormone) stimuloi,
somatostatiini inhiboi.

Lähteet

Erkki Hiltunen, Peter Holmberg, Matti Kaikkonen, Sari
Lindblom-Ylänne, Walter Niensted, Kristiina
Wähälä. Galenos. Ihmiselimistö kohtaa
ympäristön. 6. uudistettu painos, 2005. Helsinki:
WSOY. s.508.

Bror-Axel Lamberg, Veikko Koivisto, Risto Pelkonen
Kliininen endokrinologia. 4. uudistettu painos
1992. Kustannus Oy Duodecim. s. 41–42.

Rodney A.Rhoades, Ph.D, George A. Tanner, Ph.D.
Medical Physiology, Second Edition. s. 583, 590,
57,591,626,486, 623–624

Matti Välimäki, Timo Sane, Leo Dunkel. Endokrinolo-
gia. 2. painos 2009. Kustannus Oy Duodecim. s.
72–74.

Seppo Parkkila, Aapo Ahonen, Leena Leinonen, Pasi
Salmela. Kasvainten somatostatiini reseptorien
gammakuvaus. Duodecim 1996;112(7):589.

Agnes Schonbrunn. Selective agonism in somatostatin
receptor signaling and regulation. Mol Cell Endo-
crinol. Julkaistu 7.10.2007. Saatavissa: http://
www.pubmedcentral.nih.gov/articleren-
der.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=18006219

Kuvat:
Kuva 1. Mukailtu: Purves et al., Life: The Science of

Biology, 4th Edition. Saatavissa: http://www.cart-
age.org.lb/en/themes/sciences/LifeScience/Gener-
alBiology/Physiology/ EndocrineSystem/Ner-
vousEndocrine/NervousEndocrine.htm

Kuva 2. Somatostatin structure. Saatavissa: http://
www.genscript.com/site2/document/
1522_20060605042152.JPG

Kuvat 3 ja 4. Endokrinologia. 2. painos 2009. Kustan-
nus Oy Duodecim. Matti Välimäki, Timo Sane,
Leo Dunkel ; Sivu: 73.

Kuvat 5 ja 6. Mukailtu: Medical Physiology, Second
Edition. Rodney A.Rhoades, Ph.D.; George A.
Tanner, Ph.D. ; Sivut: 590, 591.



223
D9 *Osteoklastit ja osteoblastit hoidon kohteena osteoporoosissa
Jaakkola Arttu & Rytkönen Tatu
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
15.09.2009
Tarkastaja: Riina Myllylä

Tiivistelmä
Luussa on havaittavissa useita solutyyppejä sekä solujen erittämää soluväliainetta. Solut yhdessä toimiessaan muo-
dostavat tarkasti säädellyn kokonaisuuden, joka pyritään pitämään tasapainossa. Luun hajotusta ja uudismuodos-
tusta kutsutaan remodellaatioksi. Tapahtuvaan remodellaatioon vaikuttavat niin ulkoiset kuin sisäiset tekijät kuten
liikunta, ravinto ja hormonitoiminta.
Osteoporoosissa luuta muodostavien ja hajottavien solujen (osteoblastit ja –klastit) tasapaino järkkyy ja luun hajo-
tus kiihtyy, joka johtaa luun haurastumiseen ja suurentuneeseen murtumariskiin. Osteoporoosin hoidossa tasapaino
pyritään palauttamaan. Hoidon kannalta on tärkeää, että omilla elämäntavoilla pitää huolen luuston hyvinvoinnista.
Osteoblastien ja -klastien toimintaa voidaan muuttaa elintapamuutosten lisäksi myös erilaisilla lääkeaineilla. Riski-
ryhmään kuuluvat vanhukset ja erityisesti vaihdevuodet ohittaneet naiset. Varsinkin riskiryhmillä osteoporoosin
ehkäisyyn tulee kiinnittää tarkkaa huomiota.

9.1 Johdanto
Esseessämme perehdytämme lukijan aluksi
luuston normaaliin toimintaan ja luun remo-
dellaatioon yleisellä tasolla, jonka jälkeen
paneudumme tarkemmin normaalin toimin-
nan häiriintymiseen osteoporoosin johdosta
tarkastellen häiriintymiseen vaikuttaneita
tekijöitä. Esseessä käymme läpi osteoklastien
ja osteoblastien toimintaan vaikuttavia teki-
jöitä, etenkin osteoporoosin kannalta.
Käymme läpi asioita myös niin ravinnolli-
sesti, liikunnallisesti kuin yleisiä elämän
tapoja ajatellen. Pyrimme myös saamaan esi-
tyksestämme mahdollisimman helposti
ymmärrettävän.

9.2 Luuston normaali toiminta

9.2.1 Luun solutyypit

Luussa esiintyy neljä solutyyppiä: osteoblas-
tit, osteosyytit, osteoklastit ja luun pintasolut.
Luun solut yhdessä muodostavat normaalissa
toiminnassa yhtenäisen ja järkevän toiminta-
mallin. Solut muodostavat vain pienen osan
luukudoksesta, suurin osa on solujen erittä-
mää soluväliainetta (solunetti, luukudos).
Mesenkymaalinen kantasolu muuttuu ensin
preosteoblastiksi ja edelleen osteoblastiksi
(Kuva 1). Osteoblastit muodostavat luun uutta
väliainetta eli matriksia, joka muodostuu

lähinnä tyypin I kollageenista, glykosaminog-
lykaaneista sekä proteoglykaaneista. Ne huo-
lehtivat myös luun mineralisaatiosta. Osteob-
lastit voivat muuttua joko pintasoluiksi, jotka
osallistuvat luun aineenvaihdunnan säätelyyn,
tai ne voivat hautautua syntyneen matriksin
sisään muuttuen kypsiksi luusoluiksi eli oste-
osyyteiksi.
Osteosyytit muodostavat osteoneita, jotka
ovat luun perusyksikköjä. Osteosyytit ovat
yhteydessä toisiinsa erityisten solu-ulokkei-
den välityksellä. Solu-ulokkeissa on aukkolii-
toksia, joiden kautta osteosyytit saavat tarvit-
semansa ravinnon ja hapen.
Luuta hajoittavat monitumaiset jättisolut,
osteoklastit. Osteoklastit muodostuvat mono-
syyttilinjan kantasoluista ensin preosteoklas-
teiksi, jonka jälkeen valmiiksi osteoklasteiksi
(Kuva 1). Myös makrofagit muodostuvat
monosyyttilinjan kantasoluista (Kuva 1).
Osteoklastit tuhoavat luuta resorptiosykleissä,
joiden aikana osteoklasti siirtyy paikasta toi-
seen kiinnittyen luun pintaan ja syöden luuta.
Luun hajoitusta säädellään osteoklastien
apoptoosilla.
Luun pintasolut ovat litteitä, yksitumaisia eri-
laistuneita osteoblasteja, jotka muodostavat
luun uloimman solukerroksen. Pintasolut
aktivoivat osteoklasteja sekä säätelevät luun
kalsium- ja fosfaattiaineenvaihduntaa.
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Kuva 1. Luusolujen muodostuminen niiden kan-
tasoluista. Kuvassa osteoklastit hajottavat ja os-
teoblastit muodostavat luukudosta (luun remo-
dellaatio). Huomaa myös luun muita soluja. (Ku-
vassa jäljitelty Solunetin kuvaa luusoluista)

9.2.2 Luun remodellaatio

Kasvuvaiheen jälkeistä luun uusiutumista kut-
sutaan remodellaatioksi. Luukudos on jatku-
van uusiutumisen ja muokkaamisen kohteena.
Luun remodellaation suorittavat osteoblas-
tien ja –klastien muodostamat monisoluiset
perusyksiköt, jotka ovat monipuolisen ja tar-
kan säätelyn alaisena. Luun remodellaatiossa
osteoblastien ja –klastien toiminnan välillä on
dynaaminen tasapaino, joka ylläpitää luun
massaa ja muotoa. 20-30 ikävuoden jälkeen
luusto alkaa pienentyä huippumassastaan
(Kuva 2). 
Osteoklastit aktivoituvat yksitumaisista fago-
sytoivista soluista, jotka kiinnittyvät luun pin-
taan ja fuusioituvat monitumaisiksi osteoklas-
teiksi. Kiinnittymisen jälkeen lysosomaalisten
entsyymien ja vetyionien vaikutuksesta oste-
oklastit liuottavat mineraaleja ja kollageeneja
ja näin muodostavat käytävää luun pinnalle.
(Kuva 1)
Osteoblastit syntetisoivat resorptiokoloon
osteoidimatriksia, ja kun tuottamansa uusi
matriksi ympäröi osteoblastit, jäävät nämä
loukkuun ja muuttuvat osteosyyteiksi.
Osteoblastit erittävät alkaalista fosfataasia,
tyyppi I-kollageenia ja luun GLA-proteiinia,
jotka mahdollistavat hydroksiapatiitin kiinnit-
tymisen ja kerääntymisen kollageenisäikei-
siin. Mineralisaatio alkaa useita päiviä mat-
riksin muodostumisen jälkeen ja n. 70% siitä
muodostuu lyhyessä ajassa ja tämän jälkeen

prosessi hidastuu huomattavasti (Joensuu
2006).
Luun remodellaation määrään ja syntyvän
kudoksen laatuun vaikuttavat monet ärsyk-
keet, kuten hormonit, sytokiinit sekä mekaa-
ninen rasitus. Rasituksen määrää mittaavat
luuston omat mekanostaatit, jotka myös osal-
listuvat remodellaation laadun säätelyyn. Jos
luihin kohdistuu rasitusta, ne vahvistuvat.
Liikkumattomuus tai esim. vuodelepo vaikut-
tavat päinvastaiseen suuntaan. Hormoneista
esim. estrogeeni estää osteoklastien toimintaa
ja stimuloi osteoblasteja ja näin lisää luun
muodostusta. D-vitamiinia puolestaan tarvi-
taan luuston kalsifikaatioon. Gonadotrooppi-
set hormonit nopeuttavat luun mineralisaa-
tiota ja sytokiinit vaikuttavat luun aineenvaih-
duntaan (solunetti, luukudos).

9.3 Osteoporoosi

9.3.1 Yleistä osteoporoosista

Osteoporoosi eli luukato on luuston sairaus,
jossa luun määrä vähenee ja rakenne muuttuu.
Osteoporoosi on tyypillinen etenkin vanhus-
väestöllä. Siihen johtavat monenlaiset syyt,
kuten perinnöllinen taipumus ja naisilla eten-
kin hormonitoiminnan muuttuminen vaihde-
vuosien aikana (Kuva 2). Myös elintavat,
kuten liikunta, ravinto ja tupakointi ovat mer-
kittävässä roolissa osteoporoosin syntymisen
suhteen.
Osteoporoosissa osteoblastien ja –klastien toi-
minta muuttuu merkittävästi. Osteoblastien
aktiivisuus vähenee, osteoklastien hajoitta-
man luun määrä ylittää osteoblastien tuotta-
man luun määrän ja luuaines vähenee. Näin
tasapaino kallistuu luun hajoittamisen puo-
lelle, ja luut haurastuvat.

Kuva 2. Luun määrä iän suhteen. (Taulukkoa piir-
täessä käytetty apuna Osteoporoosiliiton tauluk-
koja.)
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9.3.2 Eri aineiden vaikutus osteok-
lasteihin ja -blasteihin osteopo-
roosin hoidossa

Osteoporoosin hoidossa pyritään vähentä-
mään osteoklastien toimintaa ja siten luun
resorptiota. Tähän pyritään esimerkiksi bis-
fosfonaattien ja kalsitoniinin avulla. Luussa
bisfosfonaatit kiinnittyvät hydroksiapatiittiki-
teisiin estäen niiden liukenemista ja muodos-
tumista, lisäävät osteoklastien apoptoosia
sekä vaikuttavat välillisesti estäen niiden toi-
mintaa. Bisfosfonaatteja on kahdenlaisia jaet-
tuna vaikutusmekanismiensa suhteen. Bisfos-
fonaatit, joiden rakenteesta puuttuu typpi-
ryhmä, vaikuttavat suoraan osteoklastien
mitokondrioihin ja saavat aikaan välittömän
solukuoleman. Typpiryhmän sisältävät bisfos-
fonaatit vaikuttavat estävästi kolesteroliryh-
män entsyymeihin ja aiheuttavat näin välilli-
sen solukuoleman (Mönkkönen 2005).
Kalsitoniini on peptidihormoni, joka muodos-
tuu kilpirauhasen C-soluissa. Kalsitoniini
vähentää osteoklastien määrää ja estää niiden
toimintaa vähentäen siten luun resorptiota.
Lisäksi se lisää luuta muodostavien osteoblas-
tien määrää (Kierszenbaum 2002).
Osteoklastien aktiivisuutta osteoporoosin hoi-
dossa vähennetään myös kadheriinimolekyy-
lien toimintaan vaikuttamalla. Osteoklastit
tarvitsevat kadheriinimolekyyliä tarttuakseen
luun pintaan, ja tämä tarttuminen voidaan
estää tarttumista estävällä peptidillä.

9.3.3 Liikunnan ja yleisten elämänta-
pojen vaikutukset

Kuten aiemmin mainittiin, liikunnalla on tär-
keä merkitys osteoporoosin ehkäisyssä ja hoi-
dossa. Niin tärähtelevä kuin lihasvoimapuo-
leinen harjoittelukin vaikuttaa luuston kehi-
tykseen kiihdyttäen osteoblastien toimintaa
mekanosyyttien avustuksella. Liikunta saa
aikaan luun mukautumisen ja tarpeen kehittyä

kestävämmäksi ja vahvemmaksi. Myös luun
aineenvaihdunta tehostuu. Tupakointi pienen-
tää luumassaa, sekä heikentää kalsiumin luuta
suojaavaa vaikutusta. Perinnöllisillä tekijöillä
katsotaan luultavasti olevan vaikutuksen
osteoporoosiin (Käypä hoito-suositus 2006).

9.3.4 Osteoporoosin ehkäisy
Ehkäisyssä tulee syyttä kiinnittää huomiota
peruselintapoihin, kuten liikunnan määrään,
tupakointiin ja ruokavalioon. Myös liiallinen
laihuus, vähäinen D-vitamiinin saanti ja jot-
kin lääkkeet suurentavat riskiä sairastua
osteoporoosiin. D-viitamiini tehostaa kal-
siumin ja fosfaatin imeytymistä suolistosta.
Kalsiumia tulisi saada riittävästi (vähintään
~1 g/päivä), koska jos kalsiumia ei ole tar-
peeksi tai se imeytyy huonosti, elimistö kor-
vaa puuttuvan määrän luustosta. Osteoporoo-
sin ehkäisynä voidaan pitää myös kaatumisen
ehkäisemistä varsinkin vanhemmalla iällä,
täten vanhukset saadaan pidettyä pidempään
liikuntakykyisinä. Osteoporoosia voidaan
ehkäistä myös lääkehoidoin. Esimerkiksi eräs
estrogeenireseptoreihin vaikuttava lääke on
Raloksifeeni (käypähoito-suositus 2006)
(osteoporoosiliitto).
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Tiivistelmä
Tässä esseessä kerromme atsatiopriini nimisestä lääkeaineesta ja siitä miten se vaikuttaa elimistömme solujen toi-
mintaan. Aluksi käsittelemme hieman tarkemmin atsatiopriiniin liittyviä käsitteitä ja käymme läpi sen käyttöaiheita
eri sairauksiin.
Seuraavassa osiossa kerromme atsatiopriinin keskeisistä kemiallisista ominaisuuksista ja sen aineenvaihduntatuot-
teiden toiminnasta elimistössä. Oleellisena osana käsitellään 6-merkaptopuriinin aiheuttamia solunsisäisiä reakti-
oita ja TPMT -entsyymin roolia atsatiopriinin aineenvaihdunnassa.
Viimeinen osio pureutuu siihen, mitä vaikutuksia atsatiopriinillä on immuunisolujen toimintaan. Käsittelemme
immuunijärjestelmän kannalta keskeisiä puriiniaineenvaihdunnan muutoksia ja siitä johtuvia reaktioita solujen toi-
minnassa.

10.1 Johdanto
Atsatiopriini on antimetaboliittinen immu-
nosupressiivinen solunsalpaajalääke (kuva 1).
Sitä käytetään useiden sairauksien hoitoon,
kuten elinsiirtojen yhteydessä siirteiden hyl-
jinnän ja käänteishyljinnän estämiseen, reu-
masairauksiin, autoimmuunitauteihin, tuleh-
duksellisiin suolistotauteihin kuten chronin
tautiin,  sekä ihotaudeista lähinnä atooppisen
ihon hoitoon. Atsatiopriinia käytetään
lähinnä sen voimakkaan  immunosupressiivi-
seen vaikutuksen vuoksi, joka perustuu lym-
fosyyttien jakautumisen estämiseen. Se vai-
kuttaa sekä solu- että vasta-ainevälitteiseen
immuunivasteeseen.
Sen yleisimpiin sivuoireisiin kuuluvat pahoin-
vointi, limakalvohaavaumat, ärsytysoireet
ruuansulatuskanavassa, sekä luuydinlama
(Pelkonen ym. 2003,  Kanerva & Backman
2008). Atsatiopriini on metaboliittinsa 6-mer-
kaptopuriinin imadatsolijohdannainen joten
niillä on paljon yhteisiä ominaisuuksia (http://
www.drugs.com/pro/azathioprine.html (Luet
tu:03.09.2009)). Atsatiopriinin on todettu ole-
van karsinogeeni (Report on Carcinogenes,
11th edition)

Kuva 1. Atsatiopriini (Lähde: http://www.drugs.
com/pro/azathioprine.html)

10.2 Atsatiopriinin metabolia 
kudoksessa

Elimistössä atsatiopriini muuttuu 6-merkapto-
puriiniksi (6-MP) (kuva 2). Tällöin vapautuu
myös metyylinitroimidatsolia, jonka aineen-
vaihduntatuotteilla  on edelleen immunosup-
pressiivisia vaikutuksia. Tämän jälkeen 6-MP
muuttuu aktiivisiksi ja inaktiivisiksi metabo-
liiteikseen kolmen eri entsyymin vaikutuk-
sesta:  metabolian alkuvaiheessa ksantiiniok-
sidaasi (XO) metaboloi ison osan 6-MP:stä
inaktiiviseksi 6-tioureahapoksi.  Välivaihei-
den kautta 6-MP muuttuu tiopuriini-S-metyy-
litrasferaasin (TPMT) katalysoimana inaktii-
viseksi 6-metyylimerkaptopuriiniksi ja aktii-
visiksi 6-metyylimerkaptopuriiniribonukleoti-
deiksi. Osa 6-merkaptopuriinista metaboloi-
tuu myös 6-tioguaniininukleotideiksi ja sen
aktiivisiksi metaboliiteiksi (6-TGN) (Kanerva
& Backman 2008).
TPMT-metylaatio on 6-MP:n pääinaktivaatio-
reitti hematopoieettisissa soluissa, koska
ksantiinioksidaasi puuttuu niistä kokonaan.
Geneettisistä syistä  osalla väestöstä on
TPMT:n osittainen (10 %) tai täydellinen puu-
tos (0,5 %). Heillä normaali atsatiopriiniannos
aiheuttaa luuydinvamman lähes 100% var-
muudella sillä TMPT-välitteisen inaktivaatio-
reitin puuttuessa hematopoieettisiin soluihin
kertyy paljon normaalia suurempi  määrä
sytotoksisia  6-TGN-metaboliitteja. Suoritta-
malla TMPT genotyypin kartoitus voidaan
potilaan TMPT puutos kuitenkin huomata ja
suunnitella atsatiopriinin annostus uudelleen
vähentäen luuydinvamman riskiä (Kallio-
koski 2007, Kanerva & Backman 2008).
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Kuva 2. Atsatiopriinin metabolia (Lähde: Kanerva & Backman 2008, Kuva: Teemu Vitikka 2009)

10.3 Atsatiopriinin vaikutus 
immuunijärjestelmään

Atsatiopriini on sytostaatti, joka vaikuttaa
immuunisolujen toimintaan ja primaarisen
immuunivasteen kehittymiseen. Atsatiopriini
vaikuttaa immuunisoluihin  inhiboimalla
DNA:n synteesiä ja lymfosyyttien puriini- ja
nukleotidituotantoa estämällä (Perry & Neu-
berger 2005). Nämä reaktiot häiritsevät
immuunisolujen jakautumista ja immuunivas-
teen kehittymistä.
Luuytimen hematopoieettisella järjestelmällä
on keskeinen rooli immuunisolujen kehityk-
sessä. Luuytimessä syntyvät immuunijärjes-
telmän solut muodostuvat yhteisestä kanta-
solusta useiden vaiheiden kautta spesifisiksi
lymfosyyteiksi ja esimerkiksi fagosytoiviksi
monosyyteiksi. Atsatiopriini vähentää jakau-
tumisvaiheessa olevien luuytimen lymfosyyt-
tien esiasteiden nukleotidisynteesiä ja häirit-
see näin niiden normaalia toimintaa (Himberg
& Koulu 2008). Toisaalta atsatiopriinin on
todettu vaikuttavan veren syöjäsoluihin ja
kyseistä lääkeainetta käyttävien henkilöiden
veressä olevien granulosyyttien ja monosyyt-
tien määrä on normaalia pienempi (Perry &
Neuberger 2005).  Fagosytoivien immuuni-
solujen määrän väheneminen johtaa heikenty-
neeseen immuniteettireaktioon.
Hankittu immuniteetti perustuu B- ja T-lym-
fosyyttien reaktioihin. T-solut vastaavat syto-
kiini-tuotannollaan soluvälitteisestä immuni-
teetistä ja B-solujen tehtävänä on huolehtia

vasta-ainetuotannosta. Atsatiopriinin vaiku-
tukset kohdistuvat myös T- ja B-lymfosyyt-
tien toimintaan. Kyseiset lymfosyytit eivät
voi käyttää hyväkseen esimerkiksi ravinnon
mukana saatuja puriiniemäksiä (Niemi 2003–
2008). Aktivoituvat ja jakautuvat T- ja B-solut
ovatkin riippuvaisia erityisestä de novo -purii-
nisynteesistä saadakseen tarvitsemansa ade-
niinin ja guaniinin käyttöönsä (Himberg &
Koulu 2008). De novo -puriinisynteesistä on
esitetty kaavakuva ohessa (kuva 3). Atsa-
tiopriinista vapautuva 6-MP toimii puriinien
antimetaboliittina, eli se vaikuttaa puriinien
aineenvaihduntaan estäen adeniinin ja guanii-
nin synteesiin osallistuvien entsyymien toi-
mintaa (Lääketietokeskus 2009). Entsyymi-
toiminnan estyminen vähentää näin de novo –
puriinisynteesiä ja edelleen siitä riippuvaisten
T- ja B-lymfosyyttien normaalin toiminnan
edellytyksiä. Muuttunut puriiniaineenvaih-
dunta heikentää solusykliä, vaurioittaa
DNA:ta ja vaikuttaa DNA:n replikaatioon.
Tutkimusten mukaan atsatiopriinin sytotoksi-
set vaikutukset perustuvat myös sen aktiivis-
ten aineenvaihduntatuotteiden aiheuttamaan
lymfosyyttien ohjelmoituun apoptoosiin.
(Dubinsky 2004) 
B-lymfosyyttien ja fagosytoivien immuuni-
solujen reaktioihin atsatiopriini vaikuttaa suo-
ran puriinisynteesin eston lisäksi myös epä-
suorasti. T-lymfosyyttien määrän vähentymi-
nen johtaa niiden erittämien sytokiinien mää-
rän pienenemiseen elimistössä. B-solujen toi-
minta häiriintyy, koska ne tarvitsevat syto-



228
kiini-tuotantoa muuttuakseen vasta-aineita
tuottavaksi plasmasoluksi ja toisaalta prolife-
raatioon. Vasta-aineet helpottavat makrofa-
gien ja leukosyyttien toimintaa opsonisoi-
malla mikrobien fagosytoosia estäviä raken-
teita (Hiltunen 2003). Immuniteetti heikkenee
näin myös jo syntyneiden B-solujen ja fago-
sytoivien solujen toiminnan estyessä.

Kuva 3. De novo -puriinisynteesi. Atsatiopriini
estää PRPP:n muuttumisen IMP:ksi inhiboimalla
sen aineenvaihduntareittejä. Näin myös IMP:n
muuttuminen adenosiinimonofosfaatiksi ja gua-
nosiinimonofosfaatiksi vähenee. (Lähde: Benko-
vic Stephen J. 2008, Kuva: Kari-Matti Pasanen)

Immuniteettivasteen heikkenemisestä on hyö-
tyä autoimmuunisairauksissa ja elinsiirroissa,
mutta toisaalta se altistaa monille virus- ja
bakteeri-infektioille. Immunosupressiivinen
hoito saattaakin aiheuttaa vakavia tautitiloja
puolustusjärjestelmän ollessa normaalia haa-
voittuvaisempi (Lääketietokeskus 2009).
Atsatiopriinin riskeihin ja mahdollisiin haitta-
vaikutuksiin kuuluu myös trombosytopenia
eli verihiutaleniukkuus, anemia ja haitalliset
vaikutukset maksan toimintaan  (Oka &
Yoshimura 2006).
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Tiivistelmä
Influenssavirukset ovat RNA-viruksia. Niistä merkittävin on influenssa A, joka on influenssaviruksista vaarallisin
ja on aiheuttanut kautta historian tuhoisia pandemioita. Influenssavirus A:lla on kahdeksan eri RNA-juostetta.
Viruksen infektiivisyyden kannalta tärkeitä tekijöitä ovat  pintaproteiinit, kuten hemagglutiniini, ja itse RNA-juos-
teet.
Hemagglutiniini on glykoproteiini, jonka nimi viittaa kykyyn liimata verisoluja yhteen. Se koostuu kolmesta
monomeerista, jotka jakautuvat alayksiköihin HA1 ja HA2; näistä HA2 liittää proteiinin viruksen pintaan ja HA1
tunnistaa kohdesolun pinnalla sijaitsevat siaalihappomolekyylit. Tämä on hemagglutiniinin ensimmäinen tehtävä
infektiosyklissä. Hemagglutiniinin toisena tehtävänä on kiinnittää virus infektion alussa isäntäsolun solukalvoon eli
avustaa fuusiota.
Hemagglutiniinin tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi aminohappoketjun pientenkin muutosten vaikuttavan sel-
västi proteiinin toimintaan, sekä löydetty potentiaalisia vasta-aineita, jotka kykenevät häiritsemään hemagglutinii-
nin normaalia toimintaa.

11.1 Johdanto
Influenssavirukset ovat RNA-viruksia, jotka
luokitellaan A-, B- ja C-tyyppeihin. Tyyppi A
on näistä vaarallisin ja kykenee aiheuttamaan
pandemioita. Influenssavirus A:n tärkein luo-
kittelutapa perustuu sen kahteen pintaproteii-
niin, hemagglutiniiniin (H tai HA) ja neura-
minidaasiin (N tai NA). Influenssa A-viruk-
sen hemagglutiniinilla on 16 eri alatyyppiä
(H1-H16). Näistä H1, H2 ja H3 aiheuttavat
infektioita ihmisen hengitysteissä, kun taas
muut muodot aiheuttavat suhteellisen vaarat-
tomia infektioita lintueläinten suolistossa.
Siat voivat kuitenkin saada virustartunnan
sekä ihmisen että linnun virusmuodoilta, ja
jos molempia muotoja esiintyy saman sian
soluissa, voivat virukset vaihtaa perintöteki-
jöitä rekombinaation avulla ja muodostaa
uudenlaisia influenssaviruksia. Näillä uusilla
viruksilla voi olla oikeantyyppinen hemagglu-
tiniini ihmisen infektoimiseen, ja lisäksi lin-
nulta saadusta viruksesta peräisin olevia
muita virulenssitekijöitä, kuten uudenlainen
neuraminidaasi. Myös pistemutaatiot viruksen
RNA:ssa saattavat muuttaa influenssaviruk-
sen luonnetta ratkaisevasti muokkaamalla
proteiinien aminohappokoostumusta; tämä
voi olla riittävä tekijä uuden influenssaepide-
mian synnyssä.
Influenssaviruksia, jotka kantavat erilaisia
hemagglutiniinin ja neuraminidaasin kombi-

naatioita, on käytännössä rajaton määrä. Osa
niistä on aiheuttanut suuria pandemioita;
ensimmäisen maailmansodan aikana riehui
espanjantaudiksi kutsuttu influenssamuoto,
jonka serotyyppi oli A H1N1 ja joka johti yli
20 miljoonan ihmisen kuolemaan. Vuosina
1956–1958 aasialainen influenssa A H2N2
tappoi arviolta 1–4 miljoonaa ihmistä ja vuo-
sina 1968–1969 hongkongilaiseen influenssa
A H3N2:een menehtyi 700 000–1 000 000
ihmistä. Vuonna 2003 pelättiin lintuinfluens-
saa (A H5N1) ja nyt vuonna 2009 sikain-
fluenssaa (A H1N1), joka on siis samaa sero-
tyyppiä espanjantaudin kanssa.

11.1.1 Influenssavirus A

Kuten viruksista yleensäkin, influenssavirus
A:sta havaitaan kolme selvää rakenteellista
piirrettä: viruksen sisällä suojassa sijaitsevat
perintötekijät (tässä tapauksessa RNA), prote-
iinit (suurin osa rakenneproteiineja, osa infek-
tiosykliin kuuluvia) sekä viruksen ulkopinnan
muodostava, isäntäsolulta peritty lipidikalvo.
Influenssavirus A:n RNA on yksijuosteinen ja
jakautuu kahdeksaan osaan eli segmenttiin
(Cheung ja Poon 2007). Nukleotidiparien
määrä vaihtelee; esimerkiksi influenssaviruk-
sessa A/PR/8/34 nukleotidipareja on yhteensä
13588. Samaisen viruksen segmentit koodaa-
vat yhteensä 11 proteiinin synteesiä; näistä 9
on viruksen rakenneproteiineja.  Viruksen
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ominaisuuksiin vaikuttavat muun muassa pin-
taproteiinit (HA, NA, M1 ja M2) sekä alkupe-
räiseltä isäntäsolulta perityt rakenteet, kuten
juuri lipidivaipan koostumus. Influenssavi-
ruksen perimän transkriptio ja monistuminen
tapahtuvat hieman poikkeuksellisesti isäntä-
solun tumassa, sillä tavallisesti RNA-virukset
replikoivat solun sytoplasmassa.

11.2 Hemagglutiniinin rakenne ja 
toiminta

Hemagglutiniini on influenssavirus A:n integ-
raalinen pintaproteiini, tarkemmin sanottuna
glykoproteiini, joka näyttää elektronimikro-
skooppikuvissa 13,5 nanometriä pitkältä pii-
kiltä viruksen pinnalla (kuva 1) (Goodsell
2006; Mazur ym. 2005). Nimi viittaa proteii-
nin kykyyn liimata yhteen punasoluja ja luoda

niistä kasaumia. Proteiini muodostuu kol-
mesta identtisestä monomeeristä, jotka jakau-
tuvat proteiinin valmistuksen yhteydessä vielä
kahdeksi pienemmäksi alayksiköksi (HA1 ja
HA2). Puhutaankin HA:n kliivauksesta (clea-
vage), mikä on oleellista viruksen infektiivi-
syydelle, sillä jos sitä ei tapahdu, ei virus
pysty infektoimaan soluja. Alayksiköissä on
328 (HA1) ja 221 (HA2) aminohappoa, joskin
mutaatiot viruksen RNA:ssa voivat muuttaa
aminohappojakaumaa ja vaikuttaa ratkaise-
vasti viruksen infektiivisyyteen. Näistä HA2
liittää monomeeriketjun kiinni viruksen pin-
nalla olevaan kalvoon ja HA1 muodostaa
hemagglutiniinin ulkokärjen, joka toimii pro-
teiinin tarttumakohtana infektoitavalle solulle.
Hemagglutiniini on myös yksi influenssavi-
ruksen antigeeneistä, joiden avulla immuuni-
järjestelmä kykenee tunnistamaan viruksen.

Kuva 1. Hemagglutiniini viruksen kalvopinnalla. Kuvassa on osoitettu viruksen kolme reseptorikohtaa
(oikealla), joiden avulla hemagglutiniini tunnistaa tartutettavan solun solukalvon siaalihappomolekyy-
lin (vasemmalla), johon virus niin ikään hemagglutiniinin avulla tarttuu.

11.2.1 Hemagglutiniinin toiminta 
infektion käynnistämisessä

Hemagglutiniin kaksi pääfunktiota influens-
savirus A:n infektiossa ovat kiinnittyminen
kohdesolun solukalvon reseptoreihin ja myö-
hemmin viruksen liittäminen osaksi kohdeso-
lun solukalvoa. Hemagglutiniinimolekyylin
kärjessä on kolme liittymäkohtaa, jotka tun-
nistavat infektoitavan solun solukalvosta tie-
tyt tunnistettavat rakenteet (kuva 1) ja tarttu-
vat niihin. Ihmissoluihin vaikuttavat influens-

savirukset (H1–H3) tunnistavat tiettyjen hen-
gityskanavan solujen solukalvon hiilihydraat-
tirakenteet (monosakkaridiset siaalihapot),
muut alatyypit sen sijaan tunnistavat tiettyjä
proteiineja lintujen ruoansulatuskanavan
soluista. Ihmisellä influenssainfektio alkaa-
kin aina juuri hengitysteistä. Solu nielaisee
lopulta koko viruksen endosomaalisesti
sisäänsä.
Endosomin sisällä hemagglutiniinin konfor-
maatio muuttuu. Tämän seurauksena eräs pro-
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teiinin osa, jota kutsutaan fuusiopeptidiksi,
nousee esille laskoksen sisältä. Fuusiopeptidi
on voimakkaan hydrofobinen ja tarrautuu
tehokkaasti kiinni isäntäsolun solukalvoon,
lukiten viruksen kiinni soluun. Kun pH laskee
edelleen, hemagglutiniinin laskoksesta tulee
kestävämpi ja tiiviimpi, minkä seurauksena
fuusiopeptidi vetää proteiinia lähemmäksi
isäntäsolun solukalvoa. Kun isäntäsolun ja
viruksen solukalvot lopulta painautuvat vas-
takkain, solukalvot liittyvät yhteen ja viruk-
sesta tulee ikään kuin solun osa. Tämän jäl-
keen viruksen M2-proteiinin vaikutuksesta
endosomin pH laskee, minkä seurauksena
M1-proteiini hajoaa ja viruksen RNA voi siir-
tyä isäntäsolun solulimaan ja edelleen soluli-
masta tumaan, ja varsinainen infektio alkaa
(Cheung ja Poon 2007).

11.3 Hemagglutiniinin tutkimus

11.3.1 Hemagglutiniinin muuntumi-
nen influenssaviruksissa

Orlich ja Rott (1994) havaitsivat jo 15 vuotta
sitten, että muutos fuusiopeptidin aminohap-
poketjussa aiheutti myös muutoksen hemagg-
lutiniinin aktivoitumisessa. Normaalisti
kyseisen peptidin aktivoitumisen käynnisti
trypsiini, mutta yhden leusiinin lisääminen
aminohappoketjuun siirsi peptidin entsymaat-
tista katkaisukohtaa niin ikään yhdellä amino-
hapolla ja aiheutti sen, että katkaisevana ent-
syyminä toimikin trypsiinin sijaan termoly-
siini. Muutos vaikutti viruksen biologisiin
ominaisuuksiin.
Viimeaikaisten tutkimusten pohjalta vaikut-
taisi siltä, että myös muutkin influenssavirus-
tyypit kuin hemagglutiniinin H1, H2 tai H3
omaavat kykenevät aiheuttamaan infektioita
ihmisissä. Wanin ja Perezin (2007) tutkimus-
tulokset antoivat viitteitä siitä, että eräässä
lintuinfluenssavirus H9N2:n hemagglutiniinin
aminohapossa tapahtunut muutos glutamii-
nista leusiiniin aiheutti niin ikään muutoksia
kyseisten virusten toimintakyvyssä ihmisten
hengitystie-epiteelin soluissa. Tämä saattaa
olla merkki näiden virusten kyvystä tartuttaa
ihmissoluja.

11.3.2 Hemagglutiniiniin pohjautuva 
vasta-ainetutkimus

Plotch ym. (1999) tutkivat erilaisia yhdisteitä,
jotka kykenivät estämään influenssa A:n ala-
tyyppien H1 ja H2 monistumisen. Kenties
lupaavin oli N-substituoitu piperidiini, joka
kykeni estämään hemagglutiniinin fuusiopep-
tidin toiminnan matalassa pH:ssa. Yhdiste
toimi paremmin infektioissa, joissa viruksen
M2-proteiini oli mutatoitunut, mikä antaa
mahdollisia viitteitä hemagglutiniinin ja
M2-proteiinin toiminnallisesta yhteydestä.
Staschke ym. (1998) olivat vuotta aikaisem-
min saaneet samankaltaisia tuloksia podokar-
pihapolla.
Vastaavasti Nagy ym. (1994) tutkivat kehon
omien vasta-aineiden toimintaa influenssain-
fektion aikana. Havaittiin, että vasta-aine
MoAb (keinotekoinen peptidi) kykeni tunnis-
tamaan ehjän, katkaisemattoman hemaggluti-
niinin keskikohdan ja kykeni siten estämään
trypsiiniä aktivoimasta hemagglutiniiniprote-
iinia ja virusta kiinnittymästä solukalvoon.
Kyseisellä peptidillä saatiin myöhemmin ela-
tuskokeissa aikaan myös suojaava immuuni-
vaste.

11.3.3 Hemagglutiniiniin pohjautuva 
rokotetutkimus

Tompkins ym. (2007) havaitsivat hiiriko-
keissa, että parainfluenssavirus 5 (PIV5) vai-
kuttaa potentiaalisesti hyvältä rokotevekto-
rilta influenssavirus A:ta vastaan, sillä siihen
kyettiin siirtämään mm. hemagglutiniinisyn-
teesiä koodaava geeni ilman, että viruksen
virulenssi hiirissä olisi kasvanut. Kyseistä
muokattua virusta testattiin kuusi viikkoa
vanhoihin hiiriin, ja sen havaittiin antavan
laaja immuniteetti eri influenssa A-virustyyp-
pejä vastaan.
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Tiivistelmä
Geneettisellä kielellä DNA:han tallennettu tieto kopioituu mRNA:ksi geeniaktiivisuuden ohjaamana. Emäsjärjestys
kopioituu emäspariperiaatteen (A-T ja C-G) perusteella lähetti-, eli mRNA:han, joka varsinaisesti ohjaa valkuaisai-
nesynteesiä eli translaatiota. RNA:ssa on tymiinin tilalla pyrimidiiniemäs urasiili U, jolloin esimerkiksi DNA:n
emäsjärjestys GAA-TAC koodaa RNA:n emäsjärjestystä CUU-AUG. Syntetisoitunutta mRNA:ta usein vielä pro-
sessoidaan (intronien poisto), jonka jälkeen se ohjaa translaatiossa polypeptidiketjun syntymistä ribosomeilla.
Lähetti-RNA:ta luetaan kolmen emäksen mittaisissa kodoneissa, joita neljästä emäksestä voidaan muodostaa 64
erilaista. Tästä johtuen moni kodoni koodaa samaa aminohappoa 20 erilaisen aminohapon joukosta. Lähetti-RNA:n
luenta alkaa aloituskodonista (AUG tai harvoin GUG) ja päättyy lopetuskoodiin (UAA, UAG tai UGA).

1.1  Johdanto
Geneettinen koodi on elävien solujen yhtei-
nen kieli. Geneettisessä kielessä on neljä kir-
jainta eli DNA:n neljä typpiemästä. DNA:ssa
olevat emäkset ovat pyrimidiinit tymiini T ja
sytosiini C sekä puriinit adeniini A ja guaniini
G. Sanat muodostuvat kolmen emäksen yhdis-
telmästä. Kolme emästä (kodoni) on kuin sa-
na, joka translaatiossa määrittelee tietyn ami-
nohapon. Sanat muodostavat lauseita, jotka
sisältävät kaikkien yksilön valkuaisaineiden
rakennusohjeen. Yhden geenin kodonien jär-
jestys määrää valkuaisaineen aminohappojär-
jestyksen (Bjålie ym. 2007).

1.2 Transkriptio
Transkriptiolla tarkoitetaan mRNA-ketjun
muodostumista DNA:n nukleotidiemästen
järjestyksen perusteella (kuva 1). Alkuvai-
heen kaksoiskierteisen DNA:n heikot vuoro-
vaikutukset hajoavat helikaasi-entsyymin vai-
kutuksesta ja DNA:n kaksoiskierre aukeaa.
Auenneeseen DNA- ketjuun liittyy RNA-po-
lymeraasientsyymi, entsyymi lukee vain sitä
kaksoiskierteen ketjua, jossa se on tunnistanut
geenin pääasiallisen säätelyalueen, promoot-
torin. Yleisin kiinnittymiskohta on emässek-
venssi-TATAA. RNA-synteesissä mallina toi-
mivaa templaattiketjua kutsutaan usein anti-
sense-ketjuksi ja sille vastakkainen sense-
DNA-ketju sisältää siis saman sekvenssin
kuin syntyvä RNA-ketju, lukuun ottamatta
urasiilin tilalla olevaa tymiiniä.

DNA:n nukleotidiemäksiin liittyy vapaita ri-
bonukleotidejä, jotka em. entsyymi  liittää toi-
siinsa emäspariperiaatteen mukaan fosfori-
diesterisidoksin ja muodostuu mRNA-ketju.
RNA-ketju syntetisoituu aina 5´-3´-suunnassa
eli RNA-polymeraasi lukee DNA:n malliket-
jun emäsjärjestystä 3´-5´-suunnassa. Kopioin-
tivauhti on noin 50 emäsparia sekunnissa ja
kopiointi aloitetaan useasta kohti samaan ai-
kaa. Järjestelmä on tarkka, sillä keskimäärin
vain yksi kymmenestä miljardista emäsparista
kopioituu väärin. Tämän mahdollistavat use-
at eri virheenkorjausmekanismit. RNA-poly-
meraasientsyymi aloittaa toimintansa pro-
moottorista ja inaktivoituu kohdatessaan lope-
tuskoodin, jolloin mRNA vapautuu DNA:sta.
Syntyvässä mRNA:ssa toinen ketju on siis ai-
na peräisin alkuperäisestä DNA:sta. Syntynyt
mRNA siirtyy tumasta solun sytoplasman va-
paille ribosomeille, jossa alkaa proteiinisyn-
teesi eli translaatio mRNA:n ohjeiden mu-
kaan. (Vuorio 1998) 

Kuva 1. Kopioituminen. DNA-rihmat vapautuvat
(1). RNA-polymeraasi sitoutuu siihen DNA-rih-
maan, jossa on promoottori, ja kulkee rihmaa pit-
kin promoottorista geenin loppuun asti (2). Sa-
malla, kun RNA-polymeraasi etenee DNA-rih-
massa, vapaita ribonukleotideja sitoutuu
DNA-rihman vastaaviin nukleotideihin. Tämän
jälkeen ribonukleotidit liittyvät yhteen mRNA:ksi
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(3). Jokaista DNA:n emäskolmikkoa kohti mR-
NA:han muodostuu kodoni, jonka emäkset ovat
DNA:n emästen vastinpareja (Kuva julkaistu Kari
C. Toverudin luvalla, Bjålie ym. 2007).

Eukaryoottisolun vastamuodostunut mRNA
ei ole vielä käyttövalmis. Esiaste-RNA:ssa
vain 75–90% on aminohappoja koodaavia nu-
kleotidijaksoja, eksoneita. Koodamattomat
jaksot (intronit) leikkautuvat pois ja jäljelle
jäävät eksonit liittyvät yhteen tumassa tapah-
tuvan silmukoinnin avulla (splicing). Silmu-
kointi mahdollistaa sen, että yhdestä geenistä
saadaan useita erilasisia proteiineja. Proka-
ryoottisoluilla (esim. bakteereilla) tätä esias-
te-RNA:n prosessointia ei tapahdu (Vuorio
1998).

1.3 Translaatio
Silmukoinnin jälkeen tapahtuu translaatio jo-
ko soluliman vapaissa ribosomeissa tai en-
doplasmakalvostoon kiinnittyneissä ribo-
someissa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pro-
teiini jää joko solulimaan tai kulkeutuu tu-
maan. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa proteii-
neja tuotetaan joko eritettäväksi solusta ulos
tai kalvoproteiineksi. Translaatiossa mR-
NA:n emäsjärjestys muutetaan proteiinien
aminohappojärjestykseksi. Kolmen peräkkäi-
sen emäksen jakso mRNA:ssa, kodoni, mää-
rää proteiinisynteesissä käytettävät aminoha-
pot (kuva 2). Neljästä emäksestä saadaan 64
erilaista kolmen emäksen yhdistelmää eli ko-
donia. Koska aminohappoja on vain 20, niin
useampi kodoni vastaa samaa aminohappoa
geneettisessä koodissa. Kahdeksan aminoha-
pon tapauksessa kodonin kaksi ensimmäistä
emästä määrää syntyvän aminohapon eikä
kolmannella emäksellä ole merkitystä. Tätä
kutsutaan kolmannen emäksen huojunnaksi
(wobble). Muissa tapauksissa kolmannen
emäksen merkitys on suurempi. Yksi kodo-
neista on niin kutsuttu aloituskodoni, joka
määrää lukukehyksen ja on siten olennaisen
tärkeä. Lopetuskodoneja on kolme, jotka
määrittävät transkription alku- ja loppukoh-
dan. (Hiltunen ym. 2007)

1.4 Geenin luenta ribosomeilla
Translaatiossa mRNA- ketjuun liittyy ribo-
somi. Ribosomista on erotettavissa iso ja pie-

ni alayksikkö. Pienempi alayksikkö sitoutuu
mRNA-ketjuun sekä ohjaa antikodonin (tR-
NA) sitoutumista kodoniin. Isompi yksikkö
jaetaan edelleen P, A ja E paikkoihin, jotka
yhdessä katalysoivat peptidisidosten muodos-
tumista syntyvään polypeptidiketjuun. Aloi-
tuskodonin mukainen tRNA sitoutuu amino-
happoineen ison alayksikön P paikkaan.

Kuva 2. Geneettinen koodi. (Saatavissa http://
www.de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aminoacids_
table.svg)

Translaatio etenee seuraavan tRNA:n tuodes-
sa aminohappoaan A paikkaan. A ja P pai-
koissa olevien t-RNA-molekyylien amino-
happojen välille syntyy peptidisidos. Peptidi-
sidoksen muodostumista katalysoi isossa
alayksikössä sijaitseva peptidyltransferaasi.
Sidoksen muodostuttua ribosomin muoto
muuttuu, jolloin se siirtyy kodonin verran
eteenpäin pitkin mRNA:ta. A paikan tRNA
siirtyy P paikkaan, josta edellinen aminohap-
ponsa menettänyt tRNA poistuu E-paikan
kautta. Näin edeten aminohappoketju pitenee,
kunnes ribosomi kohtaa jonkin kolmesta lope-
tuskodonista (UAA, UAG tai UGA). Tällöin
translaatiovaihe on ohi. Seuraavaksi proteiini
laskostuu kaitsijaproteiinien eli chaperonien
avulla. Siihen liitetään endoplasmakalvostos-
sa ja Golgin laitteessa hiilihydraattiosia ikään
kuin soitelapuiksi, jotta se kulkeutuu oikeaan
paikkaan elimistössä. (Metsikkö 2009, Hiltu-
nen ym. 2007)
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1.5 Mitokondriaalinen  DNA 
Mitokondrioiden DNA käsittää noin 1%:n so-
lun kokonais-DNA:sta, ja se koodittaa eräitä
soluhengityksen entsyymiyhdisteiden alayksi-
köitä sekä siirtäjä- ja ribosomaalisen RNA:n
muotoja. Mitokondrioiden geenit periytyvät
lapselle vain äidiltä. Tuman DNA:sta poike-
ten mitokondriaalinen DNA (mtDNA) on rep-
likoituva rengasmolekyyli. Myöskin geneetti-
nen koodi poikkeaa tuman DNA:n koodista
(Kuva 3): emäskolmikko AUA koodittaa iso-
leusiinin sijasta metioniinia, eivätkä AGA ja
AGG koodita arginiina vaan toimivat lopetus-
signaalina (Savontaus 1998).

Kuva 3. Mitokondrioiden koodi. Mitokondrioiden
geneettinen koodi poikkeaa tuman ns. univer-
saalisesta koodista siten, että neljä kodonia
64:sta koodaa eri aminohappoa kuin eukaryoot-
tien solulimassa (http://www.solunetti.fi).

1.6 Mutaatioista
Geneettisen koodin luenta voi häiriintyä mo-
nella eri tavalla, joka voi vaikuttaa syntyvän
polypeptidiketjun aminohappojärjestykseen.
Nonsense-mutaatiossa yhden nukleotidin
vaihtumisen seurauksena polypeptidikejun
syntetisoiminen päättyy liian aikaisin eli ket-
justa tulee vajaamittainen. Missense-mutaati-
ossa nukleotidin vaihtuminen muuttaa kodo-
nia, jolloin aminohappo voi vaihtua. Mikäli
kodoni koodaa mutaation jälkeenkin samaa
aminohappoa, ei mutaatio ole haitallinen. Lu-
kukehystä siirtävät mutaatiot häiritsevät mer-
kittävästi geenin luentaa. 

Pistemutaatioista (yksi nukleotidi katoaa, liit-
tyy tai muuttuu) lukukehystä siirtävät yhden
nukleotidin lisäys (frameshift by addition) tai
yhden nukleotidin poisto (frameshift by dele-
tion) vaikuttavat merkittävämmin geenin lu-
entaan. Osa kromosomimutaatioista voi myös
siirtää proteiinia koodaavan sekvenssin luku-
kehystä. Lukukehystä muuttavan mutaation
myötä jokainen mutaatiota seuraava koodi
vaihtuu ja proteiinista tulee lähes aina toimi-
maton (Lodish ym. 2000).
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Tiivistelmä
DNA:n geenien säätely mahdollistaa solujen erilaistumisen ja kasvun, sekä rajoittaa mahdollisen liikatuotannon.
Eukaryoottien geenien ilmentämisen säätelyä tapahtuu useilla eri tasoilla, joista tärkein on transkription aloituksen
säätely. Aloituksen säätelyyn kuuluu kromatiinirakenteen muokkaus DNA:n lukemista mahdollistavaksi ja eri
transkriptiotekijöiden yhteisvaikutukset ja vasteet erilaisiin solun ulkopuolisiin signaaleihin.
Transkription jälkeinen säätely tapahtuu mRNA-tasolla, muokkaamalla esi-RNA:ta, säätelemällä mRNA:n ulos-
kuljetusta tumasta. Myös mRNA:n translaatiota proteiiniksi kontrolloidaan. Esi-RNA:n muokkaaminen määrittää
millaisena geeni-ilmentymä valmistuu; läpäiseekö mRNA tumahuokoset, nukleaaseilta suojautuminen ja mRNA:n
pysyvyys.
Geeniluennan tuotteiden käsittely ei lopu vielä translaatioon alkamisen jälkeen, vaan niitä käsitellään ja kuljetetaan
solun sisällä eri osoitteisiin. Niitä voidaan säilöä myöhempää käyttöä varten tai erittää solun ulkopuolelle. Myös
erilaisten yhdisteiden liittämistä ja irrottamista tapahtuu valmistetuissa proteiineissa. Solun jatkuva synteesi ja kyky
poistaa epästabiileja tuotteita on olennaista solun toiminnan kannalta.

2.1 Johdanto
Geenit ovat tuman DNA:sta löytyviä emäs-
jaksoja, joista kopioidaan malli RNA-mole-
kyylin valmistamiseen. Geenien ilmentymi-
nen on prosessi, jossa muodostetaan trans-
kriptiossa lähetti-RNA–molekyyli, jonka mu-
kaan valmistetaan soluliman ribosomeissa
valmis proteiini. Monisoluisilla eliöillä gee-
nejä on kymmeniä tuhansia ja vain pieni osa
niistä on kerrallaan toiminnassa. Solutyypin
ja sen kehitysvaiheen mukaan geenien toimin-
taa säädellään hyvin tarkoituksenmukaiseksi.
(Heino ja Vuento 2007)
Geenien ilmentyminen ja sen säätely mahdol-
listaa solujen erilaistumisen kudoksiksi sekä
ympäristöön sopeutumisen. Monet transkrip-
tiotekijät ohjaavat yhteisvaikutuksellaan tar-
kasti proteiinien täsmätuotantoa vaikuttaen si-
ten solujen erilaistumiseen. Transkriptioteki-
jät vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti
RNA-polymeraasientsyymin toimintaan (Hei-
no ja Vuento 2007). Eri aineet, kuten hormo-
nit, kemikaalit ja raskasmetallit, vaikuttavat
monimutkaisilla mekanismeilla geenien luen-
taan. Tämä mahdollistaa muun muassa ympä-
ristöön adaptoitumisen. Toisaalta geenisääte-
lyn tärkeimpiä tehtäviä on rajoittaa solun lii-
kasynteesiä, joten adaptoitumiskyky tarkoit-
taa myös haavoittuvuutta erilaisille mutaati-
oille. Eukaryoottisoluilla geenisäätelyä tapah-

tuu monilla eri tasoilla DNA:n aminohappo-
järjestyksen kopioituessa kromosomeista tu-
man ulkopuolelle valmiiksi proteiineiksi.
Prokaryooteilla geenisäätely on yksinkertai-
sempaa ja perustuu yleensä negatiiviseen pa-
lautteeseen (repressioon) geeniluennan aika-
na, jolloin transkriptio estyy (Baker ym.
2004).

2.2 Transkription säätely

2.2.1 Kromatiinin rakenne

Geenit ovat tumassa pakkautuneena kromo-
someihin (Kuva 1). Pakkautuminen on erityi-
sen tiivis ainoastaan solun metafaasivaiheessa
eli mitoosijakautumisen alussa. Interfaasin ai-
kana solu tuottaa aktiivisesti proteiineja, joten
kromatiinit ovat pakkautuneet väljemmin ja
ne esiintyvät tumassa ainoastaan kahdessa
muodossa; heterokromatiinina ja eukroma-
tiinina (Kuva 2.) (Heino ja Vuento 2007).
Heterokromatiini on rakenteeltaan liian tiivis-
tä, joten se on transkriptionaalisesti inaktiivis-
ta. Eukromatiini puolestaan on tarpeeksi
avoin, jolloin transkriptio on mahdollinen.
DNA on kietoutunut kromatiineissa histoni-
proteiineihin, jotka säätelevät DNA:n geenin
luettavuutta ja siten histoniproteiinien toi
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Kuva 1. Kaavakuva DNA:n pakkautumisesta kro-
mosomeihin (kuva muokattu lähteestä www.so-
lunetti.fi)

Kuva 2. Heterokromatiinin ja eukromatiinin ra-
kenteelliset erot (kuva muokattu lähteestä
www.solunetti.fi)

Histoniproteiinien fosforylaatio ja asetyloitu-
minen aktivoivat kromatiinien avautumista,
mikä mahdollistaa geenien luennan. Metyloi-
tuminen (metyylin liittyminen) vastaavasti tii-
vistää kromatiinia ja estää geenin emäsjärjes-
tyksen lukemisen.  DNA metyloituu myös
suoraan, jolloin metyloidut geenit pysyvät
inaktiivisina, vaikka solu jakautuisi. Esimer-
kiksi naisilla toinen X-kromosomi on mety-
loitunut ja siten pysyy inaktiivisena. Myös
karsinogeenisilla aineilla havaitaan kykyä
metyloida DNA:ta. (Heino ja Vuento 2007)

2.3 Transkription aloitus
Transkription aloitus on tärkein eukaryoottien
geeni-ilmentymän säätelymuoto.  Kromatiini-
rakenteen avauduttua eri transkriptiotekijät
pääsevät kiinnittymään DNA:han aiheuttaen
geenitoiminnan aktivoitumisen. Tavanomai-
sesti koodattavan geenin ensimmäisen ekso-
nin edessä on säätelyyn osallistuva promoot-
torialue, johon kiinnittyvien proteiinien toi-
minta vaikuttaa suoraan geenin toimintaan.
Esimerkkinä mRNA-molekyylin transkription
käynnistävä RNA-polymeraasi II, joka vaatii
avukseen joukon muita proteiineja, joita kut-

sutaan perustranskriptiotekijöiksi. Perustrans-
kriptiotekijät kiinnittyvät promottorialueessa
sijaitsevaan ns. TATA-laatikkoon ohjaten
RNA-polymeraasin aloittamaan geenin luen-
nan, minkä jälkeen muu proteiinikompleksi
hajoaa.

Kuva 3. Kaavio transkriptiotekijän kiinnittymi-
sestä perustranskriptio-kompleksiin (kuva muo-
kattu lähteestä Heino ym. 2007).

Transkriptiotekijät ovat proteiineja, jotka si-
toutuvat geenin säätelyalueelle. Näitä säätely-
alueita sanotaan luentaa vahvistaviksi (enhan-
cer) tai vaimentaviksi (silencer) kohdiksi.
Pelkkä sitoutuminen ei kuitenkaan geenin
säätelyyn riitä, vaan transkriptiotekijöiden on
oltava kontaktissa perustranskriptiotekijöiden
kanssa (Kuva 3). DNA:n rakenne mahdollis-
taa kuitenkin taipumisen, joten säätelyalueet
voivat sijaita kaukanakin transkription aloi-
tuskohdasta. Geenin säätelyyn osallistuu mo-
nia tekijöitä, ja näiden yhteisvaikutus määrä
synteesin lopullisen nopeuden. Transkriptio-
tekijöitä on lukuisia, mutta useimmat niistä
kuuluvat suuriin geeniperheisiin. Esimerkkei-
nä näistä muun muassa leusiinivetoketju-do-
meeni, joka välittää kahden säätelijäproteiinin
kiinnittymistä toisiinsa sekä sinkki-sormi-do-
meeni, jonka välityksellä ne voivat kiinnittyä
DNA:han. Eri transkriptiotekijät ja niiden yh-
teisvaikutus käynnistävät solussa erilaistumis-
ta. Niiden yhteisvaikutuksen säätelyyn osal-
listuu myös joukko ulkoisia signaaliaineita,
kuten hormonit ja metallit, ja myös solun si-
säiset signaalireitit (Heino ja Vuento 2007).

2.4 Geenien ilmentämisen säätely 
mRNA tasolla

2.4.1 mRNA:n muokkaus

RNA-polymeraasin lukiessa geenin, se val-
mistaa mRNA:n esimuodon, jota täytyy muo-
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kata ennen kuin se voidaan kuljettaa tumasta
ulos. Siinä on edelleen geenin intronijaksoja,
jotka täytyy leikata pois ja liittää eksonit yh-
teen. Toimintoa kutsutaan silmukoinniksi.
mRNA:n 5´-päähän lisätään ns. tulppa (cap),
joka suojaa valmista mRNA:ta hajottavilta
nukleaaseilta ja toimii mRNA:n signaalina ri-
bosomille, joka aloittaa translaation. mRNA:n
3´-päähän lisätään transkription lopuksi po-
lyadeniini-häntä, joka vakauttaa valmista mR-
NA:ta ja toimii merkkinä tumasta uloskulje-
tukselle (Campbell ja Reese 2002).
Silmukointi on mRNA:n muokkausvaiheessa
avainasemassa geeniekspression, eli geenin il-
mentämisen kannalta. Silmukoinnissa intro-
nit siis poistetaan ja eksonit liitetään yhteen
spliseosomin toimesta. Avaintekijän silmu-
koinnista tekee se, että intronien poiston yhte-
ydessä voidaan poistaa myös mikä tahansa
eksonijakso, jolloin mRNA:ta luettaessa syn-
tyy erilaisia proteiineja (Kuva 4). Eli yksi
geeni saattaa koodata useita eri proteiineja
(Heino ja Vuento 2007).

Kuva 4. Kaavio vaihtoehtoisen silmukoinnin mer-
kityksestä geeniekspressiossa (kuva mukailtu
lähteestä wikipedia).

2.4.2 mRNA:n kuljetus tumasta 
sytoplasmaan

Tumasta sytoplasmaan kuljetetaan vain pieni
määrä valmistuneesta mRNA:sta. Prosessi on
hyvin valikoiva sillä poikkeavasti silmukoidut
esi-mRNA:t, vialliset mRNA:t ja silmukoin-
nissa poistetut intronit eivät ole vain hyödyt-
tömiä vaan saattavat olla jopa vaarallisia.
Vain täysin kypsät mRNA:t pääsevät tumakal-
von läpi.
Tumakalvossa on huokosia, joissa olevat ra-
kenteet tunnistavat kypsässä mRNA:ssa ole-
vat rakenneproteiinit, muun muassa ns. tulpan
eli cap:in kiinnittävän proteiinikompleksin ja

polyadeniini-hännän kiinnittävät proteiinit.
Tunnistettuaan oikeat rakenteet valmiissa
mRNA:ssa, tumahuokonen päästää sen läpi
sytoplasmaan translaatiota varten. Ylimääräi-
set kuonat jäävät tumaan ja ne pilkotaan suu-
ressa proteiinikompleksissa, jota kutsutaan
eksosomiksi (Alberts ym. 2002).

2.4.3 mRNA:n translaation estämi-
nen

Translaation aloituksessa voidaan myös vai-
kuttaa geenien ilmentymiseen estämällä trans-
laation aloitus. 5´-pään tulpparakenteen ja po-
ly(A)-hännän täytyy toimia tietyssä vuorovai-
kutuksessa, jotta translaatio käynnistyisi. Solu
voi estää translaation käynnistymisen sitomal-
la tietyt proteiinit 5´-päähän tai 3´-päähän lo-
petuskodonin ja poly(A)-hännän väliselle alu-
eelle (Alberts ym. 2002).
Tärkeitä translaatiotason säätelijöitä ovat
miRNA:t (micro-RNA), jotka sitoutumalla
emäspariutumisen avulla mRNA:n 3´-pään
ei-koodaavalle alueelle (UTR; untranslating
region), estävät translaation tai edesauttavat
mRNA:n ennenaikaisessa pilkkoutumisessa.
DNA:ssa on sekvenssejä, joiden mukaan
miRNA:t valmistuvat samalla tavalla kuin
mRNA:kin. miRNA:t ovat erityisen tärkeitä
säätelytekijöitä sen takia, että ne pystyvät es-
tämään usean eri tyypin mRNA:n translaati-
on. Lisäksi miRNA:en säätelykohteina ovat
erilaisten signaaliproteiinien, entsyymien ja
transkriptiotekijöiden mRNA:t. miRNA:en ja
niiden kontrolloimien kohteiden säätelemät
reitit muodostavat siis laajan solunsisäisen
säätelyverkoston. Tällä hetkellä on arvioitu,
että miRNA:t säätelevät jopa 10–30% geenien
ilmentymisestä (Cui ym. 2006). 
Yleisesti solu säätelee proteiinisynteesiä fos-
foryloimalla erään käynnistystekijän, jolloin
yleisesti kaiken mRNA:n lukeminen estyy.
Tällainen yleinen säätely on tärkeää alkionke-
hityksessä: munasolu valmistaa ja varastoi
suuret määrät mRNA:ta, joita ei lueta kuin
vasta heti hedelmöityksen jälkeen. Vasteena
käynnistyy räjähdysmäisesti tiettyjen proteii-
nien synteesi (Campbell ja Reese 2002). 
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2.5 Proteiinien säätely
Proteiineja muokataan vielä translaation aloi-
tuksen jälkeenkin. Proteiinissa on ylimääräi-
siä aminohappojaksoja, jotka määräävät pro-
teiinin lopullisen sijoituspaikan solussa. Ne
voivat siirtyä rakenneproteiineiksi kalvora-
kenteisiin tai niitä voidaan säilöä ja tarvittaes-
sa myöhemmin erittää solun ulkopuolelle.
Proteiinista saattaa translaatiossa muodostua
ns. signaalisekvenssi, joka kuljettaa proteiinin
SRP:n (Signal-Recognition Particle) avusta-
mana solulimakalvostolle (Kuva 5).  Solulle
jatkuva synteesi ja kyky muokata proteiineja
translaation jälkeenkin on erittäin tärkeä. Se
mahdollistaa muun muassa virheellisten tai
väärin laskostuneiden proteiinien poistami-
sen (Heino ja Vuento 2007)

Kuva 5. Esimerkki proteiinin ohjautumisesta so-
lulimakalvolle. SRP-molekyyli (signal-recogniti-
on particle) tunnistaa peptitiketjusta signaalisek-
venssin, kiinnittyy siihen ja tuo proteiinin soluli-
makalvolle SRP-reseptorille. SRP-molekyyli irto-
aa ribosomin jatkaessa proteiinin valmistusta
translokaattorikanavan läpi kalvoston sisään
(kuva muokattu lähteestä http://www.colora-
do.edu/MCDB/MCDB1150/ohd/overhead.html).
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Tiivistelmä
DNA:n kahdentuminen alkaa Pre-RC:n muodostumisella aloituskohtaan DNA-juostetta. DNA-primaasi liittää
juosteeseen alukkeen, josta DNA-polymeraasit voivat aloittaa DNA:n kopioimisen liittämällä nukleotideja juos-
teeksi. Helikaasit, topoisomeraasit ja SBBt pitävät kaksoiskierrettä auki. DNA:n kopioituminen on tarkoin säädel-
tyä, ja syklissä on useita tarkastuspisteitä.

3.1 Johdanto
DNA:n on kahdennuttava, jotta solu voisi ja-
kautua. Solusyklin (kuva 1) interfaasivaiheis-
sa (G1,S ja G2) solu kasvaa, tuottaa aktiivi-
sesti proteiineja sekä monistaa soluelimiä.
DNA kahdentuu S-vaiheessa ja M-vaiheessa
tapahtuu mitoosi. Eukaryooteilla DNA:n ko-
pioituminen tapahtuu tumassa. Kahdentumi-
sen alkamiseen vaikuttavat monet tekijät, ku-
ten solun saamat viestit ulkopuolelta, solun
koko, sekä mahdolliset virheet DNA:ssa
(http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/inter-
faasi/, http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
solusykli_1/ ).

Kuva 1. Solusykli jaetaan neljään vaiheeseen.
Kuvassa myös tarkastuspisteet (checkpoint)
(mukailtu: http://herb4cancer.files.wordpress.
com/2007/11/cell-cycle2.jpg ).

3.2 DNA:n replikaatio

3.2.1 Aloituksen säätely

DNA:n kopioinnin aloituskohdat määräytyvät
solusyklin G1 vaiheessa (kuva 1). Aloitus-
kohtaan muodostuu pre-replicative complex
(pre-RC). Pre-RC koostuu "origin recognition

complex":sta (ORC), ja proteiineista CDC6,
CDT1 ja MCM 2-7 ja se tunnistaa kiinnitty-
miskohtansa siitä, että siinä on paljon adenii-
ni-tymiini pareja, jotka ovat sytosiini-guaniini
paria heikompia. Aloituskohtia tarvitaan usei-
ta, jotta aitotumaisen solun suuri DNA määrä
saadaan kopioitua nopeasti. Aloituskohtien
täytyy syntyä oikeisiin kohtiin vain kerran, et-
tei DNA:ta kopioitaisi kahdesti. Tästä pitää
huolen mm. CDK (cyklin-dependet kinase),
jonka vaikutus estää pre-RC:n muodostumi-
sen myöhemmissä vaiheissa. G1 vaiheen
alussa CDK ei vielä vaikuta (Ballabeni ym.
2004, Bell & Dutta 2002).
Pre-RC muodostuminen (kuva 2) alkaa kuu-
desta proteiinista koostuvan ORC:n sitoutues-
sa aloituskohtaan. Tämän jälkeen entsyymit
CDC6 ja CDT1 liittävät MCM kompleksin
ORC:iin. MCM koostuu proteiineista
(MCM2-7). Lopuksi kinaasit CDK ja DDK
aktivoivat kompleksin ja solu voi siirtyä
S-vaiheeseen. Samalla CDK estää pre-RC:n
uudelleen kiinnityksen (Ballabeni ym. 2004,
Bell & Dutta 2002).

Kuva 2. Pre-RC muodostuminen. ORC tunnistaa
aloituskohdan ja kiinnittyy siihen, jonka jälkeen
CDC6 ja CDT1 kiinnittävät MCM 2-7:n. Lopulta
CDK ja DDK aktivoivat kompleksin (mukailtu:
Bell & Dutta 2002: DNA Replication in Eucaryotic
Cells).
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3.2.2 DNA-juosteen pidentymisvaihe

Helikaasi-entsyymit alkavat avata kaksois-
juostetta kohdasta, johon pre-RC on muodos-
tunut, rikkomalla nukleiinihappojen välisiä
vetysidoksia. Joka kohdasta syntyy aina kaksi
replikaatiohaarukkaa, jotka etenevät eri suun-
tiin. Topoisomeraasit suoristavat DNA-kier-
rettä ja stabilisoivat replikaatiokompleksia.
Single-brand binding (SBB)-proteiinit vastaa-
vat siitä, ettei erotettuihin juosteisiin synny
sekundaarista rakennetta (Watson ym. 2004).
DNAn replikoituminen on semikonservatii-
vista eli uudesta kaksoisjuosteesta toinen
juoste on peräisin alkuperäisestä kaksoiskier-
teestä (http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
dna-n_semikonservatiivisuus/2/). Juosteiden
replikaatiosta eli kopioimisesta huolehtivat
DNA-polymeraasit. Jotta DNA-polymeraasit
voisivat aloittaa toimintansa, tarvitaan
RNA-aluke (primer). Se on lyhyt RNA-pätkä,
jonka DNA-primaasi  (Pol-α) liittää templaat-
tijuosteeseen. DNA-polymeraasi voi aloittaa
nukleotidien liittämisen alukkeen 3’-pään
OH-ryhmästä. Polymeraasit toimivat vain
5’-3’-suunnassa. Clamp-proteiinit sitoutuvat
polymeraaseihin ja auttavat sekä nopeuttavat
niiden toimintaa (Watson ym. 2004).

Replikaatiohaarukassa (kuva 3) on kaksi juos-
tetta, joista toista  kutsutaan johtavaksi
(leading) ja toista viivästyneeksi (lagging)
juosteeksi. Viivästynyttä juostetta on replikoi-
tava 3’-5’-suuntaan. Koska DNA-polymeraa-
sit eivät voi toimia siihen suuntaan, DNA-pri-
maasi muodostaa juosteeseen alukkeita lyhyin
välimatkoin ja viivästyneessä juosteessa
DNA-polymeraasi ε (Pol-ε) aloittaa niistä ly-
hyiden DNA-pätkien rakentamisen takautu-
vasti helikaasin etenemissuuntaan nähden.
Näitä pätkiä kutsutaan Okazakin fragmenteik-
si. DNA-ligaasi seuraa polymeraasia ja liittää
fragmentit toisiinsa. Johtavassa juosteessa nu-
kleotideja liittää toisiinsa DNA-polymeraasi δ
(Pol-δ) (Watson ym. 2004).
Kun polymeraasi on aloittanut nukleotidien
liittämisen, nukleaasi (Rnase H) poistaa
RNA-alukkeen. Polymeraasi palaa tyhjään
kohtaan myöhemmin ja lisää siihen DNA-nu-
kleotideja, jotka DNA-ligaasi liittää juostee-
seen. Koska replikaatiohaarukoita syntyy mo-
neen eri kohtaan Dna-juosteessa, replikaatio
loppuu kun haarukat törmäävät (Watson ym.
2004).
Prokaryooteissa ja mitokondrioissa DNA-rep-
likaatioprosessi eroaa eukaryooteista, mutta
sekin on semikonservatiivista sekä tapahtuu
5’-3’-suuntaan (Watson ym. 2004).

Kuva 3: DNA:n replikaatio. Helikaasi avaa juostetta ja topoisomeraasi sekä SSB:t estävät sen kierty-
mistä. Primaasi liittää avattuun juosteeseen alukkeen, josta DNA-polymeraasi aloittaa uusien nukleo-
tidien liitttämisen 5’-3’-suunnassa. Nukleaasi poistaa alukkeet ja ligaasi liittää uudet DNA-fragmentit
juosteeksi (mukailtu: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_replication_en.svg ).
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3.3 Telomeerit
Eukaryooteilla kromosomien päät lyhenevät
jokaisen solunjakautumisen yhteydessä. Ly-
hentyviä alueita kutsutaan telomeereiksi ja ne
eivät koodaa mitään geeniä. Lineaarisen
DNAn takia osa templaatista jää replikoitu-
matta kromosomin päissä Selkärankaisilla te-
lomeerit koostuvat 5’-TTAGGG-3’-toistois-
ta. Kun telomeerit loppuvat, solu ei enää pys-
ty replikaatioon. Ituradan soluissa telomeraa-
si-entsyymi liittää telomeeritoistoja kromoso-
mien päihin
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Telomeeri).

3.4 DNA:n kahdentumisessa tapah-
tuvat virheet ja niiden korjaus-
mekanismit

3.4.1 Tarkistuspisteet

Solusyklin eri vaiheissa on tarkastuspisteitä
(cell cycle checkpoints) (kuva 1), joissa DNA
tarkastetaan virheiden varalta. Virheet pyri-
tään korjaamaan heti, ja jos tämä ei onnistu,
solusykli pysähtyy kunnes virheet saadaan
korjatuksi. Jos virhettä ei voida korjata, solu
tuhoaa itsensä apoptoosilla. Solun tärkeimpi-
nä tarkastuspisteinä toimivat;
G1/S, joka määrää siirtyyko solu lepotilaan
(G0), vai synteesiin (S). 
Intra-S-tarkistuspiste, joka suoritetaan S vai-
heen aikana, jos replikaatiohaarukka pysäh-
tyy. Tämä tapahtuu, kun havaitaan virhe
DNA:ssa, tai kun deoksinukleotideja on liian
vähän DNA-polymeraasin toiminnan jatkami-
seen. Myös kaksoissäiekatkos ja yksisäikei-
sen DNA-juosteen kiertyminen voivat aiheut-
taa replikaation keskeytymisen (Goodman
2007).
G2/M-tarkistuspiste, jossa kopioitu DNA tar-
kistetaan ja virheitä korjataan. Jos havaitut
virheet saadaan korjatuksi, solu siirtyy mitoo-
siin (Goodman 2007).

3.4.2 Korjausmekanismit

Replikatiivinen DNA-synteesi on hyvin tark-
kaa ja virhetiheys on vain n.10-10  (Berg ym.
2002). Joskus virheitä kuitenkin sattuu ja tie-

tyt sairaudet lisäävät virheiden todennäköi-
syyttä. DNA-virheet voivat aiheuttaa mm. vir-
heellisten proteiinien tuoton, tai muutoksen
tietyn proteiinin tuoton määrässä. Vakavat
mutaatiot voivat johtaa apoptoosiin tai erilai-
siin tauteihin, esimerkkeinä erilaiset syövät,
sekä yhden aminohapon muutoksesta aiheutu-
va sirppisoluanemia (Silverstein ym. 2008).
MMR eli mismatch-korjauskoneisto tunnistaa
DNAhan liitetyt emäspariutumattomat nu-
kleotidit ja leikkaa palan syntetisoidusta juos-
teesta. Tämän jälkeen DNA-polymeraasi ra-
kentaa juosteen uudelleen kokonaiseksi. Muu-
tatiot MMR-geeneissä johtavat replikaatiovir-
heiden lisääntymisen, mikä ilmenee mm. pe-
rinnöllisenä paksusuolensyöpänä (HNPCC)
(Knowles & Selby 2005).
Muita korjausmekanismeja ovat mm. emäk-
senpoistokorjaus ja nukleotidinpoistokorjaus.
Kaksoissäiekatkosta varten solulla on eri kor-
jausmenetelmiä mm. homologiseen rekombi-
naatioon perustuva (HR) menetelmä, joka
hyödyntää ehjää sisarkromosomia, sekä ei-ho-
mologinen päiden yhteenliittäminen (NHEJ)
(Knowles & Selby 2005).

Lähteet

Ballabeni A, Melixetian M, Zamponi R, Masiero L, Mari-
noni F, & Helin K. Human Geminin promotes
pre-RC formation and DNA replication by stabilizing
CDT1 in mitosis. EMBO J. 2004; 4; 23(15):
31223132. Saatavissa: http://www.pubmedcen-
tral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=514931 (luettu
8.9.09.).

Bell S & Dutta A. DNA Replication in Eucaryotic Cells.
Annu. Rev. Biochem, 2002, 71:336, s.334-366, Saat-
avisa: http://arjournals.annualreviews.org/doi/pdf/
10.1146/annurev.biochem.71.110601.135425 (luettu
8.9.09)

Berg J, Tymoczko J & Stryer L. Biochemistry, 5th edition,
Michelle Julet, 2002,  Saatavissa: http://www
.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=stryer.chapter.
3740 (luettu 9.9.09)

Goodman S. Medical cell biology 3. edition, Academic
Press, 2007, s. 285-286

Knowles M & Selby P. Introduction to the cellural and
molecular biology of cancer, 4th edition, Oxford Uni-
versity Press, 2005, s.64-68

Silverstein A, Silverstein V & Silverstein L. DNA, 2008,
Twenty First Century Books, p.32-35

Watson J, Baker T, Bell S, Gann A, Levine M & Losick
R. Molecular Biology of the Gene, 5th edition,  Ben-
jamin Cunnings, 2004,  s. 181-232

http://herb4cancer.files.wordpress.com/2007/11/cell-cycle
2.jpg (luettu. 1.9.2009)

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/dna-n_semikonser
vatiivisuus/2/ (luettu 8.9.09) 



244
E4 *Post-transkriptionaalinen mrna:n modifiointi
Harjunpää, Joel & Korkala, Matti
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
16.9.2009
Jarkko Lackman

Tiivistelmä
Transkription lopputuloksena syntyy DNA:n koodaavan juosteen kanssa lähes identtinen mRNA-kopio
(mRNA:ssa tymiinin paikalla urasiili), jonka synteesi tapahtuu aina suunnassa 5’  3’ eli alkupäästä loppupäähän.
Prokaryoottisten eliöiden geeniä koodaavan alueen osat ovat kaikki proteiinia koodaavia, joten niillä muodostuu
transkriptiossa suoraan valmis mRNA. Aitotumallisen solun geenissä on koodaavassa alueessa lisäksi ei-koodaavia
osia eli introneita, minkä takia muodostuvaa esiaste-mRNA:ta on muokattava transkription jälkeen. Esi-
aste-mRNA:n muokkaustapahtumat tapahtuvat aitotumallisen solun tumassa, minkä jälkeen valmis mRNA voidaan
kuljettaa solulimaan translaatiota varten. Intronien poistoa esiaste-mRNA:sta kutsutaan silmukoinniksi. Intronit
poistetaan, koska ne voivat estää valmiin proteiinin toiminnan tai häiritä proteiinin toimintaa.  Muita muokkausta-
pahtumia ovat Cap-rakenteen lisääminen esiaste-mRNA:n alkupäähän eli 5’-päähän ja poly-A-hännän lisääminen
loppu- eli 3’-päähän (polyadenylaatio). Ne lisäävät muodostuvan mRNA:n stabiiliutta, suojaavat valmista
mRNA-molekyyliä vieraiden eksonukleaasien hyökkäyksiltä ja ovat tarpeellisia translaation aloituksessa soluli-
massa. Vaihtoehtoinen silmukointi on yleinen post-transkriptionaalinen modifiointimenetelmä, jonka avulla esi-
aste-mRNA:ta muokkaamalla voidaan luoda alkuperäisestä poikkeavia mRNA-molekyylejä. Editointi on erikoista-
paus muokkaustapahtumasta, jossa koodausinformaatiota voidaan transkription jälkeen kemiallisesti muokata
mRNA-tasolla.

4.1 Johdanto
Geenit ovat hyvin samankaltaisia eri lajeilla,
lähilajeilla kuten ihmisellä ja muilla kädelli-
sillä lähes identtiset.  Geenien ilmentyminen
proteiinisynteesissä (transkriptio ja translaa-
tio) ja geenin rakenteen perusperiaate (geeni-
en säätelyalueet ja koodaavat alueet) noudat-
tavat myös samaa peruskaavaa eri eliölajeis-
sa. Mikä mahdollistaa elämän monimuotoi-
suuden, jos eliölajit muistuttavat lähtökohdil-
taan näin paljon toisiaan? Vastaus löytyy gee-
nien organisoitumisen ja niiden erilaisen sää-
telyn kautta (Sariola ym. 2003). 
Prokaryoottisten eliöiden, kuten bakteerien ja
arkkibakteerien, geenit ovat yhtenäisiä jakso-
ja, kun taas aitotumallisten eliöiden geenit
ovat epäjatkuvia. Prokaryoottisilla eliöillä
transkriptiossa muodostuva mRNA on suo-
raan valmis translaatiota varten, koska kopioi-
tuva mRNA, ei sisällä ei-koodaavia osia eli
introneita. Aitotumallisen solun esiaste-mR-
NA puolestaan sisältää intronit, jotka eivät
varsinaisesti koodaa mitään proteiinia, ja jot-
ka eivät saa sisältyä varsinaiseen mRNA:han.
Siksi esiaste-mRNA:ta on muokattava tumas-
sa ennen niiden kuljetusta solulimaan trans-
laatiota varten, toisin kuin bakteereilla.
Post-transkriptionaalisen mRNA:n modifioin-

nin tärkeimpiä vaiheita ovat intronien poisto
eli silmukointi, vaihtoehtoinen silmukointi,
cap-rakenteen lisäys ja poly-A-hännän syn-
teesi, joita jokaista on käsitelty luvussa 2. Li-
säksi luvussa 2 on käsitelty editointia, joka on
voimakkaasti tutkimuksen kohteena oleva eri-
koistapaus modifiointitapahtumista (Murray
ym. 2006, Sariola ym. 2003).
Aitotumallisten solujen geenien epäjatkuvuus
tarjoaa monia mahdollisuuksia geenien ilmen-
tymisen säätelylle, joka on pakollista kehityk-
sen ja toiminnan kannalta. Kuten tiedämme,
ihmisen lähes jokaisessa solussa on sama pe-
rintöaines puna- ja sukusoluja lukuun otta-
matta. Yksittäisissä soluissa ilmenee kuiten-
kin vain hyvin pieni osa yksilön kaikista gee-
neistä. Geenin aktivoituminen väärissä pai-
koissa voi johtaa mm. häiriöihin sikiönkehi-
tyksessä, minkä takia geenien ilmentymiseen
on kiinnitettävä soluissa erityistä huomiota.
Post-transkriptionaaliset muokkaustavat osal-
listuvat geenien ilmentymiseen. Lisäksi ne
parantavat solulimaan kuljetettavan mRNA:n
stabiiliutta ja tunnistusta, jolloin proteiinisyn-
teesi ei häiriinny mRNA:n siirtyessä tumasta
solulimaan translaatiota varten (Sariola ym.
2003).
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4.2 Post-transkriptionaalinen MRnA:n modifiointi

Kuva 1. Aitotumallisen solun geenien ilmentymisreitti vaiheittain.

Transkriptiossa DNA:sta kopioitu esias-
te-mRNA on muokattava tumassa ennen val-
miin mRNA:n lähettämistä solulimaan prote-
iinisynteesiä varten. Kuvassa 1 on esitetty
näiden muokkaustoimenpiteiden eli
post-transkriptionaalisten modifiointien si-
jainti geenien ilmentymisreitillä (sininen laa-
tikko). Prokaryoottisen (ei tumaa) solun koh-
dalla mRNA muodostuu transkriptiossa suo-
raan solulimaan, sillä niiden geenit ovat jatku-
via, eikä muokkaustoimenpiteitä tarvita (Sa-
riola ym 2003).

4.2.1 Silmukointi

Silmukointi eli intronien poisto on yksi tär-
keimmistä esiaste-mRNA:n muokkaustapah-
tumista, ja sen suorittaa solun tumassa silmu-
kointikoneisto eli spliseosomi. Spliseosomin

tehtävänä on tunnistaa ja poistaa jokainen yk-
sittäinen introni esiaste-mRNA:sta. Yhden-
kin intronin virheellinen poisto voi johtaa toi-
mimattomaan tai väärin toimivaan proteiiniin.
Esimerkkinä mainittakoon titiini-geeni, jonka
geenin koodaavassa alueessa on jopa 244
intronia (Sariola ym. 2003).  Nisäkkäiden so-
lussa keskimäärin 50–75 % esiaste-RNA:n si-
sältämästä informaatiosta ei sisälly varsinai-
seen lähetti-RNA:han (Murray ym. 2006), mi-
kä kuvastaa silmukoinnin merkitystä geenin
ilmentymisreitillä. Kansilehden kuvassa on
nähtävillä spliseosomi toiminnassa: se taittaa
eli silmukoi intronin, katkaisee sen ja liittää
jäljelle jääneet eksonin päät toisiinsa kiinni,
jolloin lopputuloksen muodostuu pelkästään
eksoneista koostuva mRNA (Murray ym.
2006, Sariola ym. 2003). Kuvassa 2 on esitet-
ty silmukoinnin periaate.

Kuva 2. Silmukoinnin eli intronien poiston yleisperiaate. Silmukoinnissa esiaste-mRNA:sta poistetaan
intronit ja liitetään eksonit päistään toisiinsa kiinni. 5’- ja 3’-UTR-alueet ovat ei-koodaavia alueita, jotka
rajoittavat esiaste-mRNA:ta/mRNA:ta molemmista päistä. (Sariola ym 2003, Murray ym. 2006)

Esiaste-RNA

Lähetti-RNA
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4.2.2 Vaihtoehtoinen silmukointi

Vaihtoehtoinen silmukointi on merkittävä
geenien ilmentymisen säätelymekanismi; esi-
merkiksi ihmisen geeneistä on 60 % sen koh-
teena. Intronien päissä olevien tunnistusjakso-
jen avulla spliseosomi tunnistaa intronin sää-
dellyksi introniksi tai vakiointroniksi. Vakio-
introni tarkoittaa normaalisti silmukoitavaa
intronia, kun taas säädelty introni on vaihto-
ehtoisen silmukoinnin kohteena. Säädeltyjä
introneita on tyypillisesti vain muutama kus-
sakin geenissä, loput ovat vakiointroneita.
Säädellyt intronit voidaan tarvittaessa poistaa
tai jättää muodostuvaan mRNA:han. Tällöin
muodostuu useita erilaisia geenituotteita sa-
masta geenistä, mikä lisää geneettistä moni-
muotoisuutta eliöissä ja parantaa solun ja ku-
dosten kykyä vastata niiden erityistarpeisiin.
Esimerkiksi ihmisen aivoissa ilmentyvällä
neureksiinigeenillä on 1000 erilaista ilmenty-
mää, ja banaanikärpäsen yhdestä geenistä voi-
daan teoriassa tuottaa yli 38 000 erilaista mR-

NA:n muotoa, mikä on jopa kolminkertainen
luku banaanikärpäsen geenien yhteenlasket-
tuun määrän verrattuna. Intronit voidaan erot-
taa toisistaan poikkeavien tunnistuskohtien ja
erityisten tunnistusmenetelmien avulla, jotka
ovat molekyylitasolta vielä osittain tuntemat-
tomia. Esimerkkejä vaihtoehtoisen silmukoin-
nin keinoista ovat eksonin yli hyppäys, vaih-
toehtoinen eksoni, ja piilotettu introni. Myös
poly-A-hännän paikka voi vaihdella, jolloin
geeni katkaistaan eri kohdista ja saadaan eri-
laisia (erimittaisia) mRNA-molekyylejä.
Vaihtoehtoisen silmukoinnin säätelystä vas-
taavat SR-proteiinit, jotka sitoutuvat vasta
syntetisoituun esiaste-RNA-molekyyliin ja
mahdollistavat tai estävät läheisen intronin
tunnistusjakson käytön. Kuvassa 3 on esitetty
esimerkkinä nisäkkäille tyypillisin vaihtoeh-
toisen silmukoinnin keino eksonin yli hyppä-
ys, jossa intronien mukana voidaan poistaa
myös eksoneita (Murray ym. 2006, Sariola
ym. 2003).

Kuva 3. Eksonin yli hyppäys. Eksoni voidaan poistaa tarvittaessa säädeltyjen intronien mukana, jol-
loin kyseessä on eksonin yli hyppäys (ylempi vaihtoehto). Alapuolella on esitettynä normaali silmu-
kointi, jossa kaikki intronit ovat vakiointroneita (Murray ym. 2006).

4.2.3 Cap rakenne ja polyadeny-
laatio

Cap-rakenne koostuu 7-metyyliguanosiinitri-
fosfaattiryhmästä. Rakenne on mukana mm.
transkriptiossa. Cap-rakenne (7-metyyliguan-
osiinitrifosfaattiryhmä) liitetään 5` päähän. Se
liittyy ensimmäisen nukleotidiin 5`-5` trifos-
faatti sillan kautta. Cap-rakenne on lisätty esi-
aste-mRNA:han transkription aikana ilmei-
sesti jo silloin kuin RNA- polymerisaatiossa
on polymerisoitunut 20–100 nukleotidiä.
Cap-rakenne näyttää olevan iso vaikuttaja
useissa osissa mRNA:n ja esiaste-mRNA:n
aineenvaihduntaa. Usein liittyvä osa tunnistaa
rakenteen 5` osan. (Tuusa 2009, http://
www.ewa.cz/pages1/813.htm)

Poly(A)-häntä koostuu n.200 adenosiinista ja
sen tärkein tehtävä on translaatiossa.
Poly(A)-häntä syntetisoituu 3` päähän. Lähes
kaikissa mRNA:ssa on adenyliinijäämiä po-
ly(A)-hännästä. Tärkein tehtävä sillä on trans-
laatiossa. Hännän pituutta voidaan säädellä
solulimassa. On myös esitetty, että po-
ly(A)-häntä on mukana ohjaamassa, kuinka
kauan mRNA on solussa ennen kuin se hajo-
tetaan. 3’ pään pilkkominen ja polyadetylaa-
tio ovat yhteydessä transkription päättymi-
seen.(Tuusa 2009, http://www.ewa.cz/pages1/
813.htm)
Näiden rakenteiden avulla mRNA tunniste-
taan ja se voidaan kuljettaa tumasta sytoplas-
maan proteiinisynteesia varten.  5`-pään
cap-rakenne suojaa mRna:ta nukleaaseilta ja
toimii signaaleina ribosomeille RNA:n trans-
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laatiossa. Cap-rakenne ja poly(A)-häntä toi-
mivat kiinnityskohtina kuljetusproteiineille ja
stabiloiville proteiineille. Poly(A)-häntä stabi-
lisoi mRNA:ta ja vaikuttaa myös translaation
säätelyssä. (Tuusa 2009, http://www.ewa.cz/
pages1/813.htm)
Eukaryoottisoluilla transkription lopetus yh-
distyy mRNA polyadenylaatioon. Po-

ly(A)RNA-polymeraasi lisää noin 250 aden-
osiininukleotidiä katkaistun mRNA:n jatkok-
si. MRNA:n stabilointi tapahtuu poly(A)-hän-
nän johdosta, joka toimii myös merkkinä tu-
masta pois kuljetuksessa. (Tuusa 2009, http://
www.ewa.cz/pages1/813.htm

Kuva 4. Valmis mRNA, jossa cap-rakenne sekä poly(A)-häntä. Rakenteet suojaavat 5’ ja 3’ päätä.
Cap-rakennetta tarvitaan translaation aloitukseen ja 5’ pään suojaukseen. Poly(A)-häntä suojaa toisel-
ta puolelta tulevilta eksonukleaasin hyökkäyksiltä. (Murray ym. 2006)

4.2.4 Editointi

Koodausinformaatiota voidaan transkription
jälkeen muuttaa mRNA-tasolla RNA:n edi-
toinnilla kemiallisesti. Tällöin mRNA:n koo-
daussekvenssi poikkeaa alkuperäisestä
DNA:n sisältämästä informaatiosta. Sytidii-
nideaminaasin avulla pystytään muuttamaan
mRNA:n CAA-kodoni UAA-kodoniksi tie-
tyssä spesifisessä paikassa. Lisäksi mR-
NA:han voidaan tarvittaessa lisätä tai poistaa
uridiini-nukleotideja, jolloin niiden sisältämä
informaatio muuttuu. RNA-editoinnin tarkkaa
periaatetta ei vielä tunneta, mutta nykyisten
oletusten mukaan 0,01 % mRNA-molekyy-
leistä on sen kohteena. (Murray ym. 2006)
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5.1 Johdanto
Proteiinit, jotka sitovat DNA:ta, jaetaan perin-
teisesti kahteen luokkaan – histoneihin ja
muihin kromosomaalisiin proteiineihin. His-
tonit muodostavat tehokkaan, mutta helposti
avautuvan pakkauskoneiston. Vain eukaryoot-
tisoluissa esiintyvät histonit pakkaavat
DNA:n kromatiiniksi ja muodostavat 50%
kromatiinin massasta. Perushistoneita tunne-
taan neljä luokkaa: H2A, H2B, H3 ja H4. Näi-
den lisäksi kromatiinista löytyy H1-histonei-
ta, jotka kiinnittävät perushistonien ja DNA:n
yhdistymät. (Alberts ym. 2008)

Kromatiinirakenne.

5.2 Histonien rakenne
Histonit ovat yksi konservoituneimmista eu-
karyoottisista proteiiniryhmistä ja ne koostu-
vat pääasiassa lysiinistä ja arginiinista. Esi-
merkiksi herneen ja lehmän histonin H4 ami-
nohapposekvenssit poikkeavat toisistaan ai-
noastaan kahdessa 102:sta positiostaan. Siitä
voidaan päätellä, että lähes kaikki histonien
aminohapot ovat aktiivisia proteiinissa, joten
muutos missä tahansa positiossa olisi tuhoisa.

Useimmat mutaatiot histonien sekvensseissä
aiheuttavat mahdollisesti koko eliön kuole-
man tai vähintäänkin vakavia häiriöitä geeni-
en ilmenemisessä. (Kierszenbaum 2007, Al-
berts ym. 2008)

5.2.1 Perushistonit

Kaikki nukleosomin ytimen neljä perushisto-
nia – H2A, H2B, H3 ja H4 – ovat pieniä
emäksisiä proteiineja. Kaikilla perushistoneil-
la on samanlainen rakenne, joka koostuu kol-
mesta alfa-heliksistä, joita yhdistää kaksi
kierrettä (eng. loop). Ne muodostavat kiekko-
maisen rakenteen, joka toimii nukleosomin
ytimenä, joka rakentuu kahdeksasta histoni-
proteiinista. Nukleosomien järjestymisessä
histoniproteiinit kiinnittyvät toisiinsa muo-
dostaen H3-H4 ja H2A-H2B dimeerejä, joista
H3-H4 dimeerit yhdistyvät tetrameereiksi.
Syntyvät tetrameerit sitoutuvat kahden
H2A-H2B dimeerin kanssa muodostaen kom-
paktin oktameeriytimen, jonka ympärille
DNA kietoutuu. Jokaisella ytimen histonilla
on N-terminaalinen aminohappopää, joka ku-
rottautuu ulos ytimestä.  Tämä rakenne saa ai-
kaan histonien emäksisyyden ja sitä kautta
positiivisen varauksen. Näillä aminohappo-
päillä on ratkaiseva merkitys DNA:n laskos-
tumisessa ja toiminnassa. (Alberts ym. 2008)
Jokaiseen nukleosomiin liittyy yksi histoni
H1-molekyyli, joka liittää DNA:n ja perushis-
tonien muodostaman ytimen yhteen. H1-pro-
teiini on muita histoneita suurempi. Euka-
ryoottiset organismit tuottavat myös pienen
määrän erikoistuneita ydinhistoneita, joilla on
erilaisia aminohapposekvenssejä kuin perus-
histoneilla. (Alberts ym. 2008 )
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Histonioktameerin järjestäytyminen DNA:ssa.

5.3 Histonien toiminta DNA:n pak-
kautumisessa

Pakkaamattoman DNA:n pituus yhdessä ih-
missolussa on keskimäärin lähes 2 metriä,
mutta histonimolekyylien ympärille pakkau-
tuneen heterokromatiinin pituus on yhteensä
vain noin 90 millimetriä. Pakkautuminen nu-
kleosomeiksi perustuu histonien positiivisten
aminohappotähteiden ja kaksoisjuosteen ne-
gatiivisesti varautuneiden fosfaattitähteiden
välisiin ionisidoksiin. Nukleosomin DNA-osa
koostuu 147 nukleotidista, jotka kiertyvät his-
tonikiekon ympärille muodostaen 1,7-kertai-
sen vasenkätisen superkierteen. H1-molekyy-
lit stabiloivat nukleosomin rakenteen, jolloin
syntyy peräkkäisten nukleosomien muodosta-
ma helminauha. Histonioktaamerien ympäri
kiertynyt DNA-rihma kykenee pakkautumaan
tiiviimmäksi kiertymällä spiraalille. Tällöin
jokaisessa kerroksessa on kuusi nukleosomia.
(Alberts ym. 2008)

5.3.1 Pakkautumisen ja purkautumi-
sen säätely

Pakkautunut heterokromatiini on ns. varasto-
muoto, joten kromatiini on kyettävä purka-
maan ja pakkaamaan nopeasti ja tehokkaasti.
Pakkautumista ja purkautumista säätelee his-
tonikoodi, joka muodostuu nukleosomien
ydinhistonien erilaisista metylaatioista, asety-
laatiosta, fosforylaatiosta, ubikinaatiosta ja
sumoylaatiosta. Ne perustuvat proteiinien va-
rauksen muuttamiseen. Fosforylaatio vaikut-
taa transkription säätelyyn, DNA:n korjaami-
seen ja kromatiinin pakkautumiseen. Kysei-
sessä reaktiossa lisätään fosfaattiryhmä histo-
nien lysiinisivuketjuihin. Asetylaatiossa
HAT-entsyymit liittävät histoneihin asetyyli-
ryhmiä, jotka poistavat lysiinin positiivisen
varauksen. Tämän uskotaan vaikuttavan
DNA-ketjun transkriptioaktiivisuuteen. Mety-
laatiosta tunnetaan kolme eri muotoa: mono-,
di- ja trimetylaatio. Kyseiset reaktiot voidaan
erottaa toisistaan erilaisen sitovan proteiinin
perusteella. Näiden toisistaan poikkeavien
proteiinien takia eri metylaatioilla on erilaisia
vaikutuksia solun toiminnan kannalta. Lysii-
nin asetylaatio ja metylaatio ovat kilpailevia
reaktioita. Asetyloitunut lysiini ei voi mety-
loitua, ja päinvastoin. (http://www.pubmed-
central.nih.gov.proxy.pc124152.oulu.fi:8080/
articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubme-
did=19188699 , luettu 27.8.2009)
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Tiivistelmä
Solut altistuvat jatkuvasti säteilylle ja vapaille radikaaleille. Ne voivat vaurioittaa DNA:n emäksiä ja siten aiheuttaa
nukleotidisekvenssin pysyviä muutoksia, eli mutaatioita. Vapaita radikaaleja syntyy sekä vierasaineiden reaktioissa
että aerobisen metabolian sivutuotteena. Erilaiset mutaatiot geenialueilla voivat johtaa liian lyhyen tai väärin las-
kostuneen proteiinin tuotantoon tai estää kokonaan lähetti-RNA:n synteesin. DNA-vauriot voivat myös edistää
syövän kehitystä ja johtaa eliön kuolemaan. Toisaalta mutaatiot sukusoluissa ovat välttämättömiä evoluutiolle.
DNA:n vaurioita tapahtuu ja niitä korjataan etenkin replikaation yhteydessä. Replikaatiokoneisto pystyy itse kor-
jaamaan virheitä (yleensä väärän emäksen liittäminen) ja lisäksi sellaisia kopioitavan DNA:n vaurioita, jotka
pysäyttäisivät replikaatiohaarukan etenemisen.  Lisäksi on olemassa replikaatioon liittymättömiä korjausmekanis-
meja, kuten emäksenpoistokorjaus, nukleotidinpoistokorjaus ja kaksoissäiekatkoskorjaus sekä eräät suorat emäk-
sen korjaukset. Mutaatiot ja etenkin niiden korjaamisen käynnistyminen vaikuttavat solusyklin säätelyyn pysäyt-
täen sen esimerkiksi G1/S-tarkistuspisteeseen. Tämä on tärkeää, jotta virheellinen geneettinen koodi ei välittyisi
solujakautumisessa. Ihmisillä eräs tärkeä säätelijä tässä on p53-proteiini, jonka mutaatiot aiheuttavat erilaisia syö-
piä. Myös replikaatiohaarukan pysähtyminen voi pysäyttää solusyklin jo ennen varsinaisten korjausmekanismien
aktivoitumista.

Johdanto
Ihmisen solussa on keskimäärin kolme miljar-
dia emästä ja elämän aikana tapahtuu noin
10^16 solunjakautumista. Jokaisen solun
DNA:ssa tapahtuu normaalioloissa noin mil-
joona mutaatiota vuorokaudessa. Koska
DNA:n geneettinen informaatio on koodattu-
na nukleotidiemäksiin, vauriot etenkin emäs-
rakenteissa tuottavat proteiinisynteesin kautta
vaikuttavia mutaatioita.
Solujen normaali toiminta ei ole mahdollista
ilman DNA:n korjausmekanismeja, joita ih-
misellä koodaa yli 130 geeniä. Eliöstä riippu-
matta korjausmekanismit ovat samankaltaisia
DNA:n rakenteen ja tehtävien identtisyyden
vuoksi, mutta joitain erojakin tunnetaan.
Kaikkien korjausmekanismien jälkeenkin jää
yhteen jokaisesta miljoonasta emäksestä vir-
he. Myös korjausmekanismit voivat tuottaa
mutaatioita, sillä jonkin verran korjausta ta-
pahtuu syyttä reaktiotodennäköisyyksien
vuoksi.
DNA:n korjausmekanismien tutkimus tuottaa
tärkeää tietoa etenkin syöpäsairauksien ym-
märtämiseen ja hoitoon. Tulevaisuudessa syö-
pähoidot voivat tarkentua entisestään, jos on-
nistutaan kehittämään lääkkeitä yhä spesifim-

min eri korjausmekanismien häiriöihin. Jo nyt
tiedetään tiettyjen korjausmekanismien häiri-
öiden liittyvän kohonneeseen riskiin tietyille
syöville.
Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, suosittelem-
me tutustumaan esimerkiksi Howard Lieber-
mannin katsausartikkeliin DNA Damage Re-
pair and Response Protein as Targets for Can-
cer Therapy (2008) sekä T. Nouspikelin katsa-
usartikkeliin Nucleotide excision repair: va-
riations on versatility (2009).

6.1 DNA:n vauriotyypit
DNA:n vaurioitumista tapahtuu jatkuvasti se-
kä osana solun normaalia toimintaa että ym-
päristön vaikutuksesta. Runsas solujakautu-
minen ja toisaalta vilkas aerobinen metabolia,
etenkin happiradikaaleja vapauttavat mito-
kondrion hengitysketjun reaktiot, lisäävät mu-
taatioriskiä. Jokaista solujakautumista varten
solun DNA monistetaan, missä tapahtuu aina
tietyllä todennäköisyydellä virheitä. Happira-
dikaaleja syntyy myös monien vieraiden ai-
neiden vaikutuksesta.
Mutaatio geenialueella DNA:n emäksessä voi
johtaa yksittäiseen pistemutaatioon (yksi



251
emäs muuttuu, mutta aminohappo ei välttä-
mättä muutu), lukukehyksen muutokseen
(proteiinin jokainen aminohappo muuttuu) tai
ennenaikaiseen lopetukseen (tuottaa liian ly-
hyen proteiinin). Mikäli DNA:n molemmat
juosteet katkeavat (kaksoissäiekatkos), on
mahdollista että katkennut pätkä liittyy toi-
seen kromosomiin eli tapahtuu translokaatio.
DNA:n vaurioituminen saattaa myös toimia
signaalina apoptoosille, mikäli vaurioita on
paljon.

6.1.1 Yksittäisen emäksen muutok-
set

Erilaiset emäsmuutokset vaikuttavat emäspa-
riutumiseen ja siten kaksoisjuosteen kestä-
vyyteen. Emäsrakenteessa voi tapahtua esi-
merkiksi deaminaatio, oksidaatio, depurinaa-
tio, depyrimidaatio tai alkylaatiota (metyyli-
guaniiniksi). Emäs voi myös muuttua toiseksi,
kuten sytosiini urasiiliksi, mitä tapahtuu jo-
kaisessa solussa keskimäärin 500 kertaa päi-
vässä (Lieberman 2008). Väärä emäs voi jos-
kus johtua virheestä replikaatiossa, vaikkakin
solulla on useita tällaisia virheitä korjaavia
mekanismeja. Myös muutos sytosiinista ura-
siiliksi on kohtalaisen helppoa havaita, koska
urasiili ei ole normaali DNA:n emäs. Olete-
taankin, että tymiini on korvannut RNA:n
urasiilin jotta sytosiinin muuntuminen havait-
taisiin eikä se pääsisi aiheuttamaan pysyviä
mutaatioita. (Lieberman 2008)

6.1.2 Ylimääräiset kovalenttiset 
sidokset

Samassa DNA-juosteessa sijaitsevien vierek-
käisten emästen välille voi syntyä esimerkiksi
syklobutaanipyrimidiinidimeereiksi kutsuttu
rakenne ultraviolettisäteilyn seurauksena (ku-
va 1). Yleisintä tämä on kahden tymiinin vä-
lillä. Toinen esimerkki juosteen sisäisestä
emästen välisestä liitoksesta on 6,4-pyrimidii-
nipyrimidonivalotuotteet (photoproducts)
(kuva 1).
DNA-juosteiden välille voi syntyä kovalentti-
sia sidoksia eräiden kemikaalien, kuten
Cis-Platinin, typpisinapin ja mitomysiini-D:n
seurauksesta. Nämä aiheuttavat kaksoissäie-

katkoksia, koska ne johtavat replikaatiohaaru-
kan pysähtymisen (polymeraasi ei pääse ete-
nemään). Juosteiden väliset sidokset korjataan
NER:n, transleesiosynteesin ja kaksoisjuoste-
korjauksen yhdistelmällä (kpl 3). (Nouspikel
2009)

Kuva 1. Vasemmalla 6,4-pyrimidiinipyrimidoniva-
lotuote ja oikealla syklobutaanipyrimidiinidimee-
ri.

6.1.3 Juosteiden katkeaminen

DNA-juostepätkiä syntyy luonnollisesti esi-
merkiksi replikaatiossa (Okazakin fragmen-
tit). Tahattomasti niitä voi syntyä topoisome-
raasien (DNA:n kierrettä aukova entsyymi)
toiminnassa. Myös mekaaninen rasitus ja jot-
kin kemoterapeuttiset antibiootit (esimerkiksi
bleomysiini) voivat katkaista DNA:ta.
Kaksoissäiekatkos, jossa molemmat juosteet
katkeavat samalta kohdalta, on DNA:n vaka-
vimpia vaurioita, koska se voi johtaa kokonai-
sen kromosomin osan häviämiseen tai translo-
kaatioon (siirtymiseen toiseen kromosomiin).
Sitä tapahtuu kuitenkin luonnollisesti esimer-
kiksi rekombinaatiossa, immunoglobuliinien
antigeenituotannossa sekä replikaatiohaaru-
kan vaurioituessa.

6.2 Korjausmekanismit
DNA:n korjaus kuluttaa paljon energiaa ja
vaatii ihmisellä yli 130 geenin toimintaa. Kor-
jaus on helpointa kaksijuosteiselle DNA:lle,
koska siinä vastinjuosteita voidaan verrata
keskenään. Korjausmekanismit ovat saman-
kaltaisia kaikilla eliöillä. Joskus myös virhee-
töntä DNA:ta korjataan, jolloin korjauksen
yhteydessä syntyy mutaatio. (Nelson ja Cox
2005)

6.2.1 Korjaus replikaation yhtey-
dessä

Replikaation yhteydessä tapahtuvia virheitä
emäsjärjestyksessä korjaa heti virheen tapah-
duttua polymeraasin oikolukuaktiivisuus.
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DNA-polymeraasi tekee DNA-synteesissä
virheen 1/104–105 nukleotidi. DNA-polyme-
raasin oikolukuaktiivisuudella tarkoitetaan
sen sisältämää entsyymiaktiivisuutta, joka ha-
vaitsee väärän emäksen heti nukleotidin liittä-
misen jälkeen. Sen ansioista polymeraasi pe-
ruuttaa 3'->5'-suuntaan virheellisen nukleoti-
din ohi (3’-5’-endonukleaasiaktiivisuus) pois-
taen väärän nukleotidin. Poiston jälkeen poly-
meraasi jatkaa normaalisti 5'->3'-suuntaan ja
virheellinen emäs korvautuu oikealla. Poly-
meraasin oikoluku tekee virheen noin 1/102–
103, joten replikaation virheeksi jää noin 1/
106–108. Näiden virheiden korjaukseen osal-
listuvat muut mekanismit kuten mismatch re-
pair (MMR), joka tunnistaa ja korjaa vain juu-
ri syntetisoidun juosteen virheitä. Tällöin ko-
konaisvirheeksi jää vain 1/1010. (Nelson ja
Cox 2005)

6.2.2 Emäksenpoistokorjaus (BER)

BER:llä (base excision repair) korjataan yk-
sittäisiä puuttuvia tai vaurioituneita emäksiä,
jotka eivät aiheuta muutoksia DNA:n he-
lix-rakenteeseen. DNA-juosteen deoksiriboo-
sin ja emäsosan välisiä n-glykosidisidoksia
katkeaa päivittäin 5 000–30 000 kappaletta.
Näin syntynyttä emäksetöntä kohtaa kutsu-
taan AP-kohdaksi (abasic site), mutta sellai-
nen voi syntyä myös DNA:n glykosylaasin
poistaessa muuttuneen emäksen DNA-ketjus-
ta. Kukin glykosylaasi poistaa vain tietyllä ta-
valla vaurioituneita emäksiä. Uuden emäksen
liittämisen mekanismi on esitetty kuvassa 2.
(Nelson ja Cox 2005) Korjauksesta vastaa
proteiinikompleksi (repairosome) joka koos-
tuu 4–6:sta proteiinista (Smith 2009). 

Kuva 2. Emäksenpoistokorjauksen vaiheet. 1: Glykosylaasi poistaa vaurioituneen emäksen. 2: AP-en-
donukleaasi katkaisee juosteen. 3: DNA-polymeraasi tekee uutta juostetta ja ligaasi liittää sen paikoil-
leen.  Mukaillen (Nelson ja Cox 2005) s. 972. 

6.2.3 Nukleotidinpoistokorjaus (NER)

NER on monipuolinen korjausmekanismi,
jolla korjataan useamman nukleotidin mittai-
sia pariutumattomia alueita (lesion). Sen ala-
lajeja ovat Transcription coupled repair
(TCR), Global genomic repair (GGR) sekä
Domain/Differentiation associated repair
(DAR). NER:n kompleksi muodostuu 20 pro-
teiinista (Smith 2009). Vaikka NER:iä tapah-
tuu sekä eukaryooteilla että prokaryooteilla,
niiden entsyymit eivät ole sukua toisilleen
(Sancar ym. 2004). NER:n vaiheet ovat pää-
piirteissään vaurioituneen kohdan tunnistus,
noin 30:n nukleotidin poisto, uuden juosteen
syntetisointi ja uuden juosteen 3’-pään liittä-
minen vanhaan DNA:han (kuva 3).

 

Kuva 3. Nukleotidinpoistokorjauksen vaiheet. 1:
Vaurioitunut, pariutumaton kohta. 2: Eksinukle-
aasi katkaisee vaurioituneen juosteen vaurio-
kohdan molemmin puolin. 3: DNA-helikaasi aut-
taa juosteen (29 emästä) poistamisessa. 4:
DNA-polymeraasi syntetisoi uuden juosteen ja 5:
DNA-ligaasi liittää sen alkuperäiseen juostee-
seen. Mukaillen (Nelson ja Cox 2005) s. 973.
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Transkriptioon kytketty nukleotidinpoisto-
korjaus (TCR)

TCR:ää (transcription coupled repair) käyte-
tään esimerkiksi replikaation aikana, kun
DNA-polymeraasi kohtaa vaurioituneen
DNA-alueen, joka estää sen etenemisen ja voi
johtaa replikaatiohaarukan hajoamiseen (Ha-
nawalt 2002). Vaurioituneet kohdat tunnistaa
mahdollisesti RNA-polymeraasi II. TCR
mahdollistaa sen, että kopioitavaa juostetta
korjataan aktiivisemmin kuin muuta genomia
(vertaa GGR). Niissä kohdissa, joita TCR ei
onnistu paikkaamaan, käytetään vielä DAR:a
(kpl 3.3.2.). (Nouspikel 2009)

Transkriptiosta riippumaton nukleotidin-
poistokorjaus (GGR)

GGR (global genomic repair) kattaa koko
genomin alueen. Sen toimintaan vaikuttavat
kromatiinin rakenne sekä DNA:han sitoutu-
neet proteiinit. GGR aktivoituu p53:n vaiku-
tuksesta (kpl 5).
GGR-reaktion on havaittu olevan heikompi
ihmisen erilaistuneissa hermosoluissa kuin
niiden prekursoreissa tai sikiön neuroneissa.
Kypsät hermosolut eivät jakaudu, mutta usei-
den geenien transkriptiota tarvitaan solun pe-
rustoimintojen ylläpitämiseen. On esitetty että
TCR sekä domeeniin liittyvä korjaus (do-
main/differentiation associated repair, DAR)
mahdollistavat aktiivisten geenien suojaami-
sen mutaatioilta, vaikka solulla on pienempi
mutaatioriski moniin muihin solutyyppeihin
verrattuna, eikä GGR-korjaus toimi. (Hana-
walt 2002), (Nouspikel 2009)

6.2.4 Kaksoissäiekatkoskorjaus 
(DSBR)

DSBR:ää (double strand break repair) on kah-
ta eri tyyppiä: homologinen rekombinaatio
(HR) ja non-homologous end joining (NHEJ).
HR:ssä liitetään yhteen molemmista juosteis-
taan katkenneita DNA-pätkiä ja mallina käy-
tetään mallina vastinkromosomia. Välituot-
teena syntyy samanlainen Hollidayn liitos
kuin meioosin rekombinaatiossa (kuva 4).
(Sancar ym. 2004) NHEJ:ssä katkenneiden
kaksoisjuosteiden päitä muokataan siten, että

ne voidaan taas liittää yhteen, minkä seurauk-
sena DNA:han tulee joitain muutoksia.
 

Kuva 4. DNA:n rekombinaatiomekanismi. Osat
vastinkromosomipareista (sininen ja punainen)
asettuvat vierekkäin ja muodostavat Hollidayn
välituotteen (keskellä). Oikealla rekombinaation
seurauksena on tapahtunut tekijänvaihtoa. Mu-
kaillen (Nelson ja Cox 2005) s. 986.

6.2.5 Transleesiosynteesi (TLS)

DNA-polymeraaseja on useita tyyppejä. Nor-
maalisti DNA-synteesissä on käytössä sellai-
nen polymeraasi-kompleksi (,  tai ), jolla on
suhteellisen tarkka oikolukuaktiivisuus, mutta
joka toisaalta pysähtyy kohdatessaan epämuo-
dostuneen DNA-pätkän. Tästä seuraa repli-
kaatiohaarukan hajoaminen ja korjausmeka-
nismien tai apoptoosin aktivointi. Transleesi-
osynteesissä käytetään vähemmän tarkkaa po-
lymeraasia, joka voi kuitenkin jatkaa syntee-
siä siellä, missä tarkempi pysähtyisi. Näin so-
lu voi syntetisoida uutta DNA:ta hieman huo-
nommalla tarkkuudella välttäen kuitenkin
apoptoosisignaloinnin käynnistymisen. Trans-
leesiosynteesi ei siis ole varsinainen virheen
korjaus- vaan ennemminkin sen kiertämisme-
kanismi. (Nelson ja Cox 2005)

6.2.6 Emästen suora korjaaminen 
(DR)

Etenkin bakteereilla tapahtuu emästen suoraa
korjaamista (direct repair, DR) fotolyaasien
avulla. Esimerkiksi E. Colilla on valoa absor-
boivia kromoforeja (vertaa kasvien viherhiuk-
kasiin), joiden avulla se voi tuottaa energiaa ja
toteuttaa käänteiset korjausreaktiot. Tällaista
ei tapahdu istukallisilla nisäkkäillä, mutta
niiltäkin löytyy metyylitransferaasi-entsyy-
mi, joka poistaa metyyliguaniinin O6-metyy-
lin palauttaen sen takaisin guaniiniksi. (San-
car ym. 2004)

6.3 DNA-vaurioiden vaikutus
DNA-vaurion seurausten kannalta oleellista
on se, missä kohdassa genomia vaurio on ta-
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pahtunut. Jos mutaatio tapahtuu geenien ulko-
puolisella alueella, sen vaikutukset jäävät vä-
häisiksi, koska ne eivät vaikuta geeniluentaan.
Tällaista mutaatiota kutsutaan hiljaiseksi mu-
taatioksi. 

6.3.1  P53 ja solusyklin säätely

DNA-vauriot vaikuttavat solusykliin pyrkien
estämään viallisen genomin kopioinnin ennen
vaurioiden korjausta. Eräs tärkeä tekijä tässä
on p53, DNA:han sitoutuva transkriptiofakto-
ri, joka säätelee arviolta sataa eri proteiinia
(Smith 2009). P53-geeni sijaitsee kromo-
somissa 17 (17p13). Kun p53 fosforyloidaan,
sen ulostuonti tumasta sekä hajotus estyy, eli
tuman p53:n pitoisuus nousee. Kohonnut
määrä p53:a saa aikaan p21-proteiinin tuotan-
non, mikä inhiboi Cdk-sykliinikompleksin.
Cdk:t eli sykliinistä riippuvaiset kinaasit liit-
tyvät kukin tiettyyn vaiheeseen solusykliä ja
aktiivisena saavat solun siirtymään uuteen
vaiheeseen syklissä. Cdk-sykliinikompleksin
inaktivoituessa solusykli voi pysähtyä esimer-
kiksi G1/S-tarkistuspisteeseen. (Nelson ja
Cox 2005), (Sancar ym. 2004) Sen lisäksi, et-
tä p53 johtaa solusyklin pysähtymiseen, sen
on havaittu säätelevän geenituotteittensa väli-
tyksellä NER:ä ja BER:ä. (Smith 2009)

6.3.2 Korjauksen häiriöistä johtuvia 
sairauksia

P53-geenin mutaatiot voivat johtaa syöpään,
koska kuten edellisessä kappaleessa esitet-
tiin, pysäyttää p53 solusyklin, mikäli DNA on
vaurioitunut. Lisäksi p53:n mutaatiot voivat
häiritä apoptoosignalointia (Sancar ym.
2004). P53:n merkitys syöpäsairauksissa on
suuri, ja yli puolessa syöpätapauksista löytyy
mutatoitunut tai inaktiivinen p53 (Smith
2009). Toisaalta monilla kemoterapeuttisilla
aineilla pyritään vaurioittamaan DNA:ta, jotta
syöpäsoluissa käynnistyisi apoptoosi. Uusia
syöpälääkkeitä kehittäessä yritetään löytää
sellaisia yhdisteitä, jotka vaikuttaisivat yhtä-
aikaisesti mahdollisimman moneen eri korja-
usmekanismiin, jotta solu menisi apoptoosiin
(Lieberman 2008). Jotkut syövälle altistavat
virukset, kuten papillomavirus E6 ja hepatiitti

Bx, voivat estää p53:a käynnistämästä
NER:n, mikä edistää syövän kehittymistä
(Hanawalt 2002).
Vaikeat perinnölliset NER:n toimintahäiriöt
voivat johtaa esimerkiksi xeroderma pigmen-
tosum-tautiin (XP) sekä ylipäätänsä kohon-
neeseen syöpäriskiin. XP-potilailla on tuhat-
kertainen riski sairastua ihosyöpään, kym-
menkertainen riski neoplasiaan (Tyson ym.
2009), sekä suurentunut riski keuhko- ja ma-
ha–suolikanavan syöpiin (Nouspikel 2009).
Cockaynen oireyhtymä on XP:tä muistuttava
perinnöllinen sairaus. Yhteistä molemmille
on mm. herkkyys säteilyn aiheuttamille vauri-
oille. Vauriot voivat olla samoissa geeneissä.
(Nouspikel 2009)
MMR:n mutaatiot voivat aiheuttaa perinnöl-
listä paksusuolensyöpää (HNPCC) ja häiriöt
kaksoissäiekatkoskorjauksessa perinnöllistä
rintasyöpää.
DAR:n häiriöt voivat aiheuttaa ennenaikaista
hermoston rappeutumista, mikä johtaa esi-
merkiksi aikaiseen dementiaan ja muihin neu-
rologisiin sairauksiin. (Hanawalt 2002) Fan-
conin anemiasta kärsivät ovat erityisen herk-
kiä juosteiden välisille ristisidoksille. (Sancar
ym. 2004)

6.4 Pohdinta
Lääketiede on kehittynyt viime vuosikymme-
ninä siten, että useimmat infektiosairaudet
voidaan parantaa. Ihmiset elävät yhä vanhem-
miksi ja yhä useamman kuolinsyynä on syö-
pä. Tiedetään, että kilpikonnat elävät hyvin
vanhoiksi, mistä voidaan arvella niillä kenties
olevan hyvin toimivat DNA:n korjausmeka-
nismit. Kilpikonnien evoluutio on lähes py-
sähtynyt jo kauan sitten, mikä myös viittaa al-
haiseen mutaatiotiheyteen ja hyviin korjaus-
mekanismeihin. Ehkä ne ovat keskimääräistä
paremmin suojassa UV-säteilyltä kilpensä an-
siosta, mutta todennäköisesti näiden eläinten
Dna-korjausmekanismeja kannattaisi vielä
tutkia ihmisenkin pidemmän eliniän toivossa.
Mitokondrioiden DNA-korjausmekanismeja
ei tässä työssä selvitetty erikseen, mutta mie-
leen tuli ajatus, onko mitokondrioissa useita
kopioita DNA:sta sen vuoksi että niiden reak-
tioissa syntyy helposti happiradikaaleja eten-
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kin paljon energiaa vaativissa soluissa. Lisäk-
si pohdimme RNA:n sytosiini-urasiili-muu-
toksia (kpl 2.1.) ja mietimme, olisikohan niin
että DNA, jossa virhe huomataan helpommin
kuin RNA:ssa, mahdollisti osaltaan monimut-
kaisempien eliöiden kehittymisen, vai niin et-
tä mutaatioherkempi RNA mahdollisti solujen
ja lopulta monisoluisten eliöiden kehittymi-
sen? 
Pohdimme myös, miksi ei ole kehittynyt eri-
tyistä korjausmekanismia vahtimaan tarkasti
tiettyjen geenien (kuten p53) mutaatioita, kos-
ka nämä ovat niin kriittisiä syövän synnyn
kannalta. Kenties tällaiseenkin mutaatiovah-
tien mutaatioiden vahtimiseen vielä joskus
syntyy mekanismeja. Toisaalta jos solujakau-
tuminen on liian herkkä mutaatioille, se tus-
kin ehtisi tapahtua riittävän usein esim. ihmi-
sen kokoisessa eliössä. Ihmettelimme myös,
miksi meiltä puuttuu emästen suora korjaus-
mekanismi (kpl 3.6.), joka kuitenkin baktee-
reilla on? Ensimmäiset nisäkkääthän kyllä oli-
vat pieniä yöeläimiä, jotka eivät altistuneet
paljon säteilylle. Jossain kehitysvaiheessa
korjausmekanismi ei ilmeisesti ole ollut suku-
kypsyyden saavuttamisen kannalta välttämä-
tön, suurin osa nykyisistäkin syövistä kehittyy
sukukypsyyden saavuttamisen jälkeen. (Nel-
son ja Cox 2005)
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Tiivistelmä
Kromosomimutaatiot jaetaan neljään eri päätyyppiin: translokaatioon, deleetioon, duplikaatioon ja inversioon. Kai-
kissa mutaatiotyypeissä kromosomeissa tapahtuu katkoksia. Translokaatiossa kromosomimateriaali säilyy ja kro-
mosomin irronneet osat vaihtavat paikkaa. Deleetiossa osa kromosomimateriaalista häviää. Duplikaatiossa osa kro-
mosomista kahdentuu tai monistuu. Inversiossa kromosomin katkennut osa kääntyy ympäri. Translokaatio tapahtuu
kahden tai useamman kromosomin välillä, mutta muut mutaatiot ovat yhden kromosomin sisäisiä. Kromosomimu-
taatiotutkimusten myötä on saatu selville monien sairauksien ja epämuodostumien aiheuttajat.

7.1 Johdanto
Kromosomimutaatioilla tarkoitetaan muutosta
kromosomin rakenteessa. Ne voidaan jakaa
translokaatioon, deleetioon, duplikaatioon ja
inversioon. Lisäksi harvinaisempia rakenteel-
lisia muutoksia ovat insertio, isokromosomi ja
rengaskromosomi. (Aula ym. 2006, Niemi
ym. 1994)
Ulkoiset tekijät, kuten ionisoiva säteily, kemi-
alliset yhdisteet ja virukset, aiheuttavat suu-
rimman osan kromosomimutaatioista. Lisäk-
si niitä tapahtuu meioosin häiriintyessä. Ra-
kenteelliset kromosomimutaatiot ovat hyvin
yleisiä ja ne tapahtuvat kromatidien katketes-
sa interfaasin aikana. Kuitenkin suurimman
osan niistä DNA:n korjausmekanismit palaut-
tavat ennalleen. Mutaatiossa kromosomimate-
riaalin määrä voi säilyä ennallaan tai muuttua.
Mikäli materiaalin määrä säilyy, mutaatio on
tasapainoinen eli balansoitunut eikä yleensä
vaikuta ilmiasuun, muulloin epätasapainoi-
nen. (Aula ym. 2006, Niemi ym. 1994, Kopo-
nen ym. 2008)
Kromosomiston rakenne ja siinä olevat mah-
dolliset rakenteelliset muutokset saadaan sel-
ville tutkimalla potilaan verinäytteen soluja.
Lisäksi sikiön kromosomiston rakenne voi-
daan tutkia istukkanäytteestä tai lapsivedestä.
Kehittynyt tekniikka ja tutkimusmenetelmät
ovat mahdollistaneet monien kromosomimu-
taatioiden aiheuttamien sairauksien selvittä-
misen: Kromosomimutaatiot johtuvat häiriin-
tyneestä geenin luennasta, mikä aiheuttaa vir-
heitä sen koodaamassa proteiinissa. Nämä il-

menevät varsinaisina sairauksina. (http://
www.eurogentest.org)

7.1.1 Translokaatio

Translokaatio-mutaatioon osallistuu kaksi tai
useampi kromosomi, jotka eivät ole toistensa
vastinkromosomeja. Nämä kromosomit kat-
keavat yhdestä tai useammasta kohdasta, min-
kä jälkeen irronneet osat vaihtavat paikkoja
keskenään (Kuva 1A). Meioosissa translokaa-
tiokromosomien alueet pariutuvat normaalien
homologisten vastinkromosomiensa geenialu-
eiden mukaisesti. Tällöin syntyy kahden kro-
mosomibivalentin sijasta yksi neljän kromo-
somin muodostama tetravalentti. Se voi ja-
kautua meioosin I jaossa virheellisesti, mutta
useimmiten sukusolut saavat tasapainoisen
kromosomiston. (Aula ym. 2006)
Tällaisessa translokaatiossa, jossa kromo-
somimateriaalia ei häviä tai tule lisää, mutaa-
tiota kutsutaan balanssoituneeksi eli tasapai-
noiseksi, eikä se vaikuta yleensä geenin toi-
mintaan tai fenotyyppiin. Poikkeava rakenne
voi kuitenkin vaikuttaa meioosissa siten, että
syntyy epätasapainoisia sukusoluja, jotka tu-
levat esille kantajan jälkeläisellä kromosomi-
sairautena. (Aula ym. 2006) 
Toinen tasapainoisiin luokiteltu mutaatio on
sentrinen eli Robertsonin translokaatio. Siinä
kromosomit katkeavat sentromeerin kohdal-
ta, jolloin sekä kromosomien pitkät, että lyhy-
et päät kiinnittyvät toisiinsa. Lyhyiden kro-
mosomiosien muodostama translokaatiokro-
mosomi on kuitenkin hyvin pieni ja se häviää.
Näin ollen kromosomiluku pienenee 45:een.
(Kuva 1B) (Aula ym. 2006)
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Kuva 1. A) Translokaatio: kaksi kromosomia kat-
keaa ja katkenneet kromosomin osat vaihtavat
keskenään paikkoja. B) Sentrinen translokaatio:
Kromosomit katkeavat sentro-meerien kohdalta
ja katkenneet palat vaihtavat paikkoja. Lopulta
lyhyt translokaatio-kromosomi häviää.

Tasapainoisen kantajan translokaatiokromo-
somi siirtyy meioosissa jompaankumpaan
pooliin.
Translokaatio voi tapahtua esimerkiksi kro-
mosomissa 21, jos translokaatiokromosomi
mutaatio tapahtuu 21.kromosomissa. Mikäli
kyseessä on 21-trisomia, sikiöllä on
down-syndrooma, kun taas 21-monosomias-
sa raskaus päättyy keskenmenoon. Translo-
kaatiosta voi seurata myös syöpä, mikäli se
tapahtuu mitoosissa. (Aula ym. 2006, http://
opinnot.internetix.fi)

7.1.2 Deleetio

Deleetiossa kromosomimateriaalia häviää.
Kromosomin päähän tai keskelle syntyy auk-
ko eli emäspareja häviää DNA-juosteesta.
(Kuva 2.)  Deleetion vakavuusaste riippuu hä-
vinneen kromosomiosan pituudesta: Jos hä-
vinneiden emäsparien lukumäärä on jaollinen
kolmella, mutaatio on lievä ja lukukehys säi-
lyy. Jos lukukehys muuttuu eli deleetion pi-
tuusmuutos ei ole kolmella jaollinen, mutaati-
on jälkeiset kodonit muuttuvat, minkä seu-
rauksena lopetuskoodi saattaa katkaista ami-
nohappoketjun rakentumisen väärään aikaan.
Syntyvä polypeptidiketju on lyhyt ja saattaa
olla toimimaton. (Aula ym. 2006, http://opin-
not.internetix.fi)

Kuva 2. Deleetio: Kromosomista häviää pala, jol-
loin kromosomin keskelle syntyy aukko. Lopuksi
kromosomin keskelle syntyneen aukon puoleiset
kromosomipäät liittyvät yhteen.

Deleetio voi aiheuttaa lihasdystrofiaa eli li-
hasten solujen tuhoutumista, joka ei johdu
keskus- tai ääreishermoston sairauksista. Kun
deleetio tapahtuu dystrofeenigeenissä, puhu-
taan Becker- ja Duchenne-tyypin dystrofiois-
ta. Becker-tyyppi on lievempi, sillä siinä lu-
ku-kehys säilyy. Duchenne-tyypissä lukuke-
hys muuttuu ja mutaation aiheuttamat seura-
ukset ovat paljon vakavammat: potilaan odo-
tettu elinikä on keskimäärin 20–30 vuotta.
(Sariola 1992, http://www.lihastautiliitto.fi,
http://opinnot.internetix.fi)
Duchenne- ja Becker-tyypin dystrofiat on
mahdollista diagnosoida ennen kuin taudin oi-
reet ovat ehtineet tulla näkyviin. Diagnosointi
voidaan tehdä dystrofiinigeeniä ja sen tuotta-
maa proteiinia tutkimalla. Jos dystrofiini-pro-
teiini puuttuu täysin potilaalta, kyseessä on
Duchenne-tyypin lihasdystrofia ja jos dystro-
fiini-proteiinia on, mutta se on vain normaalia
pienempi, kyseessä on Becker-tyypin lihasdy-
strofia. Lisäksi sikiöltä voidaan diagnosoida
edellä mainittuja dystrofioita geenikytkentä-
analyysin avulla. (Sariola 1992)
Muita tunnettuja deleetioita ovat mm.
Wolf-Hirschhorn ja Cri du chat -oireyhtymät.
Wolf-Hirschhorn–oireyhtymään kuuluvia oi-
reita ovat poikkeavat piirteet, vaikea kehitys-
vammai-suus sekä huuli- ja suulakihalkiot.
Cri du chat -oireyhtymälle on tyypillistä mm.
kimeä itku (vastasyntyneillä), pienipäisyys,
hypertelorismi eli tavallista suurempi etäisyys
kahden elimen, erityisesti silmien, välillä sekä
psykomotorinen ja henkinen jälkeenjäänei-
syys. Cri du chat -oireyhtymään voi kuulua
myös mm. sydämeen, hermostoon, munuai-
siin liittyviä epämuodostumia. (Aula ym.
2006, Cerruti 2006)

7.1.3 Duplikaatio

Duplikaatio on kromosomimutaatio, joka
muuttaa kromosomin DNA:n pituutta. Dupli-
kaatioksi sanotaan tapahtumaa, jossa kromo-
somin jonkin alueen tai osan DNA kahdentuu
tai monistuu suoraan tai inversion kautta, jol-
loin alueen geenit ilmentyvät solussa kahden-
tuessa trisomisina, monistuessa polysomisina.
(Aula ym. 2006)
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Duplikaatio on melko yleinen kromosomi-
muutos, jonka syyt ovat yleensä tuntematto-
mia. Myöskään piirteitä, jotka altistaisivat
mutaatiolle, kuten toistojaksoja ei ole havaittu
virheellisen sekvenssin yhteydessä. (Aula ym.
2006)
Charcot-Marie-Tooth -tauti (tyyppi1) eli
HMSN1 on yksi duplikaation aiheuttamista
sairauksista, joka tapahtuu kromosomi 17 ly-
hyessä käsivarressa. HMSN1 on sensori-mo-
torinen neuropatia, joka voi ilmetä lapsuudes-
sa tai olla oireettomana lähes koko eliniän.
Rakennemuutokset jaloissa kuten korkeat jal-
kahovit ja vasaravarpaat, lihastrofiat etenkin
nilkoissa, säärissä ja kämmenissä sekä tunto-
puutokset kuuluvat muun muassa HMSN 1:n
taudinkuvaan.(Meretoja 1997)

7.1.4 Inversio
Inversio on kromosomimutaatio, jossa kro-
mosomin DNA:n pituus ei muutu. Inversio eli
kääntymä tapahtuu, kun kromosomi katkeaa
kahdesta kohdasta, ja väliin jäänyt kromo-
somin osa kääntyy 180 astetta pituussuunnas-
sa ja liittyy alkuperäiseen paikkaansa kromo-
somissa. (Aula ym. 2006) 
Inversiot ryhmitellään perisentriseen ja para-
sentriseen inversioon. Perisentrisessä inversi-
ossa kääntyvä kromosomin osa sisältää sent-
romeerin, jolloin sen sijainti kromosomissa
yleensä muuttuu inversion tapahduttua. Para-
sentrinen inversio tapahtuu kokonaan sentro-
meerin ulottumattomissa, kromosomin lyhy-
essä tai pitkässä käsivarressa. (Aula ym.
2006, Niemi ym. 1994, Kuva 3.) 

Kuva 3. Yllä olevassa kuvassa on havainnollis-
tettu perisentrisen (1)- ja parasentrisen (2) inver-
sion eroa.

Yleisin inversion aiheuttama kromosomipoik-
keavuus on kromosomin numero yhdeksän
heterokromaattisen osan perisentrinen inver-
sio, inv(9)(p11q13), jota todetaan noin pro-
sentilla väestöstä. Kyseinen inversio periytyy
aina balansoituneena, eikä siis yleensä vaiku-
ta yksilön fenotyyppiin. Vaikka inversio ei
välttämättä johda suurempiin ongelmiin, voi
se toisinaan aiheuttaa myös vakavia tauteja.
Esimerkiksi X-kromosomin pitkän käsivar-
ren pään inversio on syynä noin puolessa vai-
kean tyypin A hemofilioissa. Vaikealle hemo-
filialle eli verenvuototaudille on tyypillistä
spontaanit vuodot elimistön pehmytosissa ja
nivelissä, haavojen jälkivuodot sekä sisäiset
verenvuodot. (Aula ym. 2006, Mäkiperna
2007)
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Tiivistelmä
DNA-mutaatiot voidaan luokitella pistemutaatioihin, inversioihin, deleetioihin, duplikaatioihin ja insertioihin.
Näistä deleetiot ja insertiot voivat muuttaa lukukehystä. Mutaatiot aiheuttavat lukuisia sairauksia mm. katkaise-
malla proteiinin koodauksen ennenaikaisesti, mikä johtaa toimimattomaan proteiiniin. Geenivirheet voivat periytyä
joko monogeenisesti (ns. mendelöivä periytyminen) tai mitokondriaalisesti (maternaalinen periytyminen). Tautien
periytymistä hämärtävät uudet mutaatiot, tautien peittyminen joissain yksilöissä (johtuen epätäydellisestä penet-
ranssista tai ekspression vaihtelusta) sekä epätyypillisen periytymisen menetelmät (mm. uniparentiaalinen diso-
mia). 

Johdanto
Perimässämme tapahtuu jatkuvasti mutaatioi-
ta sekä spontaanisti että erilaisille mutagee-
neille (esim. ionisoiva säteily) altistumisen
seurauksena. Joskus tällaiset mutaatiot onnis-
tuvat välttämään DNA:n korjausmekanismit,
jolloin seurauksena on pysyvä mutaatio yksi-
lön perimässä. Jälkeläisille tällainen mutaatio
voi periytyä vain, jos se esiintyy ituradan so-
luissa. Seuraavassa luomme lyhyen katsauk-
sen DNA-mutaatioihin ja niiden aiheuttamiin
sairauksiin.

8.1 DNA-mutaatiotyypit

8.1.1 DNA:n pituuteen vaikuttamatto-
mat mutaatiot
Pistemutaatiot

Pistemutaatiossa (taulukko 1) yksi DNA:n
emäs on muuttunut toiseksi. Pistemutaatiot
luokitellaan kemiallisesti transitio- ja trans-
versitiomutaatioihin, joista ensin mainitussa
puriini muuttuu toiseksi puriiniksi tai pyrimi-
diini toiseksi pyrimidiiniksi. Transversitiomu-
taatiossa puolestaan puriini muuttuu pyrimi-
diiniksi tai toisinpäin. Pistemutaatiot voivat
lopettaa geenin toiminnan täydellisesti tai toi-
saalta olla täysin merkityksettömiä. Hiljaises-
sa mutaatiossa syntyy saman aminohapon
vaihtoehtoiskodoni, jolloin proteiinin amino-
happorakenteelle ei aiheudu vahinkoa. Toi-
saalta emäsmuutos voi saada aikaan aminoha-
pon vaihtumisen polypeptidiketjussa. Tällöin

puhutaan missense-mutaatiosta, joka johtaa
muutoksiin syntyvän proteiinin toiminnassa
(Aula ym. 2006).
Suomalaiseen tautiperintöön kuuluva ja kehi-
tysvammaisuuteen johtava tauti (AGU) eli as-
par-tyyliglukosaminuria on esimerkki missen-
se-mutaatiosairauksista. Taudissa muutos G

 C AGA-geenin kohdassa 488 saa aikaan
kysteiini-aminohapon korvautumisen seriinil-
lä. Tällöin N-aspartyyli-beeta-D-glukosamini-
daasientsyymi ei toimi eikä asparagiinin ja
N-asetyyliglukosamiinin välinen sidos pilk-
koudu glykoproteiinin sokeriketjussa. Tämän
seurauksena aspartyyliglukosamiinia kertyy
lysosomeihin, mikä on vahingollista erityises-
ti aivosolujen toiminnalle (Aula ym. 2006,
Norio ja Arvio 2006). Juuri aivokudoksen oi-
reilun syy on epäselvä. Tutkimukset luovat
kuitenkin pohjaa oletukselle, että AGU:a sai-
rastavien henkilöiden aivosoluissa vaimen-
nussäätely ja glykoasparagiinien kertyminen
saavat aikaan geeniluennan loppumisen (Iko-
nen ja Palotie 1994).
Pistemutaatiot voivat myös saada aikaan en-
nenaikaisen geenin luennan lopetuskodonin,
jolloin geenituotteen valmistus ribosomeissa
päättyy. Näiden ns. nonsense-mutaatioiden
seurauksena syntyy joko normaalia lyhyempi
inaktiivinen valkuaisaine tai ei tuotetta lain-
kaan. Esimerkiksi verenvuototauti hemofilia
A:sta tiedetään useita hyytymistekijä VIII:n
pistemutaatioita, joissa sytosiinin muutos ty-
miiniksi arginiinin kodonissa CGA johtaa lo-
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petuskodonin TGA muodostumiseen ja geeni-
tuotteen luenta päättyy, minkä seurauksena
veri ei hyydy normaalisti (Aula ym. 2006,
Mustajoki 2009).

Inversio

DNA:n pituuteen vaikuttamattomiin mutaati-
oihin kuuluvat pistemutaatioiden lisäksi use-
amman emäksen korvautuminen toisella sek-
venssillä sekä inversiot (taulukko 1), joissa
DNA-jakso kääntyy suunnaltaan päinvastai-
seksi (Aula ym. 2006).

8.1.2 DNA:n pituuteen vaikuttavat 
mutaatiot

Deleetio, duplikaatio ja insertio

Deleetio ja duplikaatio (taulukko 1) vaikutta-
vat DNA:n pituuteen siten, että deleetioissa
DNA:ssa tapahtuu häviämiä ja duplikaatioissa
puolestaan jonkin DNA:n osan kahdentumi-
sia. Deleetiot ja duplikaatiot saattavat johtua
läheisten samanlaisten emäsjaksojen pariutu-
misvirheistä meioosin yhteydessä. Tällöin toi-
sesta tytärkromosomista häviää, toisessa kah-
dentuu tietty kohta genomista. Esimerkkinä
tästä on punavihersokeudessa väripigmenttien
deleetiot X-kromosomissa. Useimmiten syy-
tä näihin muutoksiin ei tiedetä, eikä virheelli-
sen sekvenssin ympäristössä ole mutaatiolle
altistavia piirteitä. Insertiossa (taulukko 1)
DNA-molekyyliin liittyy yksi tai useampi
emäs, jolloin geenin translaatio voi muuttua
täysin. Insertiot saattavat olla yhteydessä pe-
rinnössä liikkuvien elementtien, transposo-
nien, toimintaan. Transposonit liikkuvat eri-
tyisen entsyymimekanismien avulla siirtyen
helposti paikasta toiseen ja saattavat muuttaa
geenin sekvenssiä ”laskeutumalla” geenin si-
sälle (Aula ym. 2006).

Kuva 1. Esimerkki lukukehystä muuttavasta de-
leetiosta geenin sisälle (Aula ym. 2008)

Taulukko 1. Mutaatiotyypit.

Lukukehystä muuttavat mutaatiot

DNA- mutaatioista deleetio ja insertio kuulu-
vat lukukehystä muuttaviin mutaatioihin (ku-
va 1). Niiden toiminnalliseen merkitykseen
vaikuttaa keskeisesti se, onko DNA:n pituus-
muutos jaollinen kolmella. Geenin lukuke-
hyksen muuttuessa geenituotteessa tapahtuu
suuria muutoksia, ja lukukehyksen muutos it-
sessään johtaa väärän aminohappoketjun
muodostumiseen ja usein ennenaikaisen lope-
tuskodonin kohtaamiseen. Ennenaikaisesti
geenin luennan lopettava eli trunkoiva mutaa-
tio ei välttämättä kaikkien sairauksien kohdal-
la aiheuta vaikeampaa perinnöllistä sairautta
kuin aminohappomuutoskaan. Esimerkiksi
dominantti mutaatio, joka poistaa toisen allee-
lin saattaa vain pienentää proteiinin tuotantoa
ja aiheuttaa näin lievemmän fenotyypin. Ami-
nohappomuutos puolestaan voi johtaa epä-
edulliseen proteiinirakenteeseen, jossa esi-
merkiksi useammasta aminohappoketjusta
koostuva proteiinikompleksi tuhoutuu ja lop-
putuloksena on tällöin vakavampi fenotyyppi.
Geenin lukukehyksen muutoksia aiheuttavien
deleetioiden ja insertioiden merkitys vaihtelee
riippuen siitä, kuinka tärkeässä kohdassa pro-
teiinin rakenteelle tai entsymaattiselle toimin-
nalle virhe sijaitsee (Aula ym. 2006). Esimer-
kiksi dystrofiinigeenin mutaatioiden aiheutta-
mat taudinkuvat vaihtelevat mutaatioiden laa-
dun mukaan: Virheet, jotka muuttavat geenin
lukukehystä, johtavat vaikeaan Duchen-
ne-tyyppiseen lihasdystrofiaan, mikä johtaa
lihasten vähittäiseen surkastumiseen. Lukuke-
hyksen säilyessä muuttumattomana voi puo-
lestaan syntyä lievempioireinen Becker-tyyp-
pinen lihasdystrofia (Heliö ym. 2001). Toi-
saalta kolmen emäksen lukukehyksen säilyt-
tävä F508del kystisen fibroosin geenissä aihe-
uttaa vaikean kystisen fibroosin taudinkuvan
(Aula ym. 2006).
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8.2 Mutaation periytyminen

8.2.1 Monogeeninen periytyminen 

Autosomeissa periytyvät sairaudet ovat yhtä
yleisiä ja oireiltaan samanlaisia molemmissa
sukupuolissa.
Autosomaalisesti resessiivisesti periytyvää
tautia (Kaavio 1) sairastava lapsi syntyy usein
terveille vanhemmille. Molemmat vanhem-
mat ovat kantajia, ja suvuissa on tavallisesti
esiintynyt vastaavia tautitapauksia ennenkin.
Vanhemmat ovat myös tavallista useammin
sukua keskenään tai molempien sukujuuret
johtavat samalle maalaispaikkakunnalle (Aula
ym. 2006). Esimerkkisairautena kystinen fib-
roosi (CF), monielinsairaus, joka todetaan
useimmiten jo varhaislapsuudessa. Taudista
tunnetaan yli tuhat erilaista mutaatiota, joiden
yhdistelmät aiheuttavat hyvin vaihtelevia tau-
titapauksia. CF on yleinen kaikkialla Euroo-
passa – paitsi Suomessa (Kääriäinen ym.
2002).
Autosomaalisesti dominoivasti periytyvälle
taudille (Kaavio 2) on tyypillistä, että myös
toinen vanhemmista on sairas. Jälkeläisillä on
50 % riski sairastua. Sukupuuta tarkastellessa
periytymistapa on helposti tunnistettavissa
(Aula ym. 2006). Esimerkkisairautena poly-
kystinen munuaistauti (ADPKD), munuais-
ten etenevä rappeumatauti, joka aiheuttaa

mm. munuaisten vajaatoimintaa. Potilaat jou-
tuvat vanhemmiten käymään dialyysissä (Val-
ta 2008).
X-kromosomisesti resessiivisesti periytyviä
sairauksia (Kaavio 3) esiintyy lähes yksin-
omaan miehillä. Vanhemmat ovat usein ter-
veitä, mutta äidin suvussa voi esiintyä tautia
(Aula ym. 2006). Esimerkkisairautena
Duchennen lihasrappeuma, joka alkaa heiken-
tää lihaksia jo varhaislapsuudessa niin, että
potilas joutuu pyörätuoliin ennen murrosikää.
Taudin loppuvaiheessa sydämen ja hengitysli-
hasten toiminta alkavat heiketä (Kääriäinen
ym. 2002).
X-kromosomisesti dominoivasti periytyviä
sairauksia (Kaavio 4) esiintyy molemmilla su-
kupuolilla, mutta yleisemmin naisilla. Naisilla
taudin oireet ovat usein lievempiä ja vaihtele-
vampia. Dominoivasti X-kromosomisesti pe-
riytyviä tauteja on erittäin vähän (Aula ym.
2006). 
Esimerkkisairautena incontinentia pigmentia,
ajan myötä muuttuva ihotauti: oireet vaihtele-
vat ihottumasta aina keskushermoston häiriöi-
hin ja kehitysvammaisuuteen (Lähde: Väestö-
liitto).
Ainoatakaan Y-kromosomisesti periytyvää
sairautta ei tunneta. Y-kromosomisesti periy-
tyvät ominaisuudet periytyvät isältä kaikille
pojille (Aula ym. 2006).

Monet seikat voivat johtaa sukupuihin, jotka
ainakin näennäisesti rikkovat Mendelin lake-
ja. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa terveille
vanhemmille syntyy dominoivasti periytyvää
tautia sairastava lapsi. Tälle on kolme selitys-
tä: kyseessä voi olla uusi mutaatio, joka on ta-
pahtunut joko siittiön tai munasolun muodos-
tuessa. Jos suvussa on esiintynyt samaa tautia
aiemminkin, on syytä epäillä, että terveellä
vanhemmallakin on tautigeeni. Se, ettei tauti

ole ilmennyt, voi johtua joko taudin epätäy-
dellisestä penetranssista (jotkin geenivirheet
eivät ilmene kaikilla geenivirheen kantajilla.
Esimerkiksi perinnöllisen paksusuolisyövän
penetranssi voi olla 60 %, mikä tarkoittaa, että
vain 60 % geenin kantajista sairastuu) tai eks-
pression vaihtelusta (taudin oireet ovat yksi-
löllä niin lievät, ettei tautia ole ikinä diag-
nosoitu). Ks. myös kappale 2.3. Epätyypilli-
nen periytyminen (Aula ym. 2006).
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8.2.2 Mitokondrionaalinen periytymi-
nen

Suurin osa ihmisen perimästä sijaitsee solujen
tumissa. Loput 1 % kaikesta solun DNA:sta
löytyy mitokondrioista mitokondrionaalisena
DNA:na (mtDNA). MtDNA:n geenivirheet
voivat johtaa moninaisiin eri kudosten toimin-
tahäiriöihin. Yleensä potilaalla on sekä nor-
maalia että mutanttia mtDNA:ta. Koska mtD-
NA periytyy maternaalisesti äidin munasolun
mitokondrioiden mukana, periytyvät myös
mitokondriotaudit aina äidiltä kaikille lapsil-
le. Saman äidin jälkeläiset perivät kuitenkin
eri suhteissa mutanttia ja tervettä mtDNA:ta,
jolloin myös heidän taudinkuvansa voivat
poiketa toisistaan huomattavasti. Tyypillinen
mitokondriosairaus on mtDNA:n pistemutaa-
tiosta johtuva MELAS-tauti (Aula ym. 2006).

8.3 Epätyypillinen periytyminen
X-inaktivaatio eli lyonisaatio on tyttösikiön
varhaisessa kehityksessä tapahtuva täysin
normaali ilmiö, jossa sattumanvaraisesti jom-
pikumpi solun X-kromosomeista hiljenne-
tään. Yleensä inaktivaatio jakautuu tasaisesti
kromosomien kesken, mutta joissain harvinai-
sissa tapauksissa toista kromosomia jää aktii-
viseksi moninkertainen määrä toiseen nähden.
Jos kyseisessä X-kromosomissa sijaitsee
vaikka jokin resessiivinen tautigeeni, voi se
aiheuttaa kantajalleen (jonka pitäisi Mendelin
oppien mukaisesti olla oireeton heterotsy-
gootti) lieviä taudin oireita (Aula ym. 2006).
Perimän leimautumisesta puhutaan, kun gee-
nin ilmeneminen riippuu siitä, kummalta van-
hemmalta se on peritty. Esimerkkinä tästä
mainittakoon geenin 15q11-q12-alueen delee-
tio, joka isältä perittynä aiheuttaa Prader-Wil-
lin oireyhtymän, äidiltä periytyessään oireil-
taan hyvin erilaisen Angelmanin oireyhtymän
(Aula ym. 2006).
Toistojaksoalueet ovat DNA:n alueita, joissa
sama kolmen nukleotidin jakso toistuu jopa
useita kymmeniä kertoja. Tällaisilla toistojak-
soilla on taipumus laajeta niiden periytyessä
sukupolvesta toiseen, jolloin jossain vaihees-
sa seurauksena on usein toistojaksotauti. Tois-
tojaksotaudeista suurin osa on autosomaali-
sesti dominoivasti periytyviä ja vanhalla iällä
puhkeavia neurologisia sairauksia, esimerkik-
si Huntingtonin tauti. Toistojaksomutaatioille
on tyypillistä epästabiilius sekä mitoosissa et-

tä meioosissa. Tähän liittyy myös geneettinen
antisipaatio, jolla tarkoitetaan sairauden vai-
keutumista sukupuussa alempiin polviin siir-
ryttäessä (Aula ym. 2006, Richards 2001). 
Ituratamosaikismista puhutaan, kun yksilön
ituradan soluissa esiintyy mutaatio, jota ei
kuitenkaan esiinny hänen kaikissa soluissaan.
Tämä johtuu kehityksen varhaisessa vaihees-
sa tapahtuneesta mutaatiosta. Mutaatio esiin-
tyy kaikissa ensimmäisenä mutatoituneen so-
lun jälkeläissoluissa (Aula ym. 2006). 
Uniparentiaalinen disomia (UPD) on kysees-
sä, kun jälkeläinen on perinyt jonkin kromo-
somiparin molemmat kromosomit samalta
vanhemmalta. Tämä johtuu yleensä häiriöstä
meioosissa (Aula ym. 2006).
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Tiivistelmä
Yksilön kehityksen ja normaalin kasvun edellytyksenä on tarkoin säädelty geneettisen informaation tulkinta. Jokai-
sen solun sisällä on koneisto, joka huolehtii geneettisen koodin oikeasta ilmentymisestä. Tässä esseessä keskitytään
tarkastelemaan lyhyiden RNA -molekyylien, miRNAn ja siRNAn osuutta geneettisen koodin säätelyssä. MiRNA
osallistuu solussa elintärkeisiin prosesseihin, kuten solun kasvun ja kehittymisen säätelyyn. MiRNA-geenien epä-
normaali ekspressoituminen käynnistää erilaisia patologisia prosesseja. MiRNA:n on todettu säätelevän onkoge-
neenejä, tuumorisupressoreita ja lukuisia muita syöpään liittyviä geenejä. RNA-interferenssi voidaan käynnistää
nisäkässoluissa viemällä niihin synteettisesti valmistettuja lyhyitä kaksijuosteisia siRNA-molekyylejä tai tuotta-
malla niitä solussa virusvektorien avulla. SiRNA-molekyylien ollessa homologisia kohdegeenien kanssa on mah-
dollisuuksia puuttua mihin tahansa fysiologiseen tai patologiseen soluprosessiin. Menetelmään perustuvia lääkeai-
netutkimuksia on käynnissä lukuisia.

9.1 MiRNA 
MiRNA:t eli mikro-RNA:t ovat n. 22 nukleo-
tidin mittaisia RNA-pätkiä. Ne löydettiin en-
simmäisen kerran Victor Ambros-laboratori-
ossa vuonna 1993 C. Elegansilta eli laakama-
dolta (Lee ym. 1993).  MiRNA:t ovat solujen
omien geenien koodaamia. Niiden pääasialli-
nen tehtävä on säädellä tietyn geenin translaa-
tioaktiivisuutta. Ihmisessä tiedetään erilaisia
miRNA:n muotoja ainakin 400, jotka säätele-
vät vähintään 30% kaikista ihmisen proteiinia
koodavista geeneistä (Aula ym. 2006). Yksit-
täinen miRNA pystyy säätelemään jopa satoja
geenejä, ja vastaavasti yksittäistä geeniä sää-
telee samanaikaisesti usea mikro-RNA. Solu-
jen miRNA-molekyylien ilmentyminen niin
määrän kuin laadun suhteen vaihtelee kudos-
tyypin, solutyypin ja yksilönkehityksen eri
vaiheiden mukaan. Siksi jokaisessa solussa on
ainutlaatuinen miRNA-ympäristö (Aula ym.
2006, Appasani ym. 2008).
Mikro-RNA-säätely kohdistuu lähet-
ti-RNA:han eli mRNA:han, johon se pyrkii
sitoutumaan 3’-UTR-alueelle, poly-A-hän-
tään. Emäspariutuminen on harvoin täydelli-
sestä, sillä mikro-RNA sisältää usein muuta-
mia mRNAn kanssa ei-komplementaarisia
nukleotidejä. Tämän vuoksi lähetti-RNA ei
tuhoudu prosessissa mutta menettää osittain
tai täysin translaatioaktiivisuutensa. MiR-
NA-molekyylien yhteisvaikutus on osaltaan
määrittämässä tietyn geenin ilmentymisastetta
solussa, ja mikro-RNA-säätelyn tiedetäänkin
kohdistuvan etenkin sellaisiin geeneihin, jot-

ka liittyvät yksilönkehitykseen, solujen eri-
laistumiseen ja kasvuun tai  apoptoosiin sekä
solun suojautumiseen ulkoisilta stressiteki-
jöiltä (Aula ym. 2006).

9.2 SiRNA 
SiRNA eli small interfering RNA on myös
noin 21 nukleotidin mittainen RNA, mutta
eroaa miRNA:sta syntyperän ja toimintansa
puolesta. SiRNAn esiaste on yleensä solun ul-
kopuolinen, pitkä dsRNA, jonka ribonikleaasi
III (Dicer)-entsyymi pilkkoo pienemmiksi
siRNA-pätkiksi. DsRNA:ta muodostuu esi-
merkiksi virusinfektioiden yhteydessä virus-
ten replikaation välituotteena. Sitä voi muo-
dostua myös transposoneista, eli niin kutsu-
tuista hyppivistä geeneistä, joiden toiminta on
yleensä haitallista solulle (Aula ym. 2006). 
SiRNAn tehtävä solussa on estää virusten ja
transposonien levittämän haitallisen mRNAn
prosessointi (Carthew ym. 2009).  Toisin kuin
mikro-RNA, jonka liittymiskohta mRNA:ssa
on spesifinen, siRNA pystyy liittymään peri-
aatteessa mihin tahansa kohtaan lähet-
ti-RNA:ta (5‘-UTR-alueelle, proteiinia koo-
daavalle aluelle tai 3‘-UTR-alueelle). Myös
vaikutus on erilainen, sillä siRNAn emäspa-
riutuminen mRNAn kanssa on lähes aina täy-
dellistä, mikä johtaa mRNA:n leikkautumi-
seen sitoutumiskohdasta. Tämän vuoksi siR-
NA:t ovat tehokkaampia geenien hiljentäjiä
kuin miRNA:t (Aula ym. 2006). Lääketietees-
sä siRNA on näistä kahdesta käytännöllisem-
pi juuri tehokkuutensa ansiosta. Geenitutki-
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muksessa siRNA-molekyyleillä pyritään hil-
jentämään yksittäisiä geenejä, jotta näiden
toimintaa solu- ja yksilötasolla voidaan tutkia
tarkemmin. Kliinisessä lääketieteessä siRNA
pyritään valjastamaan täsmälääkkeeksi mm.
perinnöllisiä sairauksia, syöpää ja virusinfek-
tioita vastaan (Aula ym. 2006). 

9.3 RNAi
RNAi eli RNA-interferenssi on solunsisäinen
järjestelmä, jonka tehtävä on puolustaa solua
haitallisilta ja patogeenisilta nukleiinihapoilta
sekä säädellä geenien ilmentymistä eli gee-
niekspressiota (Hannan 2002). SiRNA ja
miRNA toimivat RNA-interferenssin pääasi-
allisina välittäjinä. Näiden kahden molekyylin
interferenssireitit on esitetty kuvassa seuraa-
valla sivulla.

9.4 RNA-interferenssi solun fysio-
logiassa ja patologiassa

MiRNA:t ja nykyisen tietämyksen mukaan
myös tietyt siRNA:t ovat siis endogeenisesti
syntyneitä molekyylejä, jotka osallistuvat
elintärkeisiin prosesseihin, kuten solun kas-
vun ja kehittymisen säätelyyn. Tietokone- ja
kokeellisten mallien avulla on arvioitu ihmi-
sessä olevan satoja miRNA geenejä ja niiden
oletetaan kattavan 0.5-1% ihmisen koko gen-
omista.  Myös RISC-komponenttien homolo-
geja on osoitettu ihmisellä olevan lukuisia.
Näin ollen on ymmärrettävää, että miRNA-
sekä RISC-geenien epänormaali ekspressoitu-
minen saattaa käynnistää erilaisia patologisia
prosesseja. MiRNA:n ekspressioprofiili syö-
päsoluissa osoittaa, että monien miRNA:n
kautta tapahtuva geenien vaimentaminen häi-
riintyy pahanlaatuisissa kasvaimissa.

Kuva 1. siRNA- ja miRNA-koneistojen vertailu. SiRNA-reitti käynnistyy sytoplasmassa, kun Dicer-ent-
syymi pilkkoo pitkät dsRNA-ketjut pienemmiksi siRNA-ketjuiksi. Syntyneisiin siRNA-molekyyleihin
liittyy Argonaut-proteiini (AGO) sekä RISC (RNA-induced silencing complex), joiden avulla kaksijuos-
teinen siRNA avautuu ja mRNA:n kanssa emäspariutuva juoste saadaan esiin. Oikea juoste kuljete-
taan lähetti-RNA:n luo, jolloin siRNA liittyy emäsjärjestyksenä mukaiseen  kohtaan. Liittymisen seu-
rauksena mRNA leikkautuu liitoskohdasta (De Fougerolles ym. 2007). Mikro-RNA:n reitti alkaa tumas-
sa DNA:sta, josta valmistetaan miRNA:n esimuoto pri-miRNA RNA-polymeraasi II:n koodaamana.
Seuraavaksi  Drosha-entsyymi pilkkoo syntyneen pri-miRNA:n pienemmäksi, noin 60-70 nukleotidin
mittaiseksi pätkäksi, pre-miRNA:ksi. Exportin 5-proteiini kuljettaa tämän mikro-RNA:n esiasteen sy-
toplasmaan, jossa siihen sitoutuu samanaikaisesti Dicer-entsyymi. Pre-miRNA pilkkoutuu entsyymin
käsittelyssä noin 22 nukleotidin mittaiseksi miRNA:ksi ja liittyy AGO-RISC-kompleksiin (De Fougerol-
les ym. 2007). Seuraavaksi miRNAn kaksoisjuoste avataan ja aktiivinen juoste kuljetetaan sen emäs-
järjestyksen mukaiseen paikkaan, yleensä 3’-UTR-alueelle. Lopulta miRNA:n ja mRNA:n onnistunut
sitoutuminen johtaa mRNA:n passivoitumiseen ja translaation estymiseen (Aula ym. 2006).
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 MiRNA:n on todettu säätelevän onkogenee-
nejä, tuumorisupressoreita ja lukuisia muita
syöpään liittyviä geenejä, jotka kontrolloivat
solusykliä, apoptoosia, solun liikkumista sekä
angiogeneesiä (Gong ym. 2005).

9.4.1 Yksilönkehitys ja solujen eri-
laistuminen

Kehityksen ajoittumiseen liittyvien geenien
tutkiminen laakamadolla (C. Elegans) vuonna
1993 johti ensimmäisen miRNA-molekyylin,
lin-4:n löytämiseen. Kyseisen molekyylin
kohdegeenien lin-14:n ja lin-28:n havaittiin
osallistuvan epidermaalisen solulinjan kehi-
tyksen ohjelmointiin. Niiden pitoisuudet so-
luissa nousivat tiettyjen larvan kehitysproses-
sien aikana (Wightman ym. 1993). Toinen
identifioitu miRNA, let-7 säätelee neljännen
larvavaiheen päättymistä. Sekä lin-4 että let-7
kohdegeenien on todettu olevan erittäin kon-
servoituneita ja niiden oletetaankin säätelevän
samantyyppisiä prosesseja myös muissa la-
jeissa. Let-7:n ekspression häiriintymisen on
todettu korreloivan tiettyihin syöpätyyppeihin
ja sen oletetaan säätelevän RAS-onkogeeniä
(Johnson ym. 2005). Embryogeneesiä miR-
NA:n säätelykohteena on tutkittu muun muas-
sa banaanikärpäsellä (D.Melanogaster). Ni-
säkkäillä esiintyvän miR196:n, joka säätelee
Homeobox-geeniperheen jäsenen HOXB8-
geenin vaimentamista, voidaan olettaa toimi-
van embryogeneesin säätelijänä myös ihmi-
sellä (Mansfield ym. 2004).
MiRNA:n rooli solujen erilaistumisessa pal-
jastui tutkimuksessa, joka osoitti monitumais-
ten solujen muodostumisen keskeytymisen
miR-223 yliekspressoiduissa hiiren osteoklas-
tien prekursorisoluissa. Täten on oletettu, että
miR-223 osallistuu solujen differentaation
säätelyyn osteoklasteissa sekä mahdollisesti
myös monissa muissa soluissa. Kantasolutut-
kimuksissa MiR-133:n ja miR-1:n on osoitet-
tu välittävän mesodermin muodostumista em-
bryonaalisista kantasoluista neuroektoder-
maalisen geeniekspression vaimentamisen
kautta. Toisaalta vaikka miR-1:n on edelleen
todettu indusoivan sydän- ja luurankolihas-
solujen differentaatiota, näyttäisi miR-133:lla
olevan myogeneesiä vaimentavia vaikutuksia.
Vastakkaisille vaikutuksille selitys löytynee
miR-1:n kohdentumisesta lihassolujen diffe-
rentaatiota estavän Notch-signalointireitin

vaimentamiseen. (Zhang ym. 2006, Sugatani
ja Hruska 2007, Ivey ym. 2008).

9.4.2 Ohjelmoitu solukuolema ja 
solun kasvukontrolli

Apoptoosin säätely voi tapahtua tuumorisup-
ressorien tai onkogeenien kautta. MiR-34-per-
heeseen kuuluvien miRNA-molekyylien on
todettu olevan komponentteja tuumorisupres-
sori p53-reitillä. Kyseisen perheen geenien on
havaittu aktivoituivan solussa DNA:n vaurioi-
tumisen sekä onkogeenisen stressin myötä ja
niiden transkription käynnistymisen olevan
riippuvainen p53-pitoisuudesta in vitro ja in
vivo. Lisäksi tutkimuksissa on osoitettu, että
MiR-34 indusoi solusyklin pysähtymisen sekä
primaari että tuumorisoluviljelmissä. Apop-
toosin solun sisäisinä säätelijöinä toimivat
myös miR-15 ja miR-16. Vaikutus välittyy
antiapoptoottisen tekijän Blc2:n välityksellä.
Antiapoptoottisen Blc-2:n on todettu ylieks-
pressoituvan tietyissä syöpäsoluissa (rinta-
syöpä, hodgkinin lymfooma, B-solu lymfoo-
ma) ja aiheuttavan kudosten tuumorigeneesin.
Näissä soluissa havaittiin samanaikaisesti
alentuneita miR-15 ja miR-16 pitoisuuksia ja
edelleen miR-15-16-ryppäiden soluun siirtä-
minen normalisoi välittömästi Blc2-tasoa
(Lynam-Lennon ym. 2009, Pawitan 2009).
Solun ulkopuolelta tuleviin apoptoosisignaa-
leihin liittyy solun pinnan reseptori DR (death
reseptor), jonka ligandina toimii TRAIL (tu-
mor necrosis-related apoptosis inducing li-
gand). Reseptorin aktivoituminen johtaa kas-
paasiaktivaation kautta solun apoptoosiin.
Kyseisen signalointireitin säätelyyn osallistuu
useita eri kohdegeeneihin vaikuttavia miR-
NA-molekyylejä. Näistä miR-221 ja miR-222
näyttäisivät säätelevän apoptoosia TRAIL-ak-
tivaation vaimentamisella (Lynam- Lennon
ym. 2009).

9.5 RNA-interferenssin terapeutti-
nen hyödyntäminen

RNA-interferenssi voidaan käynnistää nisä-
kässoluissa viemällä niihin synteettisesti val-
mistettuja lyhyitä kaksijuosteisia siRNA-mo-
lekyylejä tai tuottamalla niitä solussa virus-
vektorien avulla. RNA-molekyylien ollessa
homologisia kohdegeenien kanssa on mahdol-
lisuudet puuttua erittäin tehokkaasti ja vaivat-
tomasti mihin tahansa fysiologiseen tai pato-
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logiseen soluprosessiin. RNA-interferenssiin
perustuvia prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia
onkin käynnistetty lukuisia. Taulukossa 1 on
esitetty lupaavia siRNA-mekanismia käyttä-
via terapeuttisia hoitokokeiluja (Gong ym.
2005, Saksela 2007).
Taulukko 1. siRNA-mekanismia hyödyntäviä hoi-
tokokeiluja. 

Menestyksellisiä hoitokokeiluita sekä kudos-
viljelmillä että koe-eläimillä on tehty lukuisia.
Toistaiseksi ei vielä kuitenkaan yhdelläkään
siRNA-valmisteella ole myyntilupaa. Ongel-
mia tuottaa synteettisesti tai geenivektoreiden
avulla tuotettun siRNA:n annostelu ja kuljetus
potilaiden kudoksiin ja soluihin. Paikallisesti
annosteltavien lääkeaineiden kehittelyssä ol-
laan pidemmällä, joskin tulokset laskimoon
annosteltavilla liposomeihin pakatulla siR-
NA:lla apoliporoteiini B-pitoisuuksien pie-
nentämisessä ja korkean kolesterolin hoidossa
ovat vaikuttaneet optimistisilta. Huolta ovat
aiheuttaneet myös tiedot eräiden siRNA-mo-
lekyylien kyvystä estää myös niille vain osit-
tain homologisten geenien ilmentymistä. Li-
säksi siRNA saattaa myös pienestä koostaan
huolimatta laukaista soluissa haitallisen virus-
puolustusvasteen. Siten RNAi:n vahvuutena
pidetty spesifisyys saattaa olla ylimainostet-
tua ja hoitojen haittavaikutukset luultua to-
dennäköisempiä (Saksela 2007).
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Tiivistelmä
Kasvurusto on hyaliinirustoa ja se rakentuu matriksista, kondrosyyteistä, niiden esimuodoista kondroblasteista, ja
tyyppin kaksi kollageeni säikeistä. Matriksi koostuu pääosin glykoproteiineista ja vedestä, jotka tekevät rustoku-
doksesta kimmoisan ja hyvän diffuusio väylän. Lasiruostoa verhoaa perikondrium. Sen solut ovat erilaistumattomia
soluja, jotka voivat erilaistua kondroblasteiksi kondrogeneesissa. Kondrogeneesi tapahtuu joko interstitiaalisesti tai
appositionaalisesti. Rusto käy läpi tietyt ruston kasvuvyöhykkeet, kunnes se hajotetaan ja paikalle tulleet osteoblas-
tit muodostavat luuta. Ruston kasvuvyöhykkeet jakautuvat lepo-, proliferaatio- kalsifikaatio- ja hypertrofiavyöhyk-
keisiin. Itse luun muodostuminen tapahtuu metafyysissä. Kasvurustoa säädellään sekä hormonaalisesti, että paikal-
lisesti. Hormonaalisiin säätelytekijöihin kuuluvat mm. sukupuolihormonit, kilpirauhashormonit sekä kasvuhor-
moni. Paikalliseen säätelyyn kuuluvat mm. PTHrP, Ihh-proteiini, VEGF, ANG1, FGFR3 ja RANK.

Johdanto
Kasvurusto on alue, josta lapsen luu kasvaa.
Se on hyaliinirustoa ja sen muodostamia alu-
eita ovat muun muassa kasvulevyt, nivelpin-
nat ja sikiön tukiranka. Kasvun aikana se on
erityisen altis vaurioille ja esimerkiksi murtu-
mien yhteydessä jos jokin sen alue vaurioituu,
siitä voi aiheutua ongelmia luun myöhemmäl-
le kasvulle. Myös kasvuruston kasvua säätele-
vien hormonien ja muiden paikallisten sääte-
lytekijöiden epänormaali esiintyminen voi ai-
heuttaa kasvuhäiriöitä. Kilpirauhashormonit
tyroksiinin (T4) ja trijodityroniinin (T3) puute
voi johtaa esimerkiksi lyhytkasvuisuuteen, ja
mutaatiot PTHrP- tai sen reseptorin geenissä
voivat aiheuttaa Jansenin taudin (luussa esiin-
tyy epämääräisiä muodostumia).

1.1 Kasvurusto

1.1.1 Rustosolut 
Kasvurusto on lasi- eli hyaliinirustoa ja se on
yksi kolmesta yleisimmästä rustotyypistä syy-
ruston ja elastisen ruston lisäksi. Se rakentuu
matriksista, rustosoluista eli kondrosyyteistä,
niiden esimuodoista kondroblasteista, ja tyy-
pin II kollageenisäikeistä. Kondroblastit ja
kondrosyytit molemmat tuottavat tyypin kaksi
kollageeniä ympärilleen ja sen lisäksi ne tuot-
tavat muita niitä ympäröivän solunulkoisen
matriksin ainesosia. Kondroblastit sisältävät
suuren tuman, usein hyvin pitkälle kehitty-
neen RER:in ja Golgin laitteen, ja ne varastoi-
vat glykogeeniä ja lipidejä sytoplasmassaan.
(Kierzenbaum 2007) 

1.1.2 Matriksi
Kondroblastit makaavat solunulkoisessa mat-
riksissa eli lacunaessa, joka on jakautunut pie-
niin osastoihin. Yhteen osastoon mahtuu use-
ampi kuin yksi kondroblasti. Solunulkoista
matriksia ympäröi vielä suurempi alueellinen
matriksi. Jopa 70–85% matriksin märkäpai-
nosta on vettä, joten matriksi toimii hyvänä
iskujen vaimentajana ja samalla tärkeänä  ra-
vinteiden ja metaboliatuotteiden diffuusio tie-
nä. (Kierzenbaum 2007) Tärkeinä osina mat-
riksia toimivat myös hyaluronaani happo (si-
too proteoglykaaneja yhteen) ja GAGs (koos-
tuu pääasiassa kondroitinsulfaatista ja keratii-
nisulfaatista). Nämä ainekset immunoglobii-
nien, lysosomaalisten entsyymien, glykopro-
teiinien ja etenkin kollagenaasin kanssa muo-
dostavat liukastinnesteen, joka antaa
esimerkiksi liikutettaville nivelille liukkaan
pinnan. Tämä on välttämätöntä sujuvaan ja
kivuttomaan liikehdintään.

1.1.3 Perikondrium
Lasiruostoa verhoaa rustokalvo eli peri-
kondrium. Sen solut ovat erilaistumattomia
soluja, jotka voivat erilaistua kondroblasteiksi
kondrogeneesissa eli rustonkasvussa. Vain ni-
velpinnan lasirustosta puuttuu rustokalvo. Pe-
rikondrium koostuu kahdesta kerroksesta,
ulommasta säikeisestä kerroksesta (sisältää
tyypin II kollageenisäikeiden lisäksi ryhmitty-
neitä tyypin I kollageenisäikeistä ja elastisia
säikeitä) ja sisemmästä kondrogeenisestä ker-
roksesta (rustosolut ovat litteän muotoisia ja
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järjestäytyneet tangentiaalisesti ruston rajal-
le). Lasirustosta puuttuu verisuonitus (kuten
myös hermot ja imusuonet), joten rustokalvon
runsaan verisuonituksen kautta diffundoituu
runsaasti ravinteita kasvavalle rustolle (esim.
epifyysilevyissä).

1.2 Ruston kasvu ja luutuminen

1.2.1 Kondrogeneesi
Kondrogeneesi, eli ruston kasvu, voi tapahtua
kahdella tavalla, joko interstitiaalisesti (ruston
sisältä päin esim. koon kasvaessa) tai apposi-
tionaalisesti (rustokalvolta esim. epifyysile-
vyissä pituuden kasvaessa). Sikiön kehityk-
sessä rusto kasvaa interstitiaalisesti, jolloin
luusta muodostuu ensin hyaliinirustoinen
malli. Kasvussa mesenkymaaliset solut eri-
laistuvat rustosoluiksi ja sitten jakautuvat mi-
tooseilla ja muodostavat isogeenisiä ryhmiä
(Kuva 1). Isogeeniset ryhmät ovat rustosolu-
ryhmiä, jotka ovat saman solunulkoisen mat-
riksin ympäröiminä. Rusto käy läpi erilaisia
kasvuvaiheita ja lopulta sikiön tukirangan
hyaliinirustoinen malli paikataan luumallilla
tapahtumassa nimeltä välillinen luutuminen.
Primaariset luutumiskeskukset sijaitsevat dia-
fyysissä, mutta myöhemmin myös epifyysiin
ilmaantuu sekundaarisia luutumiskeskuksia.
Tätä tapahtumaa ohjaavat kondrosyytit. (Kri-
enzenbaum, 2007)

Kuva 1. Rustokalvon solujen mitoosi (Kierzen-
baum, 2007)

Epifyysilevyt eli kasvulevyt ovat myös hyalii-
nirustoa ja niiden kasvu puolestaan tuottaa
luulle pituutta. Kasvulevyt sijaitsevat luun
epifyysin (pään) ja diafyysin (varren) välissä.
Kasvulevyt kasvavat luun epifyysin puolelta
ja muodostuvat uudelleen diafyysin puolella.

Rustokalvon solut ovat litteän muotoisia ja
ovat pakkautuneet säännölliseen muotoon.
Ruston kasvaessa rustokalvon solut käyvät lä-
pi läpi tietyt ruston kasvuvyöhykkeet, kunnes
se hajotetaan ja paikalle tulleet osteoblastit
muodostavat luuta.  Itse luun muodostuminen
tapahtuu siis epifyysin ja diafyysin välisellä
alueella, eli metafyysissä. (Kylmäoja, 2009)
Luiden pituuskasvu jatkuu jopa 20-vuoden
ikään, jonka jälkeen se pysähtyy kasvulevyjen
umpeutuessa. (Kirzenbaum, 2007)

1.3 Kasvuvyöhykkeet ja luutumi-
nen

Kasvuvyöhykkeistä ensimmäinen on lepo-
vyöhyke, joka vastaa hyaliinirustoista rusto-
muottia. Sen jälkeen seuraa aktiivinen peri-
kondriumin säätelemä proliferaatiovyöhyke,
jolloin kondrosyytit jakautuvat mitooseilla
niin, että muodostuu ns. ”pylväitä”. (Long,
1998) Näissä rustosolut ovat litistäytyneet ja
järjestäytyneet järjestelmällisesti muottiin.
Vyöhykkeen aktiivisuus määrää luun pituu-
den, joten alueen vahingoittuminen voi aihe-
uttaa luun kasvun häiriintymistä. (Kierzen-
baum, 2007) 
Seuraavassa kasvuvyöhykkeistä kondrosyytit
kasvavat ja kypsyvät ja tätä kutsutaan hypert-
rofia- tai kypsymisvyöhykkeeksi. Tämän jäl-
keen seuraa kalsifikaatiovyöhyke, jossa hy-
pertrofiset kondrosyytit kalsifioivat ympäröi-
vää rustomatriksia. Tällöin solukon fosfaat-
ti-ionikonsentraatio kasvaa voimakkaasti ja
aiheuttaa matriksin mineralisoitumisen. Tä-
män seurauksena kondrosyytit eivät saa enää
ravinteita ja ajautuvat apoptoosiin. Lopulta
kalkkeutuneen rustomatriksin hajottaa kond-
roklastit ja osteoblastit pääsevät muodosta-
maan tilalle luuta. Kypsymisvyöhykkeen jäl-
keisessä vaiheessa, metafyysissä, kuollut rus-
to korvataan luulla. (Goltzman D, 2002)

1.4 Kasvuruston säätely
Kasvuruston säätely jaetaan hormonaaliseen
ja paikalliseen säätelyyn. Hormonaaliseen
säätelyyn kuuluvat mm. sukupuolihormonit,
kilpirauhashormonit ja kasvuhormoni eli so-
matotropiini. Estrogeenit sekä etenkin andro-
geenit eli mieshormonit saavat aikaan voi-
makkaan kasvupyrähdyksen puberteetin aika-
na. Kilpirauhashormonit tyroksiini (T4) ja tri-
jodityroniini (T3) myös vaikuttavat lapsen
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kasvuun ja normaaliin kehitykseen. Esimer-
kiksi kasvukauden pitkäaikainen hypotyreoo-
si, eli kilpirauhasen vajaatoiminta, voi aiheut-
taa lyhytkasvuisuutta. Myös somatotropiini
vaikuttaa pituuskasvuun, mutta vain ihmisen
epifyysilevyjen luutumiseen asti. Kasvulevyn
rustosolut kypsyessään erittävät insuliinin
kaltaista kasvutekijää, joka lisää rustosolujen
jakautumista. (http://fi.wikipedia.org/wiki/
Kasvuhormoni)
Paikalliseen säätelyyn kuuluvat mm. PTHrP
(parathyroid hormone-related protein),
Ihh-proteiini (Indian hedgehog), VEGF (vas-
cular endothelial growth factor), ANG1 (an-
giopoietin 1), FGFR3 (fibroblast growth factor
receptor 3) ja RANK (nuclear factor-kappaB).
PTHrP kuuluu peptidihormoneihin ja se mm.
säätelee ruston ja luun kehittymistä. PTHrP
kiinnittyy omaan reseptoriinsa (PTH-RPr), jon-
ka jälkeen se kulkeutuu lepovyöhykkeen
kondrosyyttien pinnalle (Kuva 2). Näin se sti-
muloi niiden eritystä. PTHrP sitoutuu myös
proliferaatiovyöhykkeen kondrosyytteihin ja
estää niiden erilaistumista hypertrofisen vyö-
hykkeen kondrosyyteiksi (Kuva 2). Hiiret, joi-
den PTHrP-geeni tutkimuksissa muutettiin
inaktiiviseksi, kuolivat jo syntyessään. 

Kuva 2. PTHrP:n ja Ihh:n tomintaa. Kohdassa 1
kondrosyyteistä muodostuu Ihh-proteiinia. Koh-
dassa 2 ja 3 PTHrP on kiinnittyneenä omaan re-
septoriinsa ja kulkeutuu kondrosyyttien pinnalle
sekä lepo- että proliferaatiovyöhykkessä. Koh-
dassa 4 kondrosyytit erittävät VEGF:ää ja tyyppi
X kollageeniä.

Niillä ilmeni epifyysiruston kasvuhäiriöitä ja
epifyysilevyjen ennenaikaista sulkeutumista.
(http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pat-
hphys/endocrine/thyroid/phrp.html) Ihmisel-
lä mutaatiot PTHrP- tai sen reseptorin geenis-
sä aiheuttavat Jansenin taudin, jossa luussa
esiintyy epämääräisiä muodostumia.
Ihh kuuluu hedgehog-perheeseen ja sitä erit-
tyy proliferaatiovyöhykkeen kondrosyyteistä
(Kuva 2). Se säätelee luun muodostusta rusto-
kalvon päässä ja kondrosyyttien erittymistä
kasvulevyllä. Samalla se stimuloi PTHrP:n
eritystä. (Kierzenbaum, 2002)
Hypertrofisen vyöhykkeen kondrosyytit erit-
tävät VEGF:ää, joka aiheuttaa verisuonten
kasvua mm. luutumisessa (Kuva 2).
ANG1:stä tarvitaan myös kypsien verisuonten
muodostamiseen. VEGF ja ANG1 vaikuttavat
molemmat osaltaan siihen, että rusto hajote-
taan ja uutta luuta muodostetaan. Luun muo-
dostamisesta huolehtivat osteoblastit. Ne erit-
tävät OPG:tä (osteoprotegerin), joka sitoutuu
RANKL:ään estäen osteoklastien toimintaa.
Aktivoimalla RANK-reseptoria ne myös li-
säävät osteoklastien erilaistumista (Kierzen-
baum, 2002) 
Säätelytekijöihin kuuluu lisäksi FGFR3, joka
vähentää luun kasvua. FGFR3-reseptori lävis-
tää solukalvon niin, että sen ulkopuolella on
ligandin sitova osa ja sisäpuolella informaati-
on vievä osa. Kun fibroblastiset säätelytekijät
sitoutuvat FGFR3-reseptoriin syntyy moni-
osainen tapahtumasarja ja kemiallisia reakti-
oita, joiden vaikutuksesta luun muodostus vä-
henee proliferaatiovyöhykkeessä. Mutaatiot
tässä geenissä voivat aiheuttaa esim.
akondroplasian (yksi lyhytkasvuisuuden oi-
reyhtymä). (http://ghr.nlm.nih.gov/ge-
ne=fgfr3)
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Tiivistelmä
Luunmurtumat jaetaan eri tyyppeihin, muun muassa sijainnin ja ryhmän mukaan. Luunmurtuman paranemisessa
on erotettavissa 3 vaihetta. Luun paranemisprosessin aloittaa 1–4 päivää kestävä inflammaatiovaihe. Viikkoja kes-
tävässä korjausvaiheessa tapahtuu luun varsinainen korjautuminen ja vuosia kestävässä uudelleenmuovautumisvai-
heessa luun alkuperäinen rakenne palautuu. Murtumien hoito jaetaan konservatiiviseen ja operatiiviseen hoitoon,
joita on useita erilaisia.

2.1 Johdanto
Luunmurtuma syntyy kun luun mekaaninen
rakenne pettää. Luunmurtuman paranemis-
prosessi on ainutlaatuinen ihmiskehossa, sillä
se voi parantua täysin ilman arpea.  Luunmur-
tuman hyvässä ja  nopeassa paranemisessa on
edellytyksenä, että luun palaset pysyvät mah-
dollisimman hyvin paikoillaan. Tätä voidaan
edes auttaa mm. kipsaamalla, kiinnittämällä
luun puoliskot toisiinsa ydinnaulalla tai levyt-
tämällä ne, jolloin palaset pysyvät tiukasti
paikoillaan ja paraneminen nopeutuu. Luun-
murtumat ovat erityisen yleisiä iäkkäillä hen-
kilöillä, joilla luuntiheys on heikentynyt (os-
teoporoosi). Luunmurtumista voidaan kuiten-
kin ehkäistä huolehtimalla riittävästä kal-
siumin ja d-vitamiinin saannista, sekä liikku-
malla tarpeeksi.

2.2 Luunmurtumatyypit
Luunmurtumat voidaan jakaa tyyppeihin syn-
tytavan mukaan. Murtumat syntyvät suoran
tai epäsuoran väkivallan vaikutuksesta, suora
voima murtaa putkiluun luuhun osuneen väki-
vallan kohdalta, ja epäsuora voima murtaa
luun eri kohdasta kuin mihin väkivalta on
kohdistunut.  Patologiset murtumat eli taudin
aiheuttaman luunhaurastumisen seurauksena
syntyneet murtumat, voivat aiheutua pelkästä

fysiologisesta kuormituksesta. Repeämismur-
tumassa (Kuva 2) lihaksen liian voimakas su-
pistuminen repii lihaksenkiinnityskohdan irti
muusta luusta. Rasitusmurtuma syntyy toistu-
vasta syklisestä ylikuormituksesta, joka aihe-
uttaa luuhun mikromurtumia, jotka johtavat
lopulta täydellisen murtumaviivan syntyyn.
(Aro & Rokkanen 1995)
Luunmurtumat jaetaan myös itse murtuman
eli fracturan perusteella. Kun luuhun kohdis-
tuva väkivalta on suora iskutyyppinen voima,
aiheuttaa se luussa poikkimurtuman, kun taas
suurempi murskaava voima aiheuttaa luun
pirstaloitumisen (Kuva 2). Murtumassa, jossa
luu pirstaloituu myös pehmytkudosvammat
ovat suuremmat. Epäsuora väkivalta voi aihe-
uttaa luun pituusakselin suuntaisen kiertymi-
sen synnyttämän kierremurtuman (Kuva 1),
taipumisen aiheuttaman poikkimurtuman
(Kuva 1), taipumisen ja pituusakselin suuntai-
sen väkivallan synnyttämän poikkimurtuman
johon liittyy irtofragmentti (Kuva 2), eli mur-
tumassa irronnut luun palanen tai viistomurtu-
man. Hohkaluun murtumat eroavat putkiluu-
murtumista syntytavaltaan ja paranemisel-
taan. Sen yleisin murtuma on kompressiomur-
tuma, joka voi tapahtua esimerkiksi selkäran-
gan nikamissa, jolloin nikamien hohkaluu
painuu kasaan. (Aro & Rokkanen 1995)
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Kuva 1. Alkaen vasemmalta Poikkimurtuma, kier-
remurtuma ja greenstick eli pajunvitsamurtuma
ja (Kuvat itse tuotettu mallina Aro & Rokkanen
1995)

Kuva 2. Alkaen vasemmalta epäsäännöllinen
murtuma (aiheutunut murskaavasta voimasta),
poikkimurtuma jossa irtofragmentti, ja oikealla
repeämismurtuma. (Kuvat itse tuotettu mallina
Aro & Rokkanen 1995)

Luu voi murtua osittain, epätäydellisesti tai
täydellisesti riippuen murtuman aiheuttaman
voiman suuruudesta. Osittaiset murtumat,
greenstick eli pajunvitsamurtumat (Kuva 1)
ovat tavallisempia lapsella kuin aikuisella.
Täydellisissä murtumissa luu menee täysin
poikki ja fragmentit yleensä siirtyvät pois pai-
koiltaan eli dislokalisoituvat. (Aro & Rokka-
nen 1995)
Murtumat jaetaan myös umpi- ja avomurtu-
miin. Luunmurtumaa kutsutaan umpimurtu-

maksi, kun murtuma ei ulotu ihon läpi. Avo-
murtumassa (Kuva 3) taas iho rikkoutuu ja
murtuma voidaan havaita haavasta. (Aro &
Rokkanen 1995)

Kuva 3. Avomurtuma. (http://en.wikipedia.org/wi-
ki/Bone_fracture)

2.3 Luunmurtuman paraneminen
Murtuman paranemisessa voidaan erottaa
seuraavat vaiheet:

1. inflammaatiovaihe
2. korjausvaihe
3. uudelleenmuovautumisvaihe

1. Inflammaatiovaihe:
Inflammaatiovaihe käynnistää murtuman pa-
ranemisen. Vaiheen alussa on muutaman mi-
nuutin kestävä koagulaatiovaihe, johon kuu-
luvat paikallisten verisuonten vasokonstriktio
ja hyytymismekanismien aktivoituminen.
Magrofageilla on tärkeä tehtävä murtumakoh-
dan puhdistuksessa. Varsinainen Inflammaa-
tiovaihe kestää 1–4 päivää, ja näkyy päälle-
päin turvotuksena, kuumotuksena ja joskus
punoituksena. Inflammaatio vaiheessa tapah-
tuu vasodilaatiota, jonka kautta murtumakoh-
dassa aktivoituu useita eri välittäjäainejärjes-
telmiä (arakidonihappometaboliitit, komple-
menttisysteemi ja kallikreiini-kiniinisystee-
mi), jotka käynnistävät kudoksen paranemi-
sen. Välittäjäainejärjestelmät tuottavat erilai-
sia tekijöitä (kematoksiineja, mitogeeneja ja
muita tekijöitä), jotka houkuttelevat ja akti-
voivat murtuma-alueelle paranemisprosessis-
sa tarvittavat solut (makrofagit, polymorfonu-
kleaariset valkosolut, mast-solut, verihiuta-
leet, endoteelisolut ja varsinaiset korjaavat os-
teogeeniset solut). Inflammaatiovaiheen seu-
rauksena varsinainen luunmurtuman parane-
misen korjaava vaihe lähtee käyntiin. (Aro &
Rokkanen 1995)
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2. Korjausvaihe:
Viikkoja kestävässä korjausvaiheessa murtu-
mapäiden välille palautetaan luinen yhteys
kalluskudoksen muodostuksen avulla. Kallus
kehittyy kapillaarisuonten välityksellä luun
periostin, endostin ja luuytimen osteogeeni-
sistä soluista. Periostin solujen DNA-synteesi
käynnistyy jo muutaman tunnin kuluessa, ja
parin päivän päästä murtuma-alueella voidaan
histologisesti nähdä uudisluun muodostusta.
(Aro & Rokkanen 1995)
Periostissa on sisempi osteogeeninen soluker-
ros ja ulompi fibroottinen kerros. Kallusmuo-
dostuksen mesenkyymikudosvaiheessa osteo-
geeninen solukerros jakautuu erilaistumatto-
mina mesenkyymisoluina, vaihe näkyy histo-
logisesti löyhänä sidekudoksena. Solut tuotta-
vat tyyppi III:n kollageenia. Erilaistumatto-
mat mesenkyymisolut erilaistuvat periosteaa-
lisen kalluksen keskialueella osittain rusto-
soluiksi ja tuottavat pääasiassa tyyppi II:n
kollageenia, proteoglykaaneja ja myös tyypin
IX:n ja XI:n kollageeneja. Kalluksen ääri-
laidalla periostin osteogeeniset solut erilaistu-
vat suoraan osteoblasteiksi ja tuottavat uudis-
luuta. Endostin osteogeeniset solut myös eri-
laistuvat suoraan osteoblasteiksi tuottaen en-
dosteaalista kallusta. (Aro & Rokkanen 1995)
Periosteaalisen kalluksen keskivaiheen rusto-
kudoksen korvautumista uudisluulla edeltää
rustosolujen hypertrofia ja ruston soluväliai-
neen mineralisoituminen, solut tuottavat täs-
sä vaiheessa tyyppi X:n kollageenia. Rustoku-
doksen korvautuessa luulla erittyy kollageeni
tyyppi I:tä. (Aro & Rokkanen 1995)
Luutumisen jälkeen alkaa varsinainen korti-
kaalisen luun paraneminen. Paraneminen ta-
pahtuu ns. sekundaarisilla osteoneilla. Osteo-
nit kasvavat pitkittäissuunnassa proksimaali-
ja distaalimurtumafagmentista murtumarakoa
kohden ja parhaimmassa tapauksessa ne ylit-
tävät murtumaraon. Sekundaarisilla osteoneil-
la on kaksi tehtävää: ne revaskularisoivat eli
muodostavat uudet verisuonet nekroottisiin
murtumapäihin ja toisaalta luuduttavat alku-
peräisen kortikaaliluun pää päätä vasten. (Aro
& Rokkanen 1995)

3. Uudelleenmuovautumisvaihe eli
remodellaatiovaihe:

Remodellaatiovaiheessa luu hiljalleen (kuu-
kausien ja vuosien aikana) palautuu lähelle
lähtötilannetta. Kortikaaliluun parantuessa
kallusta ei enää tarvita ja se resorboituu pois.
Luukudoksen erityisominaisuus on se, että se
pystyy parhaimmassa tapauksessa parantu-
maan ilman arpea.  Luu pystyy osittain kor-
jaamaan murtuma-alueelle jääneen siirtymän
uudelleenmuovautumisvaiheen aikana (erityi-
sen tehokasta lapsilla). Rotaatiovirhe ei kui-
tenkaan korjaannu edes lapsilla. (Aro & Rok-
kanen 1995)

2.4 Luunmurtuman hoito
Luunmurtuma voidaan hoitaa monella eri ta-
valla. Pääosin jaottelu tapahtuu konservatiivi-
seen ja operatiiviseen hoitoon. Konservatiivi-
seen hoitoon kuuluu repositio, eli paikalleen
asetus, jonka jälkeen tapahtuu teippaus, kipsa-
us tai lastoitus. Teippausta voidaan käyttää
esimerkiksi varvasmurtumassa, jolloin murtu-
nut varvas teipataan kiinni viereiseen varpaa-
seen. Kipsauksessa murtuneeseen raajaan luo-
daan kipsistä murtumakohtaa ympäröivä tu-
ki, joka estää raajan taipumisen. Lastaa käyte-
tään usein ensiapuna, jos epäillään luunmur-
tumaa.
Operatiivisessa hoidossa suoritetaan leikka-
us, jossa fragmentit (luunpalaset) asetetaan
oikeille paikoilleen ja kiinnitettään toisiinsa
ydinnaulalla (Kuva 5), levyttämällä (Kuva 4)
tai eksternillä fiksaatiolla (Kuva 6). Kaikissa
näissä on tarkoituksena immobilisoida frag-
mentit, jotta luutuminen helpottuu ja nopeu-
tuu. Eksternissä fiksaatiossa luunmurtuma
fragmentteihin kiinnitettään fiksaatio piikit,
jonka jälkeen fragmenttien piikit yhdistetään
ihon ulkopuolisella teräksisellä tangolla. Ope-
ratiivisessa hoidossa käytetään myös apukei-
nona kipsausta, joka edelleen edes auttaa
luunmurtuma fragmenttien paikallaan pitä-
mistä.  (Mihra S. Taljanovic, MD. 2003)
(http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/
Pieksamaki2006/parkkinen.pdf).
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Kuva 4. Käden murtuma korjattu semitubulaarilevyllä (http://www.bakedbabies.com/comics/images/
strip167.png)

Kuva 5. Tibian murtuma korjattu ydinnaulalla.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bone_fracture)

Kuva 6. Eksterni fiksaatio (http://en.wikipe-
dia.org/wiki/File:External_Fixator.JPG)
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F3 Haavan paranemisen vaiheet
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Johdanto
Iho koostuu kerroksista. Orvaskesi eli epider-
mis sijaitsee päällimmäisenä. Se koostuu epi-
teelisolujen muodostamista eri paksuisista
kerroksista, joita ovat sarveis-, kirkassolu-,
jyväissolu- eli granulaari-, okasolu- sekä tyvi-
solukerros. Orvaskeden ja tyvikalvon alla si-
jaitsee verinahka eli dermis.  Ihonalaiskudos
eli subcutis on ihon paksuin kerros. Se sisäl-
tää ihmisestä riippuen paljon rasvaa ja toimii
hyvänä suojana sisäelimille sekä lämmön
eristeenä.
Haava on ihossa tai limakalvolla oleva kudos-
vaurio, joka voi ulottua kaikkiin alla oleviin
kudoksiin. Pelkkä orvaskeden rikko luokitel-
laan yleensä ruhjeeksi, jolloin ihon paranemi-
nen voi tapahtua pelkän orvaskeden basaali-
solukon(tyvisolukerros) jakautumisen avulla.
(Hietanen ym. 2002) Jatkossa keskitymme
tarkastelemaan haavaa, joka ulottuu vähintään
dermikseen asti.
Haavan paraneminen jaetaan kolmeen osittain
päällekkäiseen vaiheeseen. Inflammaatiovai-
he käsittää noin kolme ensimmäistä vuoro-
kautta haavan synnystä. Siitä voidaan erottaa
akuuttivaihe jossa verihyytyy sekä varsinai-
nen tulehdusvaihe. Proliferaatiovaiheessa
haavapohjan uusi sidekudos muodostuu ja
pintaepiteelit kasvavat yhteen. Maturaatiovai-
heessa haava kudoksen ylenkasvaminen on
päättynyt, mutta sidekudoksen muokkaami-
nen jatkuu silti kuukausia.

3.1 Haavan paranemisen vaiheet

3.1.1 Inflammaatiovaihe
Inflammaatio vaihe alkaa välittömästi kudos-
vaurion synnyttyä ja se kestää noin kolme päi-
vää. Epidermikseen tai syvemmälle ulottuvan
kudosvaurion paraneminen alkaa aina veren-
vuodon tyrehtymisellä. Veren hyytyminen
käynnistyy, kun verihiutaleet ja veressä olevat

hyytymistekijät pääsevät kosketuksiin endo-
teelin alla olevien kudosten kanssa. Verihiuta-
leet yhdessä hyytymisjärjestelmän kanssa saa-
vat aikaan veritulpan, joka tukkii vuodon.
Myös verisuonten supistuminen auttaa veren
vuodon tyrehtymisessä. (Ruutu ym. 2007) Tä-
tä vaihetta kutsutaan joskus myös akuutiksi
vaiheeksi. Verihyytymä toimii väliaikaisena
soluväliaineena, jota solut voivat käyttää liik-
kumiseen. Muutaman tunnin kuluessa haavan
syntymisestä, sinne vaeltaa inflammatorisia
valkosoluja, jotka puhdistavat haavan baktee-
reista sekä kuolleesta kudoksesta. Noin Kol-
men päivän kuluttua makrofagit ovat tärkein
valkosolutyyppi. Niiden tehtävä on erittää
kasvutekijöitä, jotka edistävät solujen migraa-
tiota sekä proliferaatiota. (Hietanen ym. 2002)

3.1.2 Verenhyytyminen
Endoteelin alaisissa kerroksissa on sitä voi-
makkaampia hyytymistä edistäviä tekijöitä,
mitä syvemmälle vaurio ulottuu. Intimassa
esimerkiksi von Willebrand–tekijä, Fibriini ja
Kollaageni IV. Mediassa Kollageeni I ja III.
Adventitiassa Kollageeni I ja III sekä kudoste-
kijä. Esimerkiksi kehossamme oleva kudoste-
kijä riittäisi hyydyttymään koko verimäärän
seitsemässä sekunnissa. (Ruutu 2007)
Kun verisuonen seinämästä paljastuu kollagee-
nia, tarttuu siihen Plasman von Willenbrand
-tekijää. Verihiutaleiden pinnalla on lukuisia
adheesioreseptoreita(tarttumisreseptoreita),
joista tärkeimmät ovat: von Willebrand–tekijää
tunnistava reseptori glykoproteiini (GP) Ib/IX/
V-kompleksi, kollageenia tunnistava GP Ia/IIa
sekä aggregaatiota eli verihiutaleiden toisiinsa
tarttumista välittävä reseptori GP IIb/IIIa. Veri-
hiutale tunnistaa ja kiinnittyy von Willebrand
-tekijään sekä sille spesifisillä reseptoreilla, et-
tä aggregaatiota välittävillä reseptoreilla. Ag-
gregaatiossa vauriokohtaan sitoutuu lisää veri-
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hiutaleita GP IIb/IIIa välittämänä. Reseptorit
voivat sitoutua plasman ja verihiutaleiden
omaan von Willebrand-tekijään sekä fibrino-
geeniin. Kiinnittyminen saa aikaan verihiuta-
leiden aktivaation ja ne vapauttavat varastorak-
kuloistaan plasmaan lukuisia verihyytymän
muodostumista ja kudosvaurion paranemista
edistäviä aineita. Serotoniini esimerkiksi saa
aikaan verisuonten supistumisen ja vähentää
näin verenkiertoa haava alueella. (Ruutu 2007)

Taulukko 1. Verihiutaleiden aktivaatiossa va-
pauttamia yhdisteitä. (Taulukko mukailtu kirjasta
Ruutu ym. 2002 s.35)

           

Kuva 1. Ihon vaurioiduttua, haavasta vuotaa verta. Paikalla on veren punasoluja, verihiutaleita sekä
sattumalta paikalle eksyneitä makrofageja ja neutrofiilisä granulosyyttejä. Verihiutaleiden agregaatio
ja aktivaatio aloittavat veritulpan muodostamisen. Myöhemmin hyytymisjärjestelmän muodostama
fibriini verkko sitoo verihiutaleita ja muita soluja toisiinsa, jolloin lopullinen verihyytymä muodostuu.

3.1.3 Hyytymisjärjestelmä
Aktivaation seurauksena verihiutaleiden fos-
folipidikalvolla käynnistyy moniportainen
hyytymisjärjestelmänä tunnettu entsymaatti-
nen ketjureaktio johon osallistuu lukuisia
hyytymistekijöitä ja sen tuotteena syntyy
trombiinia. Se pilkkoo fibrinogeenistä kaksi
peptidiä, jolloin muodostuu liukoisia fibriini
monomeerejä, jotka edelleen polymeroituvat
fibriini verkoksi, joka liimaa verihiutaleita ja
muita verisoluja yhteen muodostaen verihyy-
tymän.
Hyytymistekijät ovat yleensä seriiniproteaa-
seja ja niiden aktivaatioon tarvitaan solukal-
vojen fosfolipidejä ja kalsiumia. Solukalvoille
sitoutuminen paikallistaa hyytymistä tehok-
kaasti. Plasmassa on normaali tilanteessakin
pieniä määriä trombiinia, se käynnistää hyy-
tymisjärjestelmän aktivoimalla veressä inak-

tiivisena kiertäviä hyytymistekijöitä V ja
VIII. Plasman hyytymistekijöiden aktivoitu-
neet muodot toimivat kompleksien kofakto-
reina, tekijä VIIIa (a=aktivoitunut muoto)
osana tenaasikompleksi ja tekijä Va osana
protrombinaasikompleksia. (ks. kuva) Tenaa-
sikompleksi, johon kuuluvat tekijät IXa, VIIIa
ja X aktivoi tekijän X, joka puolestaan toimii
osana protrombinaasikompleksia. Protrombi-
naasikompleksi koostuu tekijän Xa lisäksi
protrombiinista(tekijä II) sekä plasman teki-
jästä Va. Kompleksi muuttaa protrombiinin
trombiiniksi, jonka tärkein funktio on muuttaa
fibrinogeeni fibriinimonomeereiksi. Plasman
tekijä VIIIa stabiloi polymeroituneen fibriini-
verkon muodostamalla kovalenttisiä sidoksia
ja liukenematon tukos syntyy. Plasman ulko-
puolinen kudostekijä vaikuttaa hyytymiseen
muodostamalla tekijän VIIa kanssa komplek-
sin, joka aktivoi tekijää X joko suoraan tai

Verih  Verihiutaleen 
autoaktivaattorit

Hyyt   Hyytymistekijät

  ADP
  Tromboksaani A2
  Serotoniini

Tekijät V,XI,XIII

Adheesiomolekyylit Kas     Kasvutekijät

Von Willebrand -tekijä
Fibrinogeeni
Trombospondiini
Fibronektiini

Verihiutaleperäinen 
kasvutekijä, PDGF
Soluväliaineen kasvutekijä, 
TGF-beeta
Endoteelin kasvutekijä, VEGF
Fibroblastien kasvutekijä, FGF
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epäsuorasti tekijän IX avulla.(kuva) (Ruutu
ym. 2007)

Kuva 2. Hyytymisjärjestelmä kaavakuvana.

3.1.4 Tulehdusvaihe
Vaurioituneet solut vapauttavat lukuisia välit-
täjäaineita mm. histamiinia, jotka aiheuttavat
verenkierron lisääntymisen haavan ympäris-
tössä. Ne myös parantavat verisuonten läpäi-
sevyyttä, jolloin plasmaa siirtyy kapillaareista
solujen sisään aiheuttaen turvotusta. Inflam-
maatiovaiheen tulehdusreaktioon liittyen haa-
vassa onkin usein havaittavissa punoitusta,
turvotusta, kuumotusta, kipua sekä toiminnal-
linen häiriö. (Hietanen ym.2002) 
Verihiutaleiden vapauttamista kasvutekijöistä
(taulukko 1) PDGF ja TGF-β aktivoivat ja
houkuttelevat makrofageja ja fibroblasteja

vaurioalueelle. Inflammatoriset valkosolut
vastaavat haavan puhdistamisesta kuolleista
soluista ja bakteereista. Ensimmäisenä haa-
vaan tulevat neutrofiilit, jotka fagosytoivat
mikro-organismejä. Noin 48–96 tunnin kulut-
tua haavan synnystä, haavaan tulevat mono-
syytit, jotka muuttuvat kudoksessa makrofa-
geiksi ja ovat tärkein valkosolu tyyppi, noin
kolmen vuorokauden kuluttua haavan synnys-
tä. Haavaan vaeltaneet lymfosyytit aktivoivat
makrofagien toimintaa. (Hietanen ym. 2002)
Makrofagit jatkavat haavan puhdistamista fa-
gosytoimalla vieraita aineita. Ne myös ohjaa-
vat uuden kudoksen muodostumisen alkua ja
ylläpitoa erittämällä lukuisia kasvutekijöitä
mm. CSF-1, TNF-α/β, PDGF, TGF-α, IL-1 ja
IGF-1. Ilman makrofageja kudoksen parane-
minen estyy. (Hannuksela ym. 2003) 
Haavaan vaeltaa myös keratinosyyttejä, jotka
ovat peräisin mm. ihon apuelimistä esim. kar-
vatupista. Ne ovat muuttuneet liikkumakykyi-
siksi poistamalla pinnaltaan desmosomit ja
hemidesmosomit ja vaeltavat verihyytymän ja
elinkykyisen kudoksen väliin. Matkalla ne
erittävät proteolyyttisiä entyymejä, jotka akti-
voivat vaurio alueen sidekudoksen muokka-
usta. Kun keratinosyyttien takana olevat epi-
dermaaliset solut ovat jakautuneet ja muodos-
taneet tyvikalvon, kiinnittyvät keranosyytit
siihen ja niiden fenotyyppi muuttuu takaisin
normaaliksi. (Hannuksela ym. 2003)

Kuva 3: Tulehdusvaiheen alussa tärkein valkosoluryhmä ovat neutrofiiliset granulosyytit. (kuvassa
violetit) Ne puhdistavat haavaa fagosytoimalla vieraita aineita ja kuolleita soluja. Verihiutaleiden erit-
tämät kasvutekijät (mm.TGF- ja PDGF) houkuttelevat paikalle makrofageja, (kuvassa valkoiset) jotka
ovat tärkein valkosolu ryhmä noin 3 vuorokauden kuluttua. Ne myös ohjaavat haavan paranemista
erittämällä kasvutekijöitä. (Kuvassa verihiutaleet punaisella ja fibriinit sinisellä)

3.1.5 Proliferaatiovaihe
Proliferaatiovaihe jakautuu kolmeen vaihee-
seen. Ensimmäiseksi granulaatiokudos eli uu-
si sidekudos alkaa syntyä noin neljän päivän

kuluttua kudosvauriosta. Sen jälkeen tapahtuu
kontraktio eli haavan reunat lähenevät toisi-
aan. Viimeisimpänä epitelisaatio eli epiteelin
yhteenkasvaminen. (Hietanen ym. 2002)
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Uusi granulaatiokudos(ihon kerros) muodos-
tuu uusista hiussuonista sekä muista epiteelin
tyypillisistä soluista ja rakenteesta, kuten fib-
roblasteista, valkosoluista, kollageenisäikeistä
ja sidekudoksesta.(Hietanen ym. 02) Aluksi
uusi kudos hiussuonittuu ja fibroblastit ja
makrofagit vaeltavat yhtä aikaa uusien veri-
suonien kanssa vaurioalueelle. Maitohapon
ylimäärä, hypoksia sekä monet kasvutekijät,
kuten FGF, VEGF, TGF-β, angiogeniini, an-
giopoietiini-1 ja angiotropiini edes auttavat
angiogeneesiä eli verisuonten uudelleen muo-
dostusta. (Hannuksela ym. 2003)
Fibroblastit aloittavat uuden sidekudoksen
muodostamisen fibronektiinia hyväksikäyttä-
en, joka myöhemmin hajoaa ja tilalle muo-
dostuu tyyppi III kollageenia. Koska haavassa
aluksi vallitsevat anaerobiset olosuhteet, ei
haavan paraneminen ole mahdollista ennen
kuin uudet verisuonet ovat muodostuneet ja
haava-alueen solujen riittävä hapen ja ravin-
teiden saanti on turvattu. Fibroblastit synteti-
soivat aluksi paljon kollageenia, enimmäk-
seen tyyppiä III, joka vastaa yhdessä kolla-
geeni tyyppi I kanssa haavan vetolujuudesta.
Aluksi kollageeni tyyppiä III on enemmän ja
haava on joustava, mutta haava-kudoksen ve-
tolujuus kasvaa hitaasti kollageeni tyyppi I
määrän lisääntyessä. (Hietanen ym. 2002)
Fibroblasia vaiheen lopussa tapahtuu kontrak-
tio eli myöfibroblastit supistuvat aktiinisäikei-
den avulla vetäen haavan sivuja lähemmäksi
toisiaan. Samaan aikaan tapahtuu epitelisaatio
eli haava kasvaa umpeen pinnastaan. Epitee-
lin kasvu alkaa jo muutamassa tunnissa haa-
van synnystä ja se kasvaa noin 0,2mm päiväs-
sä epitelisaatioon asti. Ennen epiteelin uusiu-
tumista haava-pohjaan on täytynyt kasvaa uu-
si granulaatiokudos. Kun haava on täynnä
granulaatiokudosta, proliferaatio vaihe katso-
taan loppuneeksi. (Hietanen ym. 2002)

Kuva 4. Proliferaatiovaiheessa fibroblastit muo-
dostavat haavaan uutta sidekudosta. Myöhem-

min tapahtuu kontraktio ja epitelisaatio, jolloin
haava umpeutuu.

3.1.6 Maturaatiovaihe
Maturaatiovaihe eli kypsymisvaihe alkaa, kun
ihon pintakerroksen ylen kasvaminen on päät-
tynyt eli noin 8.päivän kohdalla haavan syn-
nystä ja se kestää kuukausista, jopa vuosiin.
Kypsymisvaiheessa haava on jo käytännössä
parantunut ja kypsyvän haavan uudet solut
toimivat jo lähes parantuneen ihon tavoin.
Kypsymisvaiheessa sidekudoksen rakenne
kiinteytyy ja vahvistuu, kun kollageeni tyyppi
III määrä vähenee ja tyyppi I lisääntyy. Kyp-
syvässä haavakudoksessa ei ole karvoja, tali-
eikä hikirauhasia. (Hietanen ym. 2002) Haava
saavuttaa 20 % lopullisesta vetolujuudestaan
kolmen viikon kuluessa. Lopullinen haavan
vetolujuus on vain 70 % ihon vetolujuudesta.
(Hannuksela ym. 2003)

Kuva 5. Maturaatiovaiheessa uusi sidekudos
vahvistuu ja kiinteytyy lähes alkuperäisen ihon
kaltaiseksi. Kudos vastaa toiminnaltaan lähes al-
kuperäistä, vaikka siitä puuttuukin jotkin apueli-
met esim. karvat. Arpi voi jäädä pysyväksikkin.
Haavan remodellaatio jatkuu kuukausia.
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Tiivistelmä
Punasolut, erytrosyytit, ovat tumattomia, kaksoiskoveria veren punaisia soluja, joiden tehtävänä on kuljettaa eli-
mistön kudoksille niiden aineenvaihduntaan tarvittava happi ja samalla kuljettaa aineenvaihdunnassa syntyvä
kuona-aine, hiilidioksidi, keuhkoihin ulos hengitettäväksi. Punasolujen tilavuusosuus on normaalitilanteessa hie-
man alle puolet veren tilavuudesta. Loppuosa verestä koostuu plasmasta, verihiutaleista ja mm.valkosoluista. Puna-
solut kehittyvät noin 20 päivän ikäisellä alkiolla ruskuaispussissa ja aortan seinämän mesenkymaalisessa kudok-
sessa, jonka jälkeen myös maksa ja perna alkavat tuottaa niitä.Yksilön syntymän jälkeen niiden kehittyminen siir-
tyy punaiseen luuytimeen. Punasolut syntyvät hematopoieettisista kantasoluista kuuden vaiheen erilaistumissar-
jassa, jota kutsutaan erytropoieesiksi. Punasoluissa on vain vähän soluorganelleja ja tumat puuttuvat niiltä koko-
naan. Tämän vuoksi solut eivät kykene uusimaan rakenteitaan kovinkaan tehokkaasti. Punasolujen ainoa mutta
merkittävä tehtävä on osallistua elimistössä hapen kuljettamiseen keuhkoista soluihin ja hiilidioksidin kuljettami-
seen soluista keuhkoihin. Hapen kuljetuksessa keuhkoista solujen aineenvaihduntaan punasolut ovat erittäin tehok-
kaita niiden sisältämän hemoglobiinin ansiosta. Toimivan punasolun elinikä on noin 120 vuorokautta, jonka jälkeen
se elinkaarensa päätteeksi tuhoutuu pernassa ja makrofagit aloittavat sen jälleenkäsittelyn.

Johdanto
Punasolujen eli erytrosyyttien toiminta eli-
mistössämme on korvaamatonta: Hapen kul-
jetus kudostemme soluille sekä hiilidioksidin
kuljetus niistä pois on merkittävä prosessi, jo-
ta ilman emme kykenisi käyttämään ilman
happea hyväksemme eikä aineenvaihdunnas-
sa syntyvää kuona-ainetta, hiilidioksidia, pys-
tyttäisi kuljettamaan pois elimistömme ku-
doksista. Tekstimme antaa näkemyksen puna-
solujen synnystä aina kantasolusta valmiiksi
ja toimivaksi punasoluksi asti sekä laaja-alai-
sesta tehtävästä elimistömme kuljetussoluina.
Punasolujen toiminta on kiehtovaa ja monia-
laista, joten niiden tutkiminen innosti meidät
valitsemaan tämän aiheen. Leevi Rantasuo-
mela on käsitellyt punasolujen elinkaarta ja
Laura Kivikangas niiden tehtäviä sekä etsinyt
aiheeseen soveltuvat kuvat ja koonnut tekstin
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

4.1 Punasolujen muodostuminen
Kuten muutkin veren solut myös punasolut
muodostuvat yhteisestä hematopoieettisesta
kantasolusta erilaistumalla ensin myelootti-
siksi kantasoluiksi, minkä jälkeen ne spesia-
lisoituvat kuuden vaiheen erilaistumissyklis-
sä, erytropoieesissa, valmiiksi punasoluiksi
noin viikossa. Alkiolla punasolujen muodos-

tuminen alkaa ruskuaispussissa ja aortan sei-
nämän mesenkymaalisessa kudoksessa noin
20 päivän ikäisenä, minkä jälkeen myös mak-
sa ja perna alkavat tuottaa niitä. Syntymään
mennessä tuotanto siirtyy punaiseen luuyti-
meen. Aikuisella ihmisellä punasoluja muo-
dostuu arviolta kaksi miljoonaa sekunnissa ja
tuhoutuu samalla nopeudella. (Dahl&Dahl
1994)

4.2 Punasolu eli erytrosyytti

Kuva 1. Punasolun kokoluokka (http://www.
octc.kctcs.edu/GCaplan/anat2/notes/Image329.
gif) (kuvaa itse muokattu)
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Kuva 2. Erytropoieesi eli punasolujen muodostu-
minen. Vaiheet: yhteinen kantasolu eli hemosy-
toblasti, proerytroblasti, basofiili erytroblasti,
polykromatofiili erytroblasti, normoblasti, retiku-
losyytti ja valmis punasolu eli erytrosyytti. (http:/
/www.octc.kctcs.edu/GCaplan/anat2/notes/
Image333.gif) (kuvaa itse muokattu)

Erytropoieesi on monimutkainen ja tarkoin
säädelty tapahtumaketju. Monet prosessia
säätelevistä  hormoneista syntyvät munuaisis-
sa. Esimerkkinä tunnetuin näistä hormoneista,
erytropoietiini (EPO), joka toimii punasolu-
tuotantoa kiihdyttävänä tekijänä.(Prescott ym.
1999) Koska monet erytropoieesia kontrolloi-
vista tekijöistä muodostuvat munuaisissa, al-
tistavat munuaissairaudet ihmisen elimistön
anemialle eli verenvähyydelle, jossa veren he-
moglobiiniarvo on normaalia alhaisempi.
Anemia voi olla seurauksena punasolutuotan-
toa häiritsevästä tekijästä kuten raudan puut-
teesta suuren poistumisen esimerkiksi veren-
vuodon yhteydessä tai huonon raudan imeyty-
misen johdosta B12-vitamiinin puutoksen
seurauksena. (http://www.tohtori.fi/?page=3
830134&id=0007125) (luettu 04.09.2009)
Myös muutokset punasoluissa ja niiden he-
moglobiinissa aiheuttavat anemiaa laskeneen
happiaffiniteetin tai solujen eliniän johdosta.
Syitä ovat muun muassa sirppisoluanemia,
jossa yksi hemoglobiinin aminohapoista on
muuttunut toiseksi aiheuttaen punasolulle
epätavallisen sirppimäisen muodon sekä sfe-
rosytoosi, jossa punasolut ovat pallomaisia
hajoten helpommin. Solujen pallomainen
muoto kaksoiskoveran sijaan aiheutuu mah-
dollisesti solun tukirangan spektriini-proteii-
nin muutoksesta. Yksi anemian aiheuttaja voi
myös olla suurentunut  retikulosyyttiosuus ve-
ressä. Retikulosyytit ovat punasolun esiastei-
ta, jotka muuttuvat punasoluiksi kulkiessaan
syntypaikastaan verenkiertoon. Esimerkiksi
voimakkaasti kasvaneessa punasolujen muo-
dostuksessa vereen pääsee enemmän retikulo-
syyttejä kuin yhden prosentin verran, mikä
mielletään ihmisen normaaliksi retikulosyytti-
osuudeksi veressä. (http://www.tohtori.fi/?pa-
ge=3830134&id=0007125)(luettu04.09.2009)
& (http://www.terkko.helsinki.fi/kurssikirjas-

to/l1/paalinja/biokemia.pdf) (luettu
05.09.2009)

Kuva 3. Anemiaa sairastavan henkilön veren pu-
nasolupitoisuus (oikealla) verrattuna terveen
henkilön vastaavaan (vasemmalla) (http://
www.daviddarling.info/images/anemia_red_
blood_cells.jpg)

Kuva 4. Normaali ja sirppimäinen punasolu.
(http://www.aurorahealthcare.org/healthgate/
images/si55551158.jpg) (Kuva 4. piirretty muka-
ellen)

Keskimäärin punasolun ikä on 120 vuoro-
kautta ja niitä löytyy mieheltä noin 4.3–
5.7x1012 ja naiselta noin 3.9–5.2x1012 kappa-
letta litrasta verta (http://www.terveyskirjas-
to.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli
=snk03032 (luettu 04.09.2009)). Koska eryt-
rosyytillä ei ole mitokondrioita ja muistakin
solun normaaleista soluelimistä lähinnä esiin-
tyy ainoastaan tukiranka ja soluseinämä, se ei
voi korjata itseään juuri ollenkaan ja ener-
giansaantikin perustuu glukoosin anaerobi-
seen käyttöön. Energiasta suurin osa kuluu io-
nipumppujen toimintaan. Lopulta punasolun
solukalvon ionipumput menettävät tehoaan
aiheuttaen heikkenemistä mukautumiskyvys-
sä ja pumput hajoavat helpommin rasitukses-
sa. 
Punasolun elinkaari päättyy yleensä pernaan,
missä vanhat ja viottuneet erytrosyytit hajote-
taan. Punasolujen sisältämät proteiinit hajoi-
tetaan aminohapoiksi uudelleen elimistön
käytettäväksi. Rauta palautetaan kiertoon ja
tämän ansiosta voidaan taas muodostaa uusia
hemoglobiinimolekyylejä uusille punasoluil-
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le. Punasolujen osat kierrätetäänkin tehok-
kaasti, mutta esimerkiksi hemoglobiinin por-
fyriini muokkautuu maksassa bilirubiiniksi,
joka eritetään sappiväriaineena sapen mukana
suoleen. (Laitala-Leinonen 2004)  

4.2.1 Punasolun tehtävät

Hapen kuljetus

Veren punasolujen eri erytrosyyttien pääasial-
linen tehtävä on kuljettaa hengitysilman mu-
kana keuhkoihin tullut happi sitä tarvitseville
kudossoluille. Happi siirtyy alveoleista eli
keuhkorakkuloista keuhkokapillaareihin pu-
nasolujen kuljetettavaksi osapaine-eron ansi-
osta suuremmasta osapaineesta pienempään.
Keuhkorakkuloissa veren happiosapaine on
noin 13,3 kPa (100mmHg) ja keuhkoihin tule-
van keuhkokapillaarin veren happiosapaine
on noin 5,3 kPa (40mmHg) eli hapen siirtymi-
nen alveoleista verenkiertoon onnistuu hel-
posti suuren osapaine-eron (13,3 kPa-5,3
kPa=8 kPa) ansiosta.
Ison verenkierron valtimoiden hemoglobiinin
happikyllästeisyys on hapen diffuusion (hap-
pimolekyyli alveolin solukalvolta kapillaarin
ohuen endoteelin läpi) jälkeen noin 97%  ja
tämä tarkoittaa sitä, että noin kolme sadasta
punasolujen hemoglobiinin hapenkuljetuspis-
teestä on tyhjillään, reservissä. Laskimoveren
happikyllästeisyys on lepotilassa 75% eli nel-
jännes hapesta jää lopulta kudoksille ja kolme
neljännestä palaa takaisin keuhkoihin. Jos ku-
dokset käyttävät enemmän happea esim.rasi-
tustilanteessa, jolloin elimistön sisälämpötila
kasvaa, kudosten hapentarve lisääntyy ja pH
laskee maitohapon syntymisen seurauksena,
kudoksista keuhkoihin siirtyvän laskimoveren
punasolujen hemoglobiinin happikyllästei-
syys laskee huimasti. Punasolujen toiminnan
ansiosta käytössä on reserviä, ja tarpeen vaati-
essa rasituksen aikana happea pystytään luo-
vuttamaan kudoksille enemmän kuin lepoti-
lassa. (Nienstedt ym. 2006)

Hemoglobiini

Happi sitoutuu kapillaariin diffundoiduttuaan
99%:sti punasolujen verenpunaan eli hemog-
lobiiniin, joka on pallomainen proteiini ja jon-
ka halkaisija on noin 5,5nm. Jäljelle jäävä
happi kulkeutuu veressä plasmaan tai puna-

solujen nesteeseen liuenneena. Hemoglobii-
nin proteiiniosa koostuu neljästä peptidiket-
justa:  kahdesta alfa- ja kahdesta betaketjus-
ta,  jotka eroavat toisistaan aminohappojen lu-
kumäärän mukaan. Hemoglobiini on täten ra-
kenteeltaan heterotetrameeri. (http://www.so-
lunetti.fi/fi/solubiologia/hemoglobiini/2/) (lu-
ettu 4.9.2009) Jokainen näistä neljästä pepti-
diketjusta muodostaa  hydrofobisen taskun,
johon porfyriiniyhdiste hemi liittyy. Hemin
keskellä on rauta-atomi, johon kuljetettava
happimolekyyli liittyy. Tästä johtuen jokai-
sessa hemoglobiinimolekyylissä on neljä ha-
penkuljetuspistettä. (Nienstedt ym. 2006; Ber-
ne ym.1993; Berg ym. 2002, Biochemistry:
Oxygen Binding Markedly Changes the Qua-
ternary Structure of Hemoglobin, saatavissa
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fc-
gi?rid=stryer.section.1346) (luettu 4.9.2009) 

Kuva 5. Hapen sitoutuminen hemoglobiiniin.

Kuva 6. Hemin kemiallinen rakenne  (http://
www.clarian.org/ADAM/doc/SeniorsCenter/2/
19510.htm)& (http://fi.wikipedia.org/wiki/Hemog-
lobiini)  (Kuvaa 5. itse muokattu)

Hapenkuljetuksessa saattaa esiintyä häiriöitä.
Yhden aminohapon muutos hemoglobiinin  ei
normaalitapauksessa vaikuta hemoglobiinin
rakenteeseen ja toimintaan, mutta erään ami-
nohapon korvautuminen toisella saa aikaan



282
rakennemuutoksen, josta aiheutuu sirppisolu-
anemia. Tässä anemian muodossa punasolu-
jen muoto muuttuu sirppimäiseksi. (http://
www.terveysportti.fi.proxy.pc124152.oulu.fi:
8080/pls/terveysportti/rex_terminologia.koti)
(luettu 4.9.2009) Toisaalta hemoglobiinin af-
finiteettikyky ei ole spesifinen ainoastaan ha-
pelle vaan hiilimonoksidi eli häkä sitoutuu
punasolujen verenpunaan 250 kertaa hana-
kammin. Tämä aiheuttaa hemoglobiinin hei-
kentyneen hapensitomisen sekä -kuljetuksen
ja täten kudosten hapenpuutteen. (Berne
ym.1993)

Hiilidioksidin kuljetus

Soluissa tapahtuvan aineenvaihdunnan seu-
rauksena syntyy hiilidioksidia, jota punasolut
kuljettavat kuona-aineena kudoksista keuh-
koihin sen osapaine-eron mukaisesti ja tätä
kautta uloshengitysilmaan. Hiilidioksidin osa-
paine on solujen sisällä lepotilassa noin 6,1
kPa (46mmHg), kudosnesteessä 6,0 kPa
(45mmHg)  ja hiussuonissa vastaavasti 5,3
kPa (40mmHg). Näiden arvojen perusteella
voidaan todeta hiilidioksidin siirtyvän huo-
mattavasti happea helpommin paikasta toi-

seen, sillä osapaine-ero kudosten ja keuhko-
rakkuloiden välillä on selkeästi pienempi (6,1
kPa-5,3 kPa=0,8 kPa) kuin hapen vastaava.
(Nienstedt ym. 2006)
Hiilidioksidista noin 6% sitoutuu punasolujen
hemoglobiiniin karbaminohemoglobiiniksi.
Tällöin hemoglobiinin hapensitomiskyky eli
sidos happeen heikkenee ja täten korkea hiili-
dioksidipitoisuus helpottaa hapen irtoamista
hemoglobiinista kudoskapillaareissa. Noin
5% hiilidioksidista liukenee vereen muuttu-
mattomana hiilidioksidina ja noin 89% kulkee
veressä bikarbonaattina eli vetykarbonaatti-
na, jota syntyy hiilihapon dissosioituessa ve-
tykarbonaatiksi ja vetyioniksi. Itse hiilihappo
syntyy hiilidioksidin ja veden välisessä reakti-
ossa. (Nienstedt ym. 2006)

Lähteet

Berne R., Levy M., Physiology 3rd edition,1993 s.329
Dahl&Dahl, Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet,

Keuruu 1994, s 117–125
Histologian harjoitusmoniste 5: Veri ja hematopoieesi
Laitala-Leinonen Tiina, Veri ja luuydin SRT 25.10.2004 
Prescott LM, Harley JP, Klein DA.Microbiology 4th edi-

tion 1999
Solu- ja kehitysbiologian luento 17: Veri-luuydin-plasma

20.08.2009 



283
F5 Syöpäsolu
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Tiivistelmä
Syöpä on pääosin pahanlaatuisista eli maligneista soluista koostuva ja ympärilleen leviävä muodostuma (Ter-
veysportti 2008). Tällainen pahanlaatuinen syöpäsolu kehittyy normaalista elimistön solusta, kun solu alkaa jakau-
tumaan hillittömästi ja invasoitumaan (Kuva 1). Yleensä ihmisen soluista vain osa on jakautumiskykyisiä, sillä
pääosa niistä ovat lepotilassa. Syöpä syntyykin useimmissa tapauksissa soluihin, jotka ovat säilyttäneet jakautumis-
kykynsä (esimerkiksi ihon keratinosyyttien lisäksi keuhkoputkien, mahalaukun ja suolen seinämien epiteelisolut,
sekä verisolut)(Laiho & Latonen 2008). Loputtoman jakaantumis– ja leviämiskyvyn takia niitä kutsutaan immor-
taaleiksi, ja ne ovat myös riippumattomia solun ulkopuolisista säätelymekanismeista. Solu ei kykene apoptoosiin,
koska sen apoptoosia käynnistävien koneistojen toiminnat ovat häiriintyneet. Tällöin syntyy kasvain, joka pystyy
vaurioittamaan sitä ympäröiviä kudoksia ja lähettämään metastaaseja, jolloin syntyy etäpesäkkeitä. Syövän yksi
vaarallisimmasta ominaisuuksista onkin juuri etäpesäkkeiden synty.  Taudin syntyä ei voi kuitenkaan rajoittaa vain
yhteen lokeroon, vaan sillä on monia eri tapoja ilmaantua (Laiho & Latonen 2008, Wikipedia/Syöpäsolu).

Kuva 1. Pahanlaatuinen syöpä, jossa nähtävissä
invasoitumista. Syövän leviäminen on nähtävis-
sä epämääräisinä rajoina ja ”ulokkeina”, kun
taas benignissä eli hyvänlaatuisessa kasvainso-
lukossa on selkeät ”terveen” ja ”sairaan” kudok-
sen rajat. (Kuva Petri Lehenkarin preparaattiko-
koelmista 2009)

5.1 DNA-muutokset ja syöpäsolun 
synty

Elimistössä tapahtuu jatkuvasti DNA-mutaa-
tioita, mutta harva niistä johtaa syövän syn-
tyyn. Syynä voivat olla erinäiset karsinogee-
nit, kuten auringonvalo tai tupakka, satunnai-
set DNA-replikaatiovirheet, tai perityt vir-
heet. Mutaatio voi syntyä sellaiseen

DNA-jaksoon, jolla ei ole mitään merkitystä
solun toiminnan kannalta. Yleensä solussa ta-
pahtuu useita DNA-vaurioita ennen kuin var-
sinainen syöpäsolu syntyy. Syntynyt mutaatio
voi tappaa solun, jolloin sillä ei ole mainitta-
via vaikutuksia. Toisaalta elimistössä on
DNA-vaurioiden vaikutuksia tuhoavat korjau-
sentsyyminsä, jotka palauttavat DNA-ketjun
virheelliset emäkset alkuperäisiksi leikkaa-
malla virheelliset emäkset pois. DNA-vaurioi-
den korjausmekanismien pettäminen on tä-
män päivän tietojen mukaan yksi olennaisim-
mista mekanismeista syöpien synnyssä (Kuva
2). Mismatch repair, joka korjaa tuoreeseen
DNA:han syntyneitä nukleotidimutaatioita,
sekä Nucleotide Excisïon Repair, joka korjaa
laajempia vaurioita kahdentumisesta välittä-
mättä, ovat syöpää estäviä korjausmekanis-
meja. Myös p53-kasvunrajoitegeeni ohjaa so-
lunjakautumista ja apoptoosia, mistä myös
lempinimi genomin ”vartijageeni”. Varsinai-
sia syöpää aiheuttavia geenejä on kahta pää-
tyyppiä: onkogeenejä ja kasvunrajoitegeenejä.
Onkogeenien toiminnan aktivoituminen ja
kasvunrajoitegeenien inaktivoituminen joh-
taa osaltaan syövän syntyyn (Alitalo ym.
1985, Joensuu 2007, Mustonen ym. 2002, Wi-
kipedia 2009).
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Kuva 2. Solusta syöpäsolukoksi. Pitää muistaa,
että kuten ihmisenkin kehityksessä, syövälläkin
on oma evoluutionsa. Somaattiseksi evoluutiok-
si kutsutussa prosessissa valikoituvat ne solut,
jotka saavat kasvuetua normaalisti toimiviin so-
luihin nähden evoluution ansiosta. (Wikipedia/
Cancer 2009)

5.1.1 Kasvunrajoitegeenit
Kasvunrajoitegeenit ovat proto-onkogeenien
tasapainottajia, ja ne toimivat solujen jakautu-
misen säätelyssä. Niiden inaktivoitumiselle
on olennaista, että tapahtuu ”loss of funct-
ion”-mutaatio, jolloin esimerkiksi vaurioitu-
nut DNA ei korjaannu, vaan solu pääsee mi-
toosiin. Nämä geenit lajitellaan eri ryhmiin.
Portinvartijageenit (Gatekeepers) vaikuttavat
soluun esimerkiksi stimuloimalla apoptoosia
(Kuva 3) ja inhibitoimalla solunjakautumista
(esimerkiksi APC-geenin mutaatio indusoi
paksusuolisyöpää). DNA-eheyden ylläpitäjä-
geenien (Carekeepers) inaktivoitumisen seu-
rauksena soluihin syntyy helpommin lisää
mutaatioita (esimerkiksi BRCA1 ja BRCA2
ovat periytyvän rintasyövän alttiusgeenejä).
Kolmas ryhmä on syöpäsolukon syntyyn
myötävaikuttavan ympäristön estävät geenit
(Landscapers). Niiden tarkoitus on ehkäistä
solukon kasvunympäristöä kehittymästä syö-

vän kasvua myötävaikuttavaksi. (Alitalo ym.
1985, Heino ym. 2007) 

Kuva 3. Yläpuolella normaali apoptoosisäätely,
alapuolella hallitsematon kasvu. Huomaa alaku-
van jakautumisten eksponentiaalisuus. (Wikipe-
dia/Cancer)

5.1.2 Onkogeenit
Ovat solun normaalin perimäaineksen geene-
jä, jotka voivat aktivoituessaan muuttua pa-
hanlaatuisia kasvaimia aiheuttaviksi. Proto-
onkogeeneilla on potentiaali aktivoituessaan
onkogeeneiksi edistää solun proliferaatiota,
siksi niitä kutsutaan myös esisyöpägeeniksi.
Proto-onkogeenit säätelevät solun kasvua ja
kehittymistä. Proto-onkogeeni voi muuttua
onkogeeniksi ”gain of function”-mutaatiossa.
Vain toisen onkogeenin alleelin vahingoittu-
minen on usein riittävä syöpää indusoivan
vaikutuksen saavuttamiseksi. Proto-onkogee-
nit voivat aktivoitua pistemutaation seurauk-
sena (esimerkiksi pistemutaatio RAS-geenis-
sä voivat aiheuttaa keuhko-, paksusuoli-, rin-
ta- ja virtsarakkosyöpää), tai sitten ne voivat
aktivoitua erilaisten virusten, lähinnä retrovi-
rusten, vaikutuksesta. Joissakin tapauksissa
DNA:n translokaatio saattaa proto-onkogee-
nin uuden promoottorin alaisuuteen. Tästä
esimerkkinä Burkittin lymfooma, jossa im-
munoglobuliinigeenin säätelyalue saa alaisuu-
teensa Myc-nimisen transkriptiotekijän, jonka
aiheuttaman proteiinin ylituotannon, ja siitä
johtuvan intensiivisen proliferaation, saa ai-
kaan tämä promoottori, joka on erittäin aktii-
vinen vasta-aineita tuottavissa plasmasoluis-
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sa (Heino ym. 2007, Joensuu 2007, Wikipe-
dia/Cancer).

5.1.3 Epigeneettiset mekanismit
Kasvunrajoitegeenien ”loss-of-function”-mu-
taatio saattaa tapahtua myös ilman DNA:n
emäsjärjestyksen muuttumista. Tätä voidaan
kutsua epigeneettiseksi mekanismiksi, johon
liittyy DNA:n metylaatio, joka taas tarkoittaa
metyyliryhmän liittymistä DNA:n viidenteen
hiiliatomiin. Syöpäsoluille on tyypillistä, että
DNA:n promoottorialueiden lähellä sijaitse-
vat CpG-saarekkeet saavat aikaan mRNA-
synteesin vaimenemisen silloin, kun ne ovat
hypermetyloituneita. Tämä ilmiö vaikuttaa
olennaisesti kasvunrajoitegeenien inaktivaati-
oon, ja ”terveessä” solussa metylaatiota ei
usein tapahdu (Joensuu 2007).

5.1.4 Virussyövät
Myös viruksien aiheuttamilla tulehdusreak-
tiolla voi olla vaikutusta syövän syntyyn. Esi-
merkiksi papilloomavirukset tuottavat proteii-
neja, jotka tekevät tehottomaksi epiteeli-
soluun anti-proliferatiivisesti vaikuttavia eri
geenien tuotteita.  Tosin viruksien tiedetään
olevan mukana vain eräissä syöpätyypeissä.
Viruksien indusoimat syövät voivat olla joko
akuutisti muuttuvia, tai hitaasti muuttuvia.
Akuutisti muuttuvat virukset kantavat yliak-
tiivista onkogeeniä (v-onc), jonka ekspressoi-
tuessa altistunut solu muuttuu. Hitaassa muut-
tuvissa taas viruksen genomi on sijoitettu lä-
helle proto-onkogeeniä lähellä isäntäsolun
genomia (Joensuu 2007, Wikipedia 2009).

5.1.5 Syövän kantasolu-vaihto-
ehtoinen teoria

Poiketen muihin teorioihin syövästä, on tehty
löydöksiä, joiden mukaan kasvaimen ylläpi-
dosta pitää huolta vain rajattu joukko soluja,
jotka proliferoituvat. Näiden tytärsolut eivät
pystyisi teorian mukaan vastaamaan kasvai-
mesta jakautumiskyvystään huolimatta. Kuten
normaaleillakin kantasoluilla, niille on omi-
naista pitkä ikä, kyky vastustaa solukuole-
maan kehottavia viestejä sekä resistenssi syö-
pälääkkeitä vastaan. Tämä voi olla yksi seli-
tys siihen, miksi syöpä uusiutuu onnistuneen

lääkehoidon jälkeen (kuva 4). Tämän takia
syöpätutkimuksessa panostetaan syövän kan-
tasolujen tutkimukseen. Esimerkiksi phytoke-
mikaalien vaikutusta syövän kantasoluihin on
tutkittu, ja anti-oksidanttisia, anti-proliferatii-
visia sekä apoptoosia edistäviä vaikutuksia on
tavattu monissa syövissä, joissa on havaittu
syövän kantasoluja. Tällä perusteella voidaan
tulevaisuudessa arvioida näiden aineiden vai-
kutuksia syövän kantasoluihin (Heino ym.
2007, Kawasaki ym., 2008).

Kuva 4. Perinteinen ja kantasoluspesifinen tera-
pia. ”Vanhaan malliin” hoidettaessa sisarsolujen
tuhoaminen ei välttämättä auta kantasolun olles-
sa tallella (Wikipedia/Cancer 2009).

5.2 Syöpäsolun synnyn eri vaiheet
Huolimatta syöpäsolun synnyn monimutkai-
suudesta, sen syntyminen on jaettu vaiheisiin.
Initaatiovaiheessa solun DNA vaurioituu.
Promootiovaihe saattaa kestää hyvinkin pitkiä
ajanjaksoja, ja tällöin solu kloonaa itseään se-
kä kasvaa voimakkaammin muihin soluihin
nähden. Tämän vaiheen aikana syöpäsolu
muuttuu maligniksi, ja useita tärkeitä muutok-
sia tapahtuu. Malignin syöpäsolun fenotyypil-
le ominaista on itseriittoisuus kasvusignaa-
leista, epäherkkyys kasvua inhibitoiville sig-
naaleille, apoptoosin puuttuminen, häiriöitä
DNA:n korjauksessa, rajaton lisääntymismah-
dollisuus eli immortalisaatio (kuva 5), hankit-
tu angiogeneesi, ja kyky invasoida sekä lähet-
tää etäpesäkkeitä. Jotkin karsinogeenit voivat
toimia sekä initiaattoreina että promootterei-
na, vaikka nämä onkin osoitettu selkeästi eri
vaiheiksi. Progressiovaiheessa syövän pahan-
laatuisuuden aste jatkaa pahenemistaan. Sen
aikana syöpäsolukko muuttuu ulkoisista kas-
vunsäätelytekijöistä riippumattomaksi, sen ja-
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kautumisaktiivisuus lisääntyy ja se pystyy
metastasoimaan eli lähettämään etäpesäkkei-
tä. Tässä vaiheessa näkee myös, kuinka yh-
destä syöpäsolusta voi kehittyä kasvain, jonka
eri solukot ovat ominaisuuksiltaan hyvinkin
erilaisia. Syöpäsoluillakin on oma evoluution-
sa, sillä jokaisessa vaiheessa ne kohtaavat se-
lektiivistä painetta. Esimerkiksi solujen on to-
tuttava vieraan kudokseen. Näin syöpäsolujen
on käytävä läpi mutaatioita sopeutuakseen
ympäristöönsä (Hopkin 2009, Mustonen ym.
2002, Wikipedia 2009).

Kuva 5. Aivokalvon pahanlaatuinen syöpä. Ku-
vassa näkyvissä syöpäsolu, joista osa jakautuu.
(Kuva Petri Lehenkarin preparaattikokoelmista
8.9.2009)
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Tiivistelmä
Valkosolut eli leukosyytit, joihin luetaan granulosyytit, ja agranulosyytit, vastaavat elimistön puolustautumisesta
taudinaiheuttajia vastaan. Ne liikkuvat elimistössä verenkierron mukana, mistä niiden täytyy pystyä siirtymään
endoteelin läpi tulehdusalueelle kudoksiin. Endoteelin läpäisemistä vaikeuttaa esimerkiksi veren voimakas virtaus,
mikä pyrkii työntämään leukosyyttejä eteenpäin. Endoteelin ja solun pinnassa on tarttumismolekyylejä, jotka mah-
dollistavat leukosyytin kiinnittymisen endoteelin pintaan ja siirtymisen kudoksiin. Kudoksissa leukosyytit löytävät
tiensä tulehdusalueelle kemotaktisten houkuttimien ohjaamina. Valkosoluliikenteen kunnollisen toiminnan merki-
tys henkilön terveyden kannalta on todella tärkeä, juuri siksi esimerkiksi perinnölliset sairaudet, jotka haittaavat
immuunijärjestelmän toimintaa, ovat harvinaisia ja potilaat kuolevat nuorina.  Adheesiokaskadin toiminta voi myös
olla haitallista ihmiselle, esimerkiksi sydänkohtauksessa vaurioituneen sydänlihaskudoksen valkosolut tuhoavat ja
se korvataan sidekudoksella. Valkosoluliikenteen salpaajien toimintaa tutkitaan, ja niistä pyritään kehittämään tule-
vaisuuden tulehduslääkkeitä.

Johdanto
Valitsin aiheen, koska pidin sitä mielenkiin-
toisena. Lisäksi oletin, että siitä olisi tietoa
hyvin saatavilla. Yllätyksekseni jopa suomen-
kieliset lähteet olivat erinomaisia, erityisesti
Markku Salmen vuonna 2003 tekemä kokoel-
ma-artikkeli oli todella hyvä. Oli myös mie-
lenkiintoista huomata, miten paljon valko-
soluliikenteen salpaajia tutkitaan.

6.1 Valkosolut elimistössä
Elimistössä on verisuonia yli 100 000 kilo-
metriä. Antigeenit, joita voivat olla bakteerit,
virukset tai allergeenit, voivat absorboitua eli-
mistöön minkä tahansa epiteelipinnan läpi:
ruuansulatuskanava, iho ja hengitystiet. Näi-
den yhteenlaskettu pinta-ala on noin 500m².
Veressä kiertää koko ajan suuri määrä granu-
losyyttejä, noin 10¹ kappaletta, ja likimain sa-
man verran lymfosyyttejä (Salmi, 2003). Gra-
nulosyytit pystyvät siirtymään verestä kudok-
siin vain kerran, ja vain tulehdusalueelle. Ne
vastaavat luonnollisesta immuniteetistä. Ne
eivät ole antigeenispesifisiä. Lymfosyytit taas
kiertävät kudosten, myös terveiden, ja veren
välillä jatkuvasti, erityisesti imukudosten, ja
ne kuuluvat hankittuun immuniteettiin. Lym-
fosyytit ovat antigeenispesifisiä.

6.2 Lymfosyyttien aktivaatio
Elimistön sekundaariset imukudokset ovat
erilaistuneet toimimaan lymfosyyttien ja anti-
geenien kohtauspaikkana. Näihin kuuluvat
muun muassa suolen Peyerin levyt sekä peri-
feeriset imusolmukkeet (Salmi ja Jalkanen

1997, von Andrian ja Mackay 2000, Muller
2002). Näihin elimiin kertyy epiteelipinnoilta
imeytyneitä antigeenejä ja niihin keskittyy
myös naiivien lymfosyyttien liikenne. Jos
lymfosyytti ei kohtaa omaa antigeeniään
imusolmukkeessa, se siirtyy takaisin veren-
kiertoon ja jatkaa kulkuaan seuraavaan imus-
olmukkeeseen. Jos lymfosyytti taas kohtaa
antigeeninsä imusolmukkeessa, se aktivoituu
(kuva 1). Aktivaation seurauksena se alkaa ja-
kaantua ja erilaistua, minkä johdosta syntyy
immunoblasteja ja muistisoluja. Nämä solut
siirtyvät takaisin verenkiertoon. Aktivaatio
saa kuitenkin aikaan lymfosyyttien leimautu-
misen, mikä aiheuttaa niiden palaamisen toi-
mintakykyisinä samaan imusolmukkeeseen
tai sen huoltamaan epiteeliin, missä aktivaatio
tapahtuu, kuten kuvassa 1 kiinteä, punainen
viiva osoittaa (Salmi, 2003).

Kuva 1. Kaavakuva lymfosyyttien kulkuteistä ve-
ren ja kudosten välillä. Naiivit (inaktiiviset) leuko-
syytit etsivät spesifisiä antigeenejä sekundaari-
sista imukudoksista. Aktivoituneet solut  leimau-
tuvat ja palaavat kypsyttyään takaisin imusol-
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mukkeeseen tai sen hoitamalle alueelle (Mukailtu
lähteestä Salmi 2003).

6.3 Leukosyyttien siirtyminen 
verestä kudoksiin

Veri työntää valkosoluja eteenpäin kovalla
paineella. Leukosyytin täytyy kuitenkin pys-
tyä kiinnittymään endoteelin seinämään ja
siirtyä sen läpi kudoksiin. Tätä kutsutaan ad-
heesiokaskadiksi, joka on monivaiheinen ja
tarkasti säädelty reaktiosarja (Salmi, 2003).
Sekä lymfosyytit että granulosyytit siirtyvät
verestä kudoksiin samalla tavalla.
Ensimmäisessä vaiheessa veren mukana kul-
keva valkosolu solmii lyhytaikaisia kontakte-
ja endoteelin pinnan kanssa (kuva 2, kohta 1).
Tunnusteluvaiheen tärkeimpiä molekyylejä
ovat leukosyyttien pinnassa olevat musiinit,
jotka liittyvät endoteelin pinnan selektiinei-
hin. Selektiinit siirtyvät endoteelisolun pin-
nalle sytoplasmassa olevasta rakkulasta tuleh-
dusalueella olevien makrofagien erittämän
tuumorinekroositekijä-:n (TNF-), sekä inter-
leukiini-1:n (IL-1) vaikutuksesta (Lowe 2002,
Renkonen ym 2002, Kierszenbaum 2007).
Tunnustelun jälkeen seuraa rollausvaihe, jos-
sa leukosyytti pyörii pitkin endoteelin pintaa.
Siinä vaikuttavat samat molekyylit kuin tun-
nustelussa, jotka muodostavat sidoksia endo-
teelin ja leukosyyttien välille, sekä lisäksi ve-
ren aiheuttama työntö, joka saa aikaan pyöri-
misen. 
Mikäli leukosyytti aistii endoteelin pinnalta
sopivia herätteitä, se aktivoituu ja sitoutuu
tiukasti endoteelin pintaan (kuva 2, kohta 2).
Aktivaatiossa plasmaan kudoksista erittyneet
kemotaktiset sytokiinit tarttuvat endoteelin
pinnan proteoglykaaneihin (Moser ja Loet-
scher 2001, Kunkel ja Butcher 2002). Tuleh-
dus saa myös aikaan ICAM-1 ja ICAM-2 mo-
lekyylien siirtymisen endoteelin pinnalle, jot-
ka myös osaltaan edistää valkosolujen kiinnit-
tymistä. Valkosolun pinnassa olevat G-prote-
iinilinkatut reseptorit: LFA-1, Mac-1 ja
CCR7, tunnistavat rakenteet endoteelin pin-
nassa ja sitoutuvat niihin (Kierszenbaum
2007). Tästä seuraa signaalinvälitysketjun
laukaiseminen, joka saa aikaan valkosolun
tiukan sitoutumisen endoteeliin ja migraation
suonen pinnan läpi, eli transmigraation (Sal-

mi, 2003). Transmigraatiossa tärkeimpinä te-
kijöinä ovat leukosyyttien integriinit ja immu-
noglubuliinien suurperheeseen kuuluvat vas-
tinkappaleet endoteelilla sekä molempien pin-
nalla olevat CD31-molekyylit (Kierszen-
baum 2007).  Verisuonen pinnalle kiinnittynyt
valkosolu etsii solujen välisen liitoskohdan ja
porautuu siitä läpi kudoksen puolelle. Tähän
vaaditaan leukosyytiltä esimerkiksi prote-
olyyttisiä entsyymejä, mutta muuten vaiheen
tarkka kulku on vielä huonosti tunnettu (Sal-
mi, 2003).  Kudoksissa leukosyytin kulkua tu-
lehdusalueelle ohjaavat kemotaktiset houkut-
timet kuten interleukiini-8 (IL-8), joita vapau-
tuu vaurioituneella alueella (Kierszenbaum
2007).

Kuva 2. Adheesiokaskadi elektronimikroskoopil-
la kuvattuna. ¹Kuvassa näkyy useita lymfosyytte-
jä, jotka rullaavat pitkin endoteelin pintaa. ²Etu-
alalla näkyy aktivoitunut lymfosyytti. Sen muoto
on muuttunut selvästi pyöreästä litteämmäksi, ja
se on kiinnittynyt vahvasti endoteelin pintaan lä-
päisyä varten (Barreiro 2009).

6.4 Valkosolujen aiheuttamat 
haitat

Valkosolujen tehtävänä on infektioiden torju-
minen. Joskus niiden toiminta kuitenkin
muuttuu elimistölle haitalliseksi. Esimerkiksi
autoimmuunitaudit, joissa valkosolut hyök-
käävät elimistön omia kudoksia vastaan. Täl-
laisia ovat muun muassa tyypin 1 diabetes, tu-
lehdukselliset suolistosairaudet, psoriaasi ja
reuma. Lopputuloksena valkosolut saattavat
tuhota kohde-elimen. Myös elinsiirroissa val-
kosolujen aiheuttamat hylkimisreaktiot ovat
haitallisia, vaikka ne toimivat juuri kuten kuu-



289
luukin. Valkosolut myös tuhoavat sydänkoh-
tauksessa hapenpuutteen takia vaurioituneet
sydänlihassolut, jotka sitten korvautuvat side-
kudoksella. Tämä voi jopa pahentaa aiheutu-
nutta vahinkoa sydämelle (Salmi 2003, Salmi
ja Jalkanen 1997, Robert ja Kupper 1999, von
Andrian ja Mackay 2000). Muutokset adhee-
siomolekyyleissä aiheuttavat vakavia immuu-
nipuutoksia. Esimerkiksi valkosoluintegriini
CD-18:sta puuttuminen vaikeuttaa granulo-
syyttien adheesioita, fukosylaatiopuutos taas
vaikeuttaa tunnustelua ja pyörintää. Jälkim-
mäisestä on seurauksena kehityshäiriöitäkin,
ja molemmat aiheuttavat potilaan kuoleman
jo nuorena (Salmi 2003).

6.5 Tulevaisuuden sovellukset
Adheesiomolekyylejä hilseilee valkosolujen
ja endoteelin pinnalta verenkiertoon. Näiden
pitoisuuksia on  ajateltu olevan mahdollista
soveltaa  tulehdustautien aktiivisuuden mitta-
uksissa (Marshall ja Haskard 2002). Myös
tiettyjen molekyylien ilmestymistä endotee-
lin pinnalle ainoastaan adheesion aikana pyri-
tään käyttämään apuna tulehduspesäkkeen et-
sinnässä. Kliiniseen käyttöön saaminen vie-
nee aikaa (Marshall ja Haskard 2002). Suurin
mielenkiinto keskittyy kuitenkin adheesiokas-
kadin hallintaan, erityisesti sen estämiseen.
Tämä voisi estää leukosyytin haitallisen siir-
tymisen kudoksiin. Kaikki tähän mennessä

suoritetut ihmiskokeet ovat epäonnistuneet,
vaikka eläinkokeissa on tullut jo onnistumi-
siakin (Salmi 2003). Tulokset ovat silti lupaa-
via, ja lääkeyhtiöt jatkavat tutkimuksia. Apua
näistä lääkkeistä voisi olla esimerkiksi mul-
tippeliskleroosissa, psori-ihottumassa, Croh-
nin taudissa sekä jo mainitussa sydänkohtauk-
sessa.
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7.1 Ohutsuoli
Ohutsuolen tehtävänä on toimia ravintoainei-
den hajottamispaikkana niin, että sen toinen
tärkeä tehtävä, ravintoaineiden imeytyminen
olisi mahdollista. Kolmas tärkeä tehtävä ohut-
suolella on toimia esteenä ulkomaailman ja
ihmisen elimistön välillä. Nämä kolme funk-
tiota ovat mahdollisia vain, koska ohutsuoli
omaa erittäin erikoistuneen pintarakenteen.
Imeytymispintaa tuottavat enterosyyttisolut,
mekaanista rasitusta pienentävät pikarisolut.
Myrkkyjä neutraloivat ja immuunipuolustusta
parantavat Gobletin solut. Ruuansulatusent-
syymejä tuottavat neuroendokriinisolut. Myös
ohutsuolessa elävät tietyt hyödylliset bakteerit
ovat välttämättömiä esimerkiksi laktoosin
pilkkomisessa, sekä lyhytketjuisten rasvahap-
pojen muodostuksessa.

7.1.1 Johdanto
Ohutsuolen yleisrakenne: Mahanportista alka-
va ja paksusuoleen päättyvä ohutsuoli on ai-
kuisella 4–7 metriä pitkä ja halkaisijaltaan n.
3–4 cm. Ohutsuoli on osa ihmisen ruoansula-
tuskanavaa ja sijaitsee vatsaontelon keski-si-
vuosassa, paksusuolen ympäröimänä sivuilta
ja päältä. Rakenteen ja toiminnan perusteella
ohutsuoli jaetaan kolmeen osaan. Ohutsuolen
ensimmäinen osa, pohjukaissuoli, duodenum,
alkaa mahanportista ja on noin 25 cm pitkä.
Tämän jälkeen ovat järjestyksessä tyhjäsuoli
eli jejunum, ja sykkyräsuoli eli ileum. Näiden
kahden välinen raja on anatomisesti epäselvä.
Ohutsuoli koostuu kerroksista, ja tämä raken-
netyyppi säilyy muuttumattomana limakalvoa
lukuun ottamatta. Katsottaessa ohutsuolen
halkaisukuvaa, uloimman rakenteen muodos-
taa herakalvo eli serosa. Serosa muodostaakin
osaltaan suoliliepeen, joka kiinnittää ohutsuo-
len pohjukaissuoleen. Pohjukaissuoli on kiin-
nittynyt vatsaontelon takaseinämään koko le-

veydeltään. Suoliliepeessä kulkevat verisuo-
net ja hermosyyt. Herakalvon sisäpuolella on
kaksikerroksinen lihassyykerros, jossa pääl-
limmäiset lihassyyt ovat pitkittäissuuntaisia,
ja sisemmät renkaanmuotoisia poikittaissuun-
taisia lihassyitä. Lihasten ansiosta syntyy ruo-
ka-ainesta eteenpäin vievä liike nk. peristaltti-
set aallot, sekä rytmisiä segmentaatioliikkeitä
jotka sekoittavat ruokasulaa. Lihaskerroksen
alapuolella sijaitsee limakalvonalaiskudos,
missä kulkevat veri- ja imusuonet kuljettaen
imeytyneitä ravintoaineita. Toiseksi sisimpä-
nä sijaitsee ohut limakalvon lihaskerros, joka
aiheuttaa ohutsuolen sisimmän pinnan, lima-
kalvon (mucosa), villusten liikkeet.
(Standring 2008) 

7.1.2 Limakalvon rakenne
Mucosa on paksu ja vaskulaarinen proksimaa-
lisessa ohutsuolessa, mutta ohuempi ja vä-
hemmän verisuoniin liittyvä distaalisessa
päässä (Standring, 2008). Ohutsuolessa on
neljänlaista rakennetta, joiden tehtävänä on li-
sätä imeytymispinta-alaa sekä sekoittaa ruo-
kasulaa (Kierszenbaum, 2007). Ensimmäi-
nen, suurin rakenne on pysyvät rengaspoi-
mut, Kerkringin poimut (plicae circulares).
Poimurakenne alkaa vasta n. 2,5–5 cm päästä
mahanportista. Pohjukaissuolinystyn jälkeen
duodenumissa ja jejunumin puoleenväliin asti
on havaittavissa voimakasta poimuttumista,
kun taas ileumin loppupäähän mennessä poi-
mut katoavat melkein kokonaan. Voimakas
poimuuntuminen tarkoittaa että suurin osa ra-
vintoaineista imeytyy tällä alueella. Poimu-
jen muodot ja koko vaihtelee huomattavasti,
ja joissain kohti ne voivat mennä useita kerto-
ja luumenin ympäri. Poimut voivat myöskin
muodostaa renkaita luumenin ympärille.
(Standring, 2008).
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Kuva 1. Ohutsuolen eri kerrokset, ja niihin liittyviä rakenteita. Kuva piirretty lähteen Kierszenbaum
2007 pohjalta.

Toinen, pienempi rakenne on rengaspoi-
mujen villukset, joita verhoaa yhdenkertai-
nen lieriöepiteeli. Villukset ovat erittäin vas-
kulaarisia ravintoaineiden imeytymisen pa-
rantamiseksi. Jokaisen villuksen keskellä si-
jaitsee imusuoni, joka kuljettaa ravintoaineita,
mm. kylomikroneita, maksaan. Villustenkin
määrä vähenee ohutsuolen loppupäähän men-
täessä. Villukset koostuvat enterosyyteistä, li-
maa erittävistä gobletin soluista, microfold
(M)-soluista ja lymfosyyteistä. (Standring,
2008).
Kolmas, pelkästään imeytymispinta-alaa
lisäävä rakenne, ovat mikrovillukset. Ne si-
jaitsevat villusten epiteelin enterosyyttisolu-
jen apikaalipinnalla. Mikrovillusten koko
vaihtelee 0,5 µm:stä 1 mikrometriin.
(Standring, 2008) Mikrovillukset ovat sormi-
maisia soluista ulottuvia solukalvon rajaamia
komplekseja, jotka koostuvat aktiinisäikeistä,
fimbriineistä ja myosiini tyyppi 1:stä. Pylväs
kiinnittyy soluun spektriinin kautta välikokoi-
siin filamentteihin (Kuva 2). Mikrovilluksen

liikkeen tuottavat molekyylit ovat kalmodulii-
ni ja myosiini yhdessä aktiinin kanssa. Soluli-
man kalsiumpitoisuuden lisääntyessä kalmo-
duliini sitoutuu myosiinin kinaasiin, joka lisää
kalmoduliinin ATPaasi –aktiivisuutta. Loppu-
tuloksena syntyy supistumisliike, mikä lisää
mikrovilluksen ravintoaineiden keruuta. (So-
lunetti, Young B 2000)
Neljäs rakenne on suolensisäiset Lie-
berkühnin kryptat. Niissä yksinkertainen
lieriöepiteeli muodostaa ”kuopan” luumenin
pinnalle. Nämä putkimaiset rauhaset työnty-
vät mukoosan sisälle. Kryptien pohjalla ta-
pahtuu epiteelisolukon uusiutuminen ohut-
suolen kantasoluista. Nämä kantasolut liu-
kuvat erikoistuttuaan kohti villuksen kärkeä,
ja lopulta hilseilevät luumenin sisäpuolelle.
Kryptat koostuvat kantasoluista, enterosyy-
teistä, mukoosa-soluista (vastaa villuksen
gobletin soluja), Panethin soluista (Kuva 3)
sekä peptidihormoneja erittävistä entero-
endokriinisistä soluista. Duodenumissa Lie-
berkühnin kryptien ohella on myös pohjukais-
suolirauhasia, eli Brunnerin rauhasia. (Kiers-
zenbaum 2007)
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Kuva 2. Mikrovilluksen rakenne. Kuva piirretty
lähteen Kierszenbaum 2007 pohjalta.

Epiteelisolut ovat liittyneet toisiinsa ns.
”junktionaalisella kompleksilla”. Luumenista
päin katsottuna on ensimmäisenä liitosraken-
teena tiivisliitosproteiinit. Nämä toimivat es-
teenä molekyylien kululle solujen välistä.
Seuraavana kompleksissa on mekaanista kes-
tävyyttä antava vyöliitos. Se on koostunut
mikrofilamenttiverkkoon liittyneestä kadhe-
riinimolekyylistä. Kompleksin kolmas osa on
desmosomi, joka on välikokoisiin säikeisiin
kiinnittyneestä kadheriinista rakentunut prote-
iini. (Kierszenbaum 2007)

7.2 Ravintoaineiden imeytyminen
Ohutsuolella on pääsääntöisesti jokaiselle ra-
vintoaineelle oma kuljetusmekanismi imeyty-
mistä varten, ja ravintoaineet kulkeutuvat jo-
ko veri- tai imusuonien kautta muualle elimis-
töön. (Höckerstedt 2007, Kierszenbaum
2007)

Kuva 3. 1000-kertainen suurennos Lieberkühnin
kryptasta. Nuolella osoitettuna Panethin solu, jo-
ka erittää lymfosyyttejä ym. immuunipuolustusta
lisääviä peptidejä. Kuva itse otettu.

7.2.1 Hiilihydraatit
Hiilihydraattien pilkkoutuminen on alkanut jo
sylkirauhasten ja haiman erittämien amylaasi-
en vaikutuksesta ennen niiden saapumista
ohutsuoleen. Ohutsuolen epiteelisoluihin on
ankkuroituneena niitä hajottavia entsyymejä:
maltaasia, alfadekstrinaasia, sakkaraasia ja
laktaasia. Nämä entsyymit pilkkovat subst-
raattinsa monosakkarideiksi (glukoosi, galak-
toosi ja fruktoosi), jotka voivat imeytyä eli-
mistöön. Galaktoosi ja glukoosi imeytyvät ak-
tiivisella kuljetuksella natriumiin kytkettynä
soluun, fruktoosia varten solukalvolla on oma
kuljetusproteiini. (Höckerstedt 2007,
Kierszenbaum 2007)

7.2.2 Proteiinit
Ohutsuolessa haiman erittämä inaktiivinen
trypsinogeeni aktivoituu trypsiiniksi suolen li-
makalvossa olevan enteropeptidaasin vaiku-
tuksesta. Trypsiini puolestaan aktivoi muut
haiman erittämät entsyymien esiasteet. Myös
suolen epiteelisolujen peptidaasit pilkkovat
proteiineja pienimmiksi osiksi. Näin synty-
neet tri- ja dipeptidit sekä aminohapot kuljete-
taan spesifisten kuljettajaproteiinien toimesta
soluun, usein natriumin kuljetukseen kytket-
tynä. Loputkin tri- ja dipeptidit hydrolysoi-
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daan solun sisällä aminohapoiksi. Tämän jäl-
keen aminohapot kulkevat maksaan porttive-
renkierron kautta. (Höckerstedt 2007,
Kierszenbaum 2007)

7.2.3 Rasvat
Rasvan pilkkoutuminen alkaa mahalaukun ja
haiman erittämän lipaasin vaikutuksesta, sen
hajoittaessa triglyseridit monoglyserideiksi ja
vapaiksi rasvahapoiksi. Nämä muodostavat
sappihappojen ja fosfolipidien kanssa ohut-
suolessa misellejä, joka mahdollistaa heikosti
vesiliukoisten rasvahappojen ja monoglyseri-
dien imeytymisen vesi- ja glykoproteiinikal-
von läpi epiteelisoluun. Epiteelisoluissa ras-
vahapoista ja monoglyserideistä muodostuu
uudestaan triglyseridejä, jotka muodostavat
kolesterolien, fosfolipidien ja epiteelisolujen
syntetisoiman apolipoproteiinin kanssa isoja
kylomikroneja. Nämä imeytyvät epiteeli-
soluista imusuoniin, ja niiden kautta keskus-
laskimoon. (Höckerstedt 2007, Kierszenbaum
2007)

7.2.4 Vesi ja elektrolyytit
Veden kulkeutuminen on ohutsuolessa passii-
vista ja osmoottisia muutoksia seuraavaa.
Suolen epiteelin basolateraalisella solukalvol-
la sijaitseva natrium/kalium-ATPaasi-kulje-
tusproteiini säätelee veden liikkeitä ja sen ai-
kaansaama konsentraatiogradientti mahdollis-
taa natriumin imeytymisen. Sen imeytyminen
on usein glukoosin, peptidien ja aminohappo-
jen kuljetukseen kytkettyä. Kloridi imeytyy
soluihin natriumia seuraten passiivesti. Ileu-
missa (ja paksusuolessa) toimivat natrium-ve-
ty- ja kloridi-bikarbonaatti-ionivaihtajat kul-
jettavat natriumia aktiivisesti luumenista so-
luihin. Tällöin suurin osa suolessa olevasta
vedestä imeytyy painegradientin mukaan so-
lukalvon läpi. (Höckerstedt 2007, Kierszen-
baum 2007)

7.3 Immunologiset järjestelmät
Ohutsuolen limakalvo altistuu monenlaisille
antigeeneille, kuten bakteereille, viruksille ja
ruuan partikkeleille. Ohutsuolella onkin tätä
varten fysikaalisia, kemiallisia ja immunolo-

gisia mekanismeja. Kuitenkin estääkseen yli-
reagoinnin, kehittyy terveelle ihmiselle ns.
oraalinen toleranssi, jolloin immuunijärjestel-
mä ei ylireagoi, mutta jotkin ravinnon muka-
na tulleet antigeenit voivat kuitenkin käynnis-
tää immuunivasteen epiteelissä. (Höckerstedt
2007)

7.3.1 Synnynnäinen immuniteetti
Suolistoon erittyy sappihappoja ja ruuansula-
tusentsyymejä, jotka pilkkovat valkuaisaineet
useammiksi molekyyleiksi, vähentäen niiden
antigeneettisyyttä. Suoliston normaali bak-
teerifloora, epiteelin limakerros, entero-
syyttien välillä olevat tiiviit liitokset ja hyvä
uusiutumiskyky estävät mikrobien lisään-
tymistä ja niiden siirtymistä muualle eli-
mistöön. Lieberkühnin kryptien pohjilla ole-
vat Panethin solut erittävät defensiivejä ja
lymfosyyttejä ja sekretorinen IgA sitoo vierai-
ta antigeenejä ja eliminoi niitä. Fagosytoivat
solut, luonnolliset tappajasolut (NK-solut),
dendriittisolut ja komplementti tappavat pato-
geenejä limakalvon sisällä. (Höckerstedt
2007)

7.3.2 Hankinnainen immuniteetti
Ohutsuolen hankinnainen immuunivaste pe-
rustuu T- ja B-lymfosyytteihin ja antigeenejä
esitteleviin soluihin. Esittelevät solut, dend-
riittisolut, makrofagit, epiteelisolut ja B-solut
fagosytoivat antigeenin ja muokkaavat sitä.
Antigeeniset peptidit liittyvät sen jälkeen so-
lun pinnalla oleviin molekyyleihin ja ne esi-
tellään T-soluille, jotka aktivoituvat ja antavat
signaalieja B-soluille jotka alkavat tuotta-
maan vasta-aineita. (Höckerstedt 2007)
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F8 *Keskushermoston solutyypit ja niiden keskinäinen toiminta
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Tiivistelmä
Keskushermoston solut voidaan jakaa hermosoluihin eli neuroneihin ja hermotukisoluihin eli gliasoluihin. Neuro-
nit voidaan jakaa rakenteensa perusteella bipolaareihin, pseudounipolaareihin ja multipolaarisiin neuroneihin. Neu-
ronit vastaavat hermoimpulssien välittämisestä toisille soluille; synapsissa kemiallisesti välittäjäaineiden avulla ja
muissa neuronin osissa (sooma, dendriitti, aksoni) sähköisenä impulssina. Eri gliasolutyyppejä ovat mikrogliasolut,
ependyymisolut sekä makrogliasolut: astrosyytit ja oligodendrosyytit. Gliasolut stabiloivat ekstrasellulaaritilaa toi-
mimalla makrofageina, tukemalla neuroniverkostoa mekaanisesti, sekä erittämällä solunulkoiseen tilaan erinäisiä
aineita. Ne kuljettavat ravinteita neuroneille ja muille keskushermoston soluille. Gliasolut ovat myös mukana muo-
dostamassa veriaivoestettä sekä rajaavat neuroneita toiminnallisiksi yksiköiksi.

8.1 Johdanto
Keskushermosto käsittää aivot ja selkäyti-
men. Aivot koostuvat harmaasta ja valkeasta
aineesta. Harmaata ainetta on etenkin isoaivo-
kuoressa, jossa on runsaasti neuronien sooma-
osia. Harmaata ainetta on myös valkean ai-
neen seassa hermotumakkeina. Valkeaa ainet-
ta on etenkin väliaivoissa ja siinä on paljon
myeliinitupellisia hermoratoja. Gliasoluja on
kaikkialla keskushermostossa ja niiden määrä
on kymmenkertainen neuroneihin verrattuna.

8.2 Hermosolu eli neuroni

8.2.1 Hermosolun rakenne
Hermoston perustoimintayksikkö on neuroni
eli hermosolu. Neuroni rakentuu solukeskuk-
sesta eli soomasta (perikaryon), tietoa vieväs-
tä haarakkeesta eli aksonista sekä tietoa tuo-
vasta haarakkeesta eli dendriitistä (kuva 1).
Sooman läpimitta on 4–200µm. Aksonin pak-
suus on vain 0,1–20µm, mutta se voi olla yli
metrinkin pituinen (Hiltunen ym. 2007). Neu-
ronissa on yleensä useita dendriittejä, mutta
vain yksi aksoni (multipolaarinen). Esimer-
kiksi pikkuaivojen Purkinjen soluissa on yli
50000 dendriittiä (Saarela 2008). Neuronin
tuma ja muut soluorganellit (mitokondrioita,
solulimakalvosto jne.) sijaitsevat soomassa.
Karkeapintainen solulimakalvosto ilmenee
värjäyksissä tummina rakenteina, ja niitä kut-
sutaan Nisslin jyväsiksi.
Rakenteellisesti neuronit voidaan luokitella
kolmeen perustyyppiin (kuva 2). Bipolaarinen
neuroni saa impulsseja vain yhtä dendriittiä
pitkin.

Kuva 1. Kaavakuva neuronin rakenteesta. Synap-
si voi muodostua aksonin ja sooman, aksonin ja
aksonin tai aksonin ja dendriitin välille. Kuva mu-
kailtu (Ilmoniemi 2001).

Multipolaaristen hermosolujen muoto ja
dendriittien määrä vaihtelevat. Pseudounipo-
laareissa on pelkästään aksoni. Multipolaari-
set solut voidaan vielä jakaa kahteen alatyyp-
piin; Golgi-I-tyypissä on pitkä aksoni, joka
ulottuu harmaan aineen ulkopuolelle, ja dend-
riittejä on useita. Golgi-II-tyypissä aksoni on
lyhyt eikä se yllä harmaan alueen ulkopuolel-
le. Myös tässä tyypissä dendriittejä on useita.
Toiminnallisesti neuronit voidaan jakaa affe-
rentteihin eli sensorisiin neuroneihin, effe-
rentteihin eli motorisiin neuroneihin ja inter-
neuroneihin eli välineuroneihin.
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Bipolaari (esimerkiksi retinassa Multipolaari (motoneuroni) Pseudounipolaari (sensorinen neuroni)

Kuva 2. Neuronityypit. Piirrokset mukailtu (Lei-
nonen 2006).

8.2.2 Tiedonvälitys
Neuronien tehtävä on kuljettaa hermoimpuls-
seja eteenpäin toisille soluille. Aksonin pin-
nalla on jänniteherkkiä kalium- ja natriumka-
navia, jotka ovat jakaantuneet tasaisesti koko
aksonin pinnalle tai kerääntyneen ryhmiksi
Ranvierin kuroumiin (Heape 2008). Ranvierin
kuroumat ovat kahden oligodendrosyytin vä-
liin jääviä myeliinitupettomia alueita. Saades-
saan sähköisen ärsykkeen natriumkanavat au-
keavat ja natriumia pääsee soluun sisään, jol-
loin solukalvon ylittävä jännite muuttuu nega-
tiivisesta positiiviseksi. Depolarisaatio toimii
ärsykkeenä viereisille natrium- ja kaliumka-
naville ja siten impulssi etenee aksonissa.
Myeliinitupellisessa aksonissa hermoimpuls-
si etenee depolarisaatioaaltona Ranvierin ku-
roumasta toiseen. Tämän jälkeen kaliumkana-
vat aukeavat ja natriumkanavat sulkeutuvat,
mikä saa aikaan repolarisaation. Repolarisaa-
tiota seuraa lyhytkestoinen hyperpolarisaatio,
jossa solukalvon ylittävä jännite on normaalia
negatiivisempi. Na,K-ATPaasit eli nat-
rium-kaliumpumput palauttavat ionikonsent-
raatiot ennalleen (Hiltunen ym. 2007). 
Aksonin haarautuvassa päässä on synapsi-
päätteitä, joissa on neurotransmitteria eli her-
movälittäjäainetta sisältäviä vesikkeleitä sekä
mitokondrioita, neurofilamenttejä ja mikrotu-
buluksia. Hermoimpulssin saapuessa synapsi-
päätteeseen vesikkeleiden neurotransmitteri-
molekyylit vapautuvat eksosytoosilla synapsi-
rakoon. Välittäjäaine siirtyy synapsiraon toi-

sella puolella olevan hermosolun reseptorei-
hin. Välittäjäaineet voivat olla inhibitorisia eli
estäviä tai eksitatorisia eli kiihdyttäviä. Aktio-
potentiaali syntyy kaikki-tai-ei-mitään peri-
aatteella postsynaptisessa hermosolussa, jos
ärsykkeiden summa on riittävä. Esteraasient-
syymit hydrolysoivat synapsirakoihin eritty-
neitä välittäjäaineita, jonka jälkeen synapsi
kykenee kuljettamaan uuden impulssin. Her-
movälittäjäaineiden synteesi tapahtuu soo-
massa. Niitä tunnetaan viitisenkymmentä eri-
laista (Hiltunen ym. 2007).

8.3 Hermotukisolukko

8.3.1 Oligodendrosyytti

Kuva 3. Neuroni ja oligodendrosyytti (histologian
opetusnäyte 51, rotan aivoleike, 40X, Anatomian
ja solubiologian yksikkö, 2009).

Oligodendrosyytit (kuva 3) kuuluvat makrog-
liasoluihin. Ne ovat erilaistuneet ektodermin
glioblasteista. Niiden tehtävänä on muodostaa
myeliinituppi aksonien ympärille. Tämä ta-
pahtuu oligodendrosyytin solukalvon kierty-
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essä spiraalimaisesti aksonin ympärille. Ak-
sonin myelinisaatio mahdollistaa hermoim-
pulssin nopeamman kulkemisen hermosyys-
sä; myeliinitupellisessa aksonissa nopeudet
voivat olla yli 100m/s, kun taas myeliinitupet-
tomissa aksoneissa nopeus on vain 0,1–0,2m/
s (Hiltunen ym. 2007). Huomioitavaa on, että
ääreishermostossa myeliinitupen valmistami-
sesta vastaavat Schwannin solut, eivätkä oli-
godendrosyytit.

8.3.2 Astrosyytit
Astrosyytit eli astrogliasolut ovat keskusher-
moston yleisin solutyyppi ja ne kuuluvat mak-
rogliasoluihin yhdessä oligodendrosyyttien
kanssa. Ne ovat muodostuneet hermostoput-
kesta peräisin olevista glioblasteista kuten oli-
godendrosyytitkin (Warwick ja Williams
1973). Astrosyytit koostuvat pienestä run-
ko-osasta, josta haarautuvat sen pitkät ulok-
keet. Kyseiset solut voidaan jakaa vielä kah-
teen alaryhmään. Protoplasmiset astrosyytit
sijaitsevat keskushermoston harmaassa ai-
neessa ja niiden lyhyet haarat ovat sijoittuneet
symmetrisesti tähden muotoon. Säikeiset
astrosyytit taas sijaitsevat pääosin valkeassa
aineessa haaroittuneena hermosolujen haarak-
keiden lomaan. Niillä on yleensä vain vähän
pitkiä ja suoria ulokkeita. Astrogliasolujen sy-
toplasma sisältää erityisesti glykogeeniä, ri-
bosomeja, lysosomeja, mitokondrioita, Gol-
gin laitteita ja mikrofilamentteja, jotka ulottu-
vat solun eri osiin. Solun sisäiset mikrofibril-
lit koostuvat yleisesti GFAP-proteiinista
(”glial fibrillary acidic protein”), joka näkyy
tummaksi värjäytyneenä kuvassa 4. Aukkolii-
tokset ja desmosomit yhdistävät astrosyyttejä
sekä toisiinsa mutta myös neuroneihin. Näin
astrosyytit ovat siis vastuussa keskushermos-
tossa tapahtuvasta ravintoaineiden ja muiden
aineiden kuljetuksesta eri soluille (Heath ja
Young 2000).
Astrogliasolujen tehtäviin kuuluu synapseis-
sa tarvittavien hermovälittäjäaineiden valmis-
tus ja K+ -ionien sekä muiden kemiallisten ta-
sapainojen säätely keskushermostossa. Ne
osallistuvat myös synapsien muodostumiseen
sekä hermovälittäjäaineiden kierrätykseen sy-
napsissa. Astrosyytit ympäröivät monia kes-
kushermoston osia kuten ependyymiä, veri-

suonia ja kalvoja sekä muodostavat muun mu-
assa pehmeäkalvoon suhteellisen läpäisemät-
tömän pia-gliaalikalvon.

Kuva 4. Astrosyyttejä. Spesifistä vasta-ainetta
käyttäen astrosyyteissä esiintyvä GFAP-proteiini
on saatu kuvassa näkyviin tummana (Honkanen
ja Kangas 2008). Kyseessä on epäsuora immu-
novärjäys (Histologian opetusnäyte 82, ihmisen
aivoleike, 40X, Anatomian ja solubiologian yksik-
kö, 2009).

Tukiessaan neuroneita ja muita keskusher-
moston osia mekaanisesti ja liittäessään niitä
verisuoniin astrosyyttien ulokkeiden solukal-
vot toimivat yhtenä osana veriaivoestettä.
Astrosyytit ylläpitävät verisuonikapillaarien
entsyymivaroja, jotka tuhoavat hermosoluille
vaarallisia tai niihin vaikuttavia hormoneja ja
muita aineita. Veriaivoeste vartioi aineiden
kulkeutumista keskushermostoon ja edelleen
hermosoluihin sekä ylläpitää keskushermos-
ton biokemiallista ja metabolista ympäristöä.
Astrosyytit muodostavat myös arpikudosta
hermokudoksen vaurioituessa ja ovat myös
esillä monissa oireyhtymissä. Niiden on myös
huomattu kommunikoivan toistensa sekä mui-
den solujen kanssa solun ulkoisilla kal-
siumaalloilla (Warwick ja Williams 1973,
Reunanen ym. 2006, Heape  2008).

8.3.3 Mikrogliasolut
Mikrogliasolut ovat mesodermistä peräisin
olevia monosyytti-makrofagijärjestelmän so-
luja. Ne kulkeutuvat keskushermostoon ve-
ren mukana sen jälkeen kun sinne on syntynyt
verisuonia. Siellä ne hajaantuvat joka puolelle
keskushermostoa muodostamatta verkostoja
toisin kuin esimerkiksi astrosyytit. Mikrog-
liasolu on pienin ja vähälukuisin keskusher-
moston soluista ja sillä on lyhyitä ulokkeita
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kiinnittyneinä neuroneiden ja kapillaarien
pintaan. Ne sisältävät tiiviin tuman ja suuren
joukon lysosomeja aivan kuten muillakin fa-
gosytoivilla soluilla.
Mikrogliasolut ovat erikoistuneita fagosyytte-
jä, jotka syövät vieraita organismeja sekä
kuolleita hermosoluja. Ne ovat isossa osassa
keskushermoston immuunipuolustuksessa ak-
tivoitumalla ja tuottamalla sytokiineja, jotka
taas aktivoi muun muassa astrosyyttejä. Ne
myös havaitsevat hermostoon syntyneitä vau-
rioita (Warwick ja Williams 1973, Heape
2008).

8.3.4 Ependyymisolut
Ependyymisolut (kuva 5) verhoavat aivokam-
mioiden ja selkäydinkanavan seinämiä yksin-
kerroksisena levy- sekä kuutioepiteelinä.
Myös ependyymisolut ovat erilaistuneet her-
mostoputken glioblasteista. Solut ovat liitty-
neet toisiinsa desmosomeilla ja aukkoliitok-
silla. Ependyymisolujen lumenin puoleisella
pinnalla on värekarvoja, jotka liikuttelevat
selkäydinnestettä. Sytoplasmassa on runsaas-
ti mitokondrioita, lysosomeja, mikrotubuluk-
sia ja mikrofilamentteja. Joskus ependyymi-
soluja jaotellaan niiden ulokkeidensa perus-
teella mm. ependymaalisiksi astrosyyteiksi. 
Muiden gliasolujen tapaan ependyymisolujen
tehtävänä on toimia keskushermoston mekaa-
nisena tukena sekä rajata ja ryhmittää neuro-
neita toiminnallisiksi komponenteiksi eristäen
niiden sähköisen toiminnan toisistaan. Epen-
dyymisolut kontrolloivat myös neuroneiden
metabolista ympäristöä, kuljettavat soluille
ravintoa sekä säätelevät eri alueiden happa-
muutta yhdessä muiden gliasolujen kanssa.
Ne ovat myös yksi osa keskushermoston puo-
lustusta ja auttavat suonipunoksia tuottamaan
aivo-selkäydinnestettä (Warwick ja Williams
1973, Heape 2008).

Kuva 5. Ependyymisolukkoa irronneena aivo-
kammion seinämän pinnasta (Histologian ope-
tusnäyte 51, rotan aivoleike, 10X, Anatomian ja
solubiologian yksikkö, 2009).
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Suolen seinämän kerrokset luumenin puolelta lukien ovat: limakalvo eli mukoosa, limakalvonalaiskerros eli sub-
mukoosa, sisempi rengasmainen ja ulompi pitkittäinen lihaskerros,  sekä herakalvo eli seroosa. Pintaepiteeli on
koko suolessa yhdenkertaista lieriöepiteeliä. Ohutsuolessa on paljon imeytymispinta-alaa kasvattavia rengaspoi-
muja, villuksia ja mikrovilluksia. Villusten välisissä Lieberkuhnin kryptissa eli suolirauhasissa on mm. limaa, hor-
moneja ja entsyymejä erittäviä soluja. Ohutsuolessa on myös imukudosta pieninä keräsinä, sekä tiheä hiussuoniver-
kosto, joka ulottuu villuksiin asti. Paksusuolesta villukset puuttuvat, sen sijaan rauhasia on paljon, esimerkiksi
pikarisoluja, joiden tuottama lima tekee ulosteen liukkaaksi. Paksusuolessa ulompi pitkittäinen lihaskerros on
kerääntynyt kolmeksi paksusuolennauhaksi eli teeniaksi, jotka jatkuvassa supistuksessa muodostavat paksusuoleen
vuorotellen poukamia ja puolikuupoimuja. Peräsuolessa teeniat häviävät ja paksu limakalvo poimuuntuu muodos-
taen peräaukonpylväitä. Peräaukon kohdalla yhdenkertainen epiteeli muuttuu kerrostuneeksi ja lopulta ihoksi.

Johdanto
Suolistossa on kaksi osaa: ohutsuoli (intesti-
num tenue) ja paksusuoli (intestinum cras-
sum). 6–7 metriä pitkä ohutsuoli koostuu poh-
juksaissuolesta eli duodenumista, tyhjäsuoles-
ta eli jejunumista ja sykkyräsuolesta eli ileu-
mista. Ohutsuolisykkyrää kehystävä paksu-
suoli on noin 1,5 metriä pitkä ja sen osat ovat
umpisuoli (caecum), umpilisäke (appendix
vermiformis), nouseva koolon (colon ascen-
dens), poikittainen koolon (colon transver-
sum), laskeva koolon (colon descendens), sig-
masuoli (colon sigmoideum) sekä peräsuoli
(rectum). (Nienstedt ym. 1999)
Suolen seinämän kerroksista sisimpänä on li-
makalvo eli mukoosa, jonka alla on limakal-
vonalaiskerros eli submukoosa. Seuraava ker-
ros on lihaskerros, jota ympäröi vielä herakal-
vo eli seroosa. Nämä peruskerrokset säilyvät
samoina kaikissa suolen osissa, kun taas nii-
den erikoisrakenteet vaihtelevat suolen eri
osien tehtävien mukaan. (Hiltunen ym. 2007,
Nienstedt ym. 1999)

Kuva 1. Suoliston rakenne.

9.1 Suolen seinämä
Sisimpänä suolessa on limakalvo eli mukoosa
(tunica mucosa), joka koostuu kolmesta ker-
roksesta: Pintaepiteelikerros on yhdenkertais-
ta lieriöepiteeliä, joka mahdollistaa tehokkaan
imeytymisen ja erityksen suolessa. Sen alla
on löyhää sidekudosta oleva limakalvon tuki-
kerros lamina propria sekä ohut limakalvon li-
haskerros (muscularis mucosae), joka liikut-
taa limakalvon poimuja. Poimuttumisen mah-
dollistaa löyhää sidekudosta oleva limakal-
vonalaiskerros eli submukoosa (tunica sub-
mucosa). Se tukee limakalvoa ja sisältää suu-
ria veri- ja imusuonia sekä hermoja. Erityises-
ti mukoosassa, mutta myös submukoosassa,
on paljon pieniä limaa, ruuansulatusnesteitä ja
hormoneja erittäviä rauhasia. (Burkitt ym.
1993, Nienstedt ym. 1999)

Kuva 2. Suolen poikkileikkaus.
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Kerroksista paksuin on lihaskerros (tunica
muscularis), jossa erotetaan yleensä sisempi
rengasmainen ja ulompi pitkittäinen sileäli-
haskerros. Näiden lihaskerrosten yhteistoi-
minta saa aikaan ruokasulaa sekoittavat ja
eteenpäinvievät liikkeet. Liikkeitä säätelevät
kaksi autonomisen hermoston hermopunosta,
joista toinen sijaitsee pitkittäisen ja rengas-
maisen lihaskerroksen välissä ja toinen lima-
kalvonalaiskerroksessa. Uloimpana kerrokse-
na on sileäpintainen herakalvo eli seroosa (tu-
nica serosa). Jotkut osat suolesta (pohjukais-
suoli, nouseva ja laskeva koolon) ovat kiinni
koko leveydeltään vatsakalvonontelon taka-
seinämässä, joten herakalvo peittää niitä vain
etupinnalta. Muut osat ovat kiinni suolilie-
peen (mesenterium) välityksellä, jolloin ne
pääsevät liikkumaan melko vapaasti. (Hiltu-
nen ym. 2007, Nienstedt ym. 1999)

9.2 Erikoisrakenteet

9.2.1 Ohutsuoli
Ohutsuolessa tapahtuu suurin osa ravintoai-
neiden imeytymisestä verisuoniin tai imusuo-
niin. Imeytymispinta-alaa kasvattavat erilaiset
poimut. Suurimpia näistä ovat poikittaiset, jo-
pa senttimetrin korkuiset rengaspoimut. Li-
säksi ohutsuolen seinämä ja poimujen pinta
on täynnä lähes millimetrin korkuisia nukkali-
säkkeitä (villus). Villusten väliin aukeaa osan
suolinesteestä erittäviä putkimaisia suolirau-
hasia eli Lieberkuhnin kryptia. Villuksia ja
muuta suolen sisäpintaa verhoaa yhdenkertai-
nen lieriöepiteeli, jonka vapaassa pinnassa on
noin mikrometrin pituisia mikrovilluksia.
Näin ohutsuolen kokonaisimeytymispinta-ala
on noin 200–300m2. Ohutsuoleen tulee suoli-
lievettä myöten runsaasti verisuonia, jotka
muodostavat tiheän hiussuoniverkon suolen
seinämään, jatkuen myös villuksiin. Suurin
osa ravintoaineista imeytyy näihin kapillaa-
reihin. Jokaisen villuksen keskeltä alkaa imu-
suoni, johon suurin osa imeytyvistä rasva-ai-
neista siirtyy. Limakalvossa on myös imuku-
dosta kaikkialla pieninä yksittäisinä keräsinä.
(Hiltunen ym. 2007, Nienstedt ym. 1999)
Ohutsuolen yhdenkertaisen lieriöepiteelin so-
lujen joukossa on kohtuullisen runsaasti yksit-
täisiä pikarisoluja, jotka erittävät limaa. Vil-

lusten väliin aukeavien Lieberkuhnin kryptien
pohjalla on ryppäinä Panethin soluja. Ne erit-
tävät proteiineja, jotka suojaavat epiteelin
luumeninpuoleista pintaa patogeenisilta mik-
ro-organismeilta. Villusten kärjissä, epiteeli-
solujen solukalvossa on entsyymejä, esimer-
kiksi peptidaaseja ja disakkaridaaseja, jotka
osallistuvat ravintoaineiden pilkkomiseen.
(Kierszenbaum 2007, Nienstedt ym. 1999)

Kuva 3. Duodenumin pintarakenne.

20–30 cm pitkän duodenumin alkuosassa eli
pohjukaissuolen avartumassa (bulbus duode-
ni) on runsaasti pohjukaissuolirauhasia eli
Brunnerin rauhasia submukoosassa, jotka erit-
tävät suojaavaa ja neutraloivaa limaa maha-
nesteen happamoittamaan ruokasulaan. Bul-
bus analysoi mahasta tulevan aineen ja vai-
kuttaa ruuansulatustoimintoihin hermoyhte-
yksien ja erittämiensä hormonien välityksellä.
Hormoneja erittävät endokriiniset solut sijait-
sevat Lieberkuhnin kryptissa. Duodenumiin
laskee ison pohjukaissuolinystyn kohdalla
haimatiehyt ja sapenjohdin. Haima- ja sappi-
nesteet neutraloivat ruokasulaa edelleen, ja
duodenumin loppuosassa suolen sisältö on jo
neutraali. Duodenumissa imeytyminen on to-
della vilkasta. Villukset ovat muodoltaan leh-
timäisiä, laajoja ja lyhyitä, mikä lisää niiden
imeytymispinta-alaa. (Kierszenbaum 2007,
Nienstedt ym. 1999, Törrönen 2009a)
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Kuva 4. Jejunumin ja ileumin pintarakenne.

Loppuosa ohutsuolesta jakaantuu jejunumik-
si eli tyhjäsuoleksi (noin 2/5 alusta lukien) ja
ileumiksi eli sykkyräsuoleksi. Raja ei ole sel-
vä, vaan jejunumin pintarakenteet muuttuvat
vähitellen ileumille ominaisiksi. Jejunumissa
imeytyminen on vielä vilkasta, joten siellä on
runsaasti rengaspoimuja. Duodenumista poi-
keten jejunumin villukset ovat sormimaisia, ja
niiden ytimien imusuonet ovat erittäin hyvin
kehittyneet. (Kierszenbaum 2007, Nienstedt
ym. 1999)
Ileumissa imeytyminen on hyvin vähäistä, jo-
ten rengaspoimut puuttuvat sieltä lähes koko-
naan ja myös villukset ovat lyhyitä. Sen sijaan
siellä on hyvin runsaasti vasta-ainemuodos-
tukseen osallistuvaa imukudosta, mikä johtuu
runsaasta bakteerikasvustosta. Ileumissa imu-
keräset ovat kasaantuneet suuremmiksi ryp-
päiksi muodostaen Peyerin levyjä, jotka sijait-
sevat mukoosassa ja osittain myös submukoo-
sassa. (Kierszenbaum 2007, Nienstedt ym.
1999)

9.2.2 Paksusuoli
Paksusuolessa ravintomassasta imeytyy enää
vettä, natriumia, vitamiineja ja mineraaleja.
Siellä ei ole enää villuksia, mutta rauhasia on
runsaasti. Lukuisat pikarisolut erittävät limaa,
joka tekee ulosteen liukkaaksi ja suojelee si-
ten limakalvoa. Pikarisolujen lisäksi epiteelis-
sä ja suolirauhasissa (Lieberkuhnin rauhasis-
sa) on kolmea solutyyppiä: pylväsepiteeli-
soluja, kantasoluja (suolirauhasten pohjalla)
ja enteroendokriinisia soluja. Pylväsepiteeli-
solujen apikaalipinnan mikrovillukset muo-
dostavat paksusuolen luumeninpuoleiselle
pinnalle ns. harjareunuksen. Paksusuolessa on
myös imukeräsiä mukoosan ja submukoosan
alueella. (Nienstedt ym. 1999, Törrönen
2009b)
Ohutsuolen ja paksusuolen liittymäkohdan
alapuolelle jää noin seitsemän senttimetrin pi-
tuinen umpisuoli. Sen alaosasta lähtee umpi-
lisäke, joka on noin kahdeksan senttimetrin
mittainen surkastunut suolenosa. Sen luumen
on hyvin pieni, mutta sen runsaasti imukudos-
ta sisältävä seinämä on paksusuolen seinämää
paksumpi. (Nienstedt ym. 1999)
Paksusuolen seinämän kerrokset ovat saman-
laiset kuin ohutsuolessa, paitsi että ulompi
pitkittäinen lihaskerros on kertynyt kolmeksi
paksusuolennauhaksi eli teeniaksi (tenia coli).
Teenioiden jatkuvan supistustilan johdosta
koolonin seinämä on vetäytynyt kurttuun
muodostaen vuorotellen ulospäinpullistuneen
paksusuolen poukaman (haustrum coli) ja si-
säänpäin painuneen puolikuupoimun (plica
semilunaris coli). Puolikuupoimut eivät ole
pysyviä muodostumia ohutsuolen rengaspoi-
mujen tapaan, vaan ne häviävät välillä suolen
liikkeiden aikana. Paksusuolen herakalvossa
esiintyy myös rasvakudoksen muodostamia
pusseja (appendix epiploica). (Hiltunen ym.
2007, Nienstedt ym. 1999, Törrönen 2009b)
Suolen viimeinen osa on 10–20 cm pitkä pe-
räsuoli. Se koostuu ylemmästä osasta ja perä-
aukosta (anus). Seroosa peittää vain peräsuo-
len yläetupintaa. Peräsuolen alueella paksu-
suolennauhat leviävät takaisin yhtenäiseksi
pituussuuntaiseksi lihaskerrokseksi. Peräau-
kon sisemmän sulkijan kohdalla suolen ren-
gasmainen lihaskerros on paksuuntunut 1–2
cm:n vahvuiseksi. Sen ympärillä on peräau-
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kon ulompi sulkija, joka kuuluu tahdonalai-
seen lantionpohjan poikkijuovaiseen lihaksis-
toon.  Peräsuolen mukoosa on suhteellisen
paksu ja sen suolirauhaset ovat syvempiä kuin
ohutsuolessa (0,7 mm), koska limakalvo on
runsaasti poimuuntunut. Yläosassa on poikit-
taisia poimuja, alaosassa taas pitkittäisiä poi-
muja eli peräaukonpylväitä. Peräaukonpyl-
väät yhdessä limakalvonalaisten laskimopu-
nosten kanssa mahdollistavat peräaukon tii-
viin sulkeutumisen. Peräaukonpylväiden koh-
dalla suolen yhdenkertainen lieriöepiteeli
muuttuu kestävämmäksi kerrostuneeksi epi-
teeliksi, joka peräaukon kohdalla saa pinnal-
leen sarveiskerroksen ja muuttuu ihoksi. (Hil-
tunen ym. 2007, Nienstedt ym. 1999)
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Tiivistelmä
Kondrosyytit ja osteosyytit ylläpitävät ympäröivää kudosta. Sekä rusto- että luukudoksessa solut jäävät erilaistues-
saan tuottamansa matriksin sisälle lakuunoihin, jolloin niitä kutsutaan kondro- ja osteosyyteiksi. Kondrosyytit ovat
järjestäytyneet isogeenisiksi ryhmiksi, kun taas osteosyytit lamellaarisesti. Erilaistuminen alkaa molemmilla
soluilla mesenkyymistä ja kypsymiseen vaikuttavat osaksi samat transkriptiotekijät. Rustokudoksen perusaines on
pääosin proteoglykaaneja ja kollageenisyitä. Samoja komponentteja on myös luukudoksessa, mutta luukudos on
lisäksi mineralisoitunutta. Kondrosyytit saavat ravinteet diffuusiolla vesipitoisen matriksin läpi, kun taas osteosyy-
teillä ravinteet kulkeutuvat pääosin solusta toiseen solu-ulokkeiden läpi. 

10.1Johdanto
Rusto- ja luukudos kuuluvat tukikudoksiin ja
ne ovat kehittyneet alkiokautisesta sidekudok-
sesta. Yhdessä ne muodostavat elimistön tuki-
rakenteen. Luukudos on kovaa ja kestävää,
kun taas rustokudos on joustavampaa (Kiers-
zenbaum 2007).
Rustokudos voidaan jakaa kolmeen tyyppiin
niiden erityispiirteiden mukaan: hyaliini- eli
lasirustoon, elastiseen rustoon eli kimmorus-
toon ja syy- eli säierustoon. Rustokudoksen
keskeisimmät rakenteet ovat rustosolut eli
kondroblastit ja -syytit, soluväliaine eli mat-
riksi (ECM) sekä rustokalvo eli peri-
kondrium. Perikondriumia ei ole nivelpinnoil-
la eikä syyrustossa (Kierszenbaum 2007).
Luu voidaan jakaa tiiviiseen luuhun ja hohka-
luuhun, jotka eroavat rakenteellisesti ja meta-
bolisesti. Tiivis luu rakentuu lamelleista koos-
tuvista osteoneista, jonka keskellä, Haversin
kanavassa, kulkee verisuoni. Hohkaluukin on
lamellaarista, mutta sen lamellit muodostavat
ohuita seinämiä. Hohkaluu on harvempaa,
heikompaa ja kevyempää kuin tiivis luu (Hei-
no 2007, Kierszenbaum 2007). Luiden sisä-
pintoja sekä Haversin kanavan seinämiä ver-
hoaa sisäkalvo eli endosteum. Luiden ulko-
pintaa verhoaa kaksikerroksinen luukalvo eli
periosteum. Periosteumissa ulompi kerros si-
sältää verisuonia ja sisempi, luuta vasten ole-
va kerros on osteogeeninen (Burkitt 1993,
Kierszenbaum 2007).

10.2Kondrosyytti
Kondrosyytit ovat kypsiä rustosoluja, jotka
muodostuvat niiden esiasteista, kondroblas-
teista. Ne molemmat ovat siis rustosoluja, jot-
ka eriävät toisistaan solun erilaistumisasteen
perusteella (Kierszenbaum 2007).
Ruston soluväliaine on vesipitoinen ja sen
tuottavat rustosolut. Rustomatriksi koostuu
pääasiassa kollageenisäikeistä ja niihin sitou-
tuvista proteoglykaaneista. Syyrustossa kolla-
geenisäikeet ovat pääosin tyyppiä I, kun taas
muissa rustotyypeissä säikeet ovat suurim-
maksi osaksi tyyppiä II. Kollageenisäikeet li-
säävät kudoksen vetolujuutta. Ruston soluvä-
liaineen proteoglykaani muodostuu 100 – 200
proteiiniytimeen liittyneestä sulfaattipitoises-
ta glykosaminoglykaaniketjusta (GAG), jot-
ka rustomatriksissa ovat kondroitiini- ja kera-
taanisulfaatteja. Proteoglykaanit sitoutuvat
edelleen hyaluronaani-molekyyliin liittäjäpro-
teiinien välityksellä. Näin muodostuvaa suur-
ta molekyyliyhdistettä kutsutaan aggrekaa-
niaggregaatiksi kun yhdisteessä oleva pro-
teoglykaani on aggrekaani (Burkitt 1993, Hei-
no 2007).
Koska rustossa ei ole verisuonia solut saavat
tarvitsemansa ravinteet diffuusiolla peri-
kondriumista, subkondraaliluusta eli ruston
alaisesta luusta tai nivelnesteestä matriksin lä-
vitse. Diffuusion mahdollistavat soluväliai-
neen proteoglykaanien sokeriosat, jotka nega-
tiivisesti varautuneina molekyyleina sitovat
kationeja, erityisesti natrium-ioneja, jotka
puolestaan sitovat vettä kudokseen. Verisuo-
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nien puuttuminen hidastaa rustosolujen ai-
neenvaihduntaa ja heikentää ruston kykyä uu-
siutua kudosvaurion yhteydessä. Rustokudok-
sessa ei ole kulje myöskään hermoja eikä
imusuonia (Heino 2007, Kierszenbaum
2007).
Perikondrium on rustokudoksen ainoa veri-
suonitettu osa. Se muodostuu ulommasta si-
dekudossäikeisestä kerroksesta ja sisemmästä
kondrogeenisesta kerroksesta. Sisemmässä
kerroksessa on erilaistumattomia soluja, jot-
ka voivat tarvittaessa kehittyä kondroblasteik-
si esimerkiksi rustovaurion korjaamiseksi.
Rustovaurio korjautuu hyaliini- ja syyruston
välimuodolla. Rustovauriot ovat kuitenkin
vaikeasti korjautuvia ja isoimmat vauriot ei-
vät korjaudu lainkaan, sillä rustossa on heikko
aineenvaihdunta (Kierszenbaum 2007).
Ruston kasvu voi olla interstitiaalista tai ap-
positionaalista. Appositionaalisessa kondro-
geneesissä kondroblastit erikoistuvat ensin
perikondriumin soluista, minkä jälkeen ne
tuottavat rustomatriksia joutuen lopulta sen
ympäröimäksi. Tällöin kondroblastit ovat la-
kuunoissaan, jolloin niitä kutsutaan kondro-
syyteiksi. Kondroblasteilla on kuitenkin tai-
pumus jakaantua mitoosissa ja tällöin muo-
dostuva tytärsolu jää samaan lakuunaan emo-
solun kanssa muodostaen isogeenisen ryhmän
(Kuva 1). Tällaista interstitiaalista kasvua ta-
pahtuu esimerkiksi endokondraalisessa eli
rustonsisäisessä luutumisessa. Appositionaa-
lista kasvua tapahtuu ruston pinnasta esimer-
kiksi rustovaurion yhteydessä. Isogeenista
ryhmää ympäröi muusta matriksista erotetta-
vissa oleva territoriaalinen eli alueellinen
matriksi (Kierszenbaum 2007).

Kuva 1. Isogeenisia ryhmiä rustokudoksessa. 

Kondrogeneesiä ohjaavat Sox- transkriptiote-
kijät (Heino 2007). Erityisesti Sox9 on mer-
kitsevä tekijä kondroblastien erilaistumises-
sa. Ilman tämän transkriptiotekijän läsnäoloa
perikondriumin kantasolut eivät kehity
kondroblasteiksi ja ruston kasvu ei käynnisty
(Kierszenbaum 2007). Toinen kondrogenee-
siin vaikuttava transkriptiotekijä on Cbfa1/
Runx2, joka säätelee proliferaatiovaiheessa
olevien rustosolujen etenemisen hypertrofia-
tasolle. Tätä tapahtumaa Sox9 ehkäisee ja li-
säksi se säätelee tyypin II kollageenin ja pro-
teoglykaanien määrää matriksissa (Heino
2007, Kierszenbaum 2007, Shum 2001).

10.3Osteosyytti
Luukudoksessa solutoiminta rajautuu pääasi-
assa luun pinnoille. Luusoluja ovat osteoblas-
tit, -syytit ja -klastit. Osteoblastit muodostavat
luuta ja osteoklastit puolestaan hajottavat sitä.
Osteosyyteiksi kutsutaan luumatriksin sisälle
jääneitä osteoblasteja. Lisäksi pintasoluiksi
kutsutaan luun pinnoilla esiintyviä lepääviä
osteoblasteja.
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Kuva 2. Osteosyytit lakuunoissaan osteonissa.

Osteosyytin solu-ulokkeet eli kanalikulukset
mahdollistavat osteosyyttien ravinteidensaan-
nin lähellä kulkevasta verisuonesta (Kuva 2).
Ulokkeissa olevien aukkoliitosten kautta ra-
vinteet siirtyvät solusta toiseen diffuusiolla
(Kierszenbaum 2007).
Osteosyyttien tehtävänä on toimia luun me-
kaanisen kuormituksen sensoreina ja käynnis-
tää tarvittaessa uusiutumisprosessi rasittuneis-
sa kohdissa. Osteosyytit myös ylläpitävät luu-
matriksia ja luukudoksessa suhteellisen vähäi-
nen solumäärä huoltaakin suurta soluväliaine-
tilavuutta (Burkitt 1993).
Luuta voi muodostua joko suoraan luutumalla
mesenkymaalisesta sidekudoksesta tai rustoi-
sen mallin kautta. Suorassa eli intramembran-
oottisessa luutumisessa mesenkymaaliset so-
lut jakaantuvat ja erilaistuvat osteoblasteiksi
alkaen muodostaa luumatriksia suoraan side-
kudokseen. Suoralla luutumisella muodostu-
vat kallon litteät luut, leukaluut ja solisluu.
Epäsuorassa eli endokondraalisessa luutumi-
sessa mesenkymaaliset solut erilaistuvat ensin
rustosoluiksi, jotka muodostavat rustoisen
mallin. Tämän jälkeen rustokudos korvautuu
luukudoksella siten, että osteoblastit muodos-
tavat luumatriksia, joka lopuksi kalsifioituu.
Osa luiden päiden rustosta jää mineralisoitu-
matta niin sanotuiksi epifyysilevyiksi, mikä
mahdollistaa luun pituuskasvun. Luiden pak-
suuskasvu tapahtuu periosteumin osteogeeni-
sen kerroksen kantasolujen erilaistuessa os-
teoblasteiksi. Epäsuoralla luutumisella muo-
dostuvat kaikki muut luut, esimerkiksi putki-

luut. Normaalissa, kypsässä luussa vallitsee
dynaaminen tasapaino luun hajotuksen ja uu-
dismuodostuksen välillä. (Heino 2007, Kiers-
zenbaum 2007, Shum 2001).
Luukudos toimii tuki- ja suojaustehtävän li-
säksi kalsium-, fosfaatti- ja magnesiumvaras-
tona (Burkitt 1993). Luun soluväliaineesta 65
% on epäorgaanista ainesta ja 35 % orgaanis-
ta. Matriksin epäorgaaninen aines on mineraa-
lia, erityisesti kalsiumfosfaattia, joka esiintyy
kiteisenä hydroksiapatiittina. Orgaaninen vä-
liaine on 90 % tyypin I kollageenisäikeitä ja
loput 10 % koostuu proteoglykaaneista, kas-
vutekijöistä sekä proteiineista. Proteoglykaa-
nit ovat samoja kuin rustomatriksissa. Luu-
matriksissa on kollageeniproteiinin lisäksi
proteiineina osteokalsiinia, -pontiinia ja -nek-
tiinia. Kalsifioitumatonta luumatriksia kutsu-
taan osteoidiksi. Osteoblastit tuottavat tämän
solumatriksin kollageenisäikeet, osteokalsii-
nin ja -pontiinin, luun sialoproteiinin, kasvu-
tekijät ja BMP-proteiinit (Kierszenbaum
2007).
Luusolujen erilaistumista säätelevät TGF-β
-transkriptiotekijäperheen jäsenet, joista
BMP-proteiinit ovat merkittävimpiä. Näistä
erityisesti BMP7 aktivoi Runx2 ja osterix
-transkriptiotekijät. Cbfa1/Runx2 -transkrip-
tiotekijä mahdollistaa luukudoksessa mesen-
kymaalisten kantasolujen muuttumisen os-
teoblasteiksi ja näiden kehittymisen edelleen
osteosyyteiksi. Se myös kontrolloi osteoblas-
tien toimintaa estävän osteokalsiinin määrää
matriksissa. Osterix puolestaan vaikuttaa os-
teoblastien erilaistumiseen osteosyyteiksi
(Heino 2007, Kierszenbaum 2007).

10.4Kondrosyyttien ja osteosyyt-
tien erot

Kondrosyyttejä ympäröivä matriksi muodos-
tuu pääosin proteoglykaaneista, hyaluronaa-
neista ja tyypin II tai syyrustossa tyypin I kol-
lageenisäikeistä. Osteosyyttejä ympäröivä
matriisi on taas pääosin epäorgaanista ainesta.
Osteoblastit tuottavat ympärilleen erityisesti
tyypin I kollageenisäikeitä, jotka mineralisoi-
tuvat erityisesti kalsiumfosfaatilla muodosta-
en kiteitä, hydroksiapatiittia. Nämä koostu-
mukselliset erot soluväliaineessa antavat luu-
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ja rustokudokselle omanlaisensa luonteen
(Heino 2007, Kierszenbaum 2007).
Kondrosyytit ja osteosyytit joutuvat matriksin
ympäröimiksi, mikä asettaa haasteen ravin-
nonsaannille ja signaloinnille. Kondrosyytit
saavat ravinteet ainoastaan diffuusion avulla
matriksin kautta. Diffuusiota helpottaa ruston
suuri vesipitoisuus, kun taas osteosyyttejä
ympäröimä matriksi ei ole yhtä vesipitoinen.
Mineralisoituneessa luukudoksessa ravintei-
densaannin mahdollistavat osteosyyttien so-
lu-ulokkeet. Niiden yhtymäkohdissa on auk-
koliitoksia, joiden avulla osteosyytit ovat yh-
teydessä toisiinsa. Solu-ulokkeiden kautta ta-
pahtuu myös diffuusiota solusta toiseen. Vas-
taavanlaisia ulokkeita ei kondrosyyteissä ole
(Kierszenbaum 2007).
Kondrosyytit ja osteosyytit ovat järjestäyty-
neet eri tavoin kudoksessa. Osteosyytit sijait-
sevat järjestäytyneesti lamellaarisesti.
Kondrosyytit ovat isogeenisissä ryhmissä,
joissa on useampi kondrosyytti (Burkitt 1993,
Kierszenbaum 2007).
Kondrosyyttien ja osteosyyttien erilaistumi-
seen vaikuttavat osaksi eri tekijät. Kondrob-
lastit erikoistuvat mesenkymaalisista kanta-
soluista erityisesti Sox9-transkriptiotekijän
säätelemänä, mutta luukudoksessa erilaistu-
miseen vaikuttaa osterix (Heino 2007, Kiers-
zenbaum 2007, Shum 2001).

10.5Kondrosyyttien ja osteosyyt-
tien samankaltaisuudet

Kondrosyytit ja osteosyytit erikoistuvat sikiö-
kaudella mesenkymaalisista kantasoluista eli
alkiokautisen sidekudoksen soluista (Burkitt
1993, Kierszenbaum 2007). Kondro- ja osteo-
syytit kytkeytyvät toisiinsa välillisessä luutu-
misessa. Välillisessä luutumisessa luusta
muodostuu ensin rustoinen malli, joka kor-
vautuu lopuksi luukudoksella. Välillistä luu-
tumista tapahtuu esimerkiksi pitkien luiden
pituuskasvussa epifyysilevyissä, joissa

kondrosyytit ensin jakautuvat kasvulevyn
kohdalla. Tätä vaihetta kutsutaan proliferaati-
oksi, jonka jälkeen seuraa hypertrofia, jossa
rustosolut kasvavat kooltaan suuremmiksi
(Heino 2007). Kondroblastien hypertrofisen
vaiheen aikaansaa Cbfa1/Runx2 ja tämä
transkriptiotekijä vaikuttaa myös osteosyytti-
en erilaistumiseen (Kierszenbaum 2007). Mo-
lemmat solutyypit tuottavat kudoksensa solu-
väliaineen. Sekä rusto- että luukudoksessa
matriksin peruskomponentit ovat kollagee-
nisäikeet ja proteoglykaanit (Heino 2007).
Kondrosyyttien ja osteosyyttien kypsyminen
tapahtuu myös samalla tavoin. Kondro- ja os-
teoblastit molemmat jäävät tuottamansa solu-
väliaineen sisään lakuunoihin (Kuva 3) mu-
kaisesti ja muuttuvat sitten kypsiksi soluiksi
(Burkitt 1993, Kierszenbaum 2007).

Kuva 3. Lasirustoa ja hohkaluuta reisiluussa.
(Histologian opetusnäyte 57, sian reisiluu, 20x,
Anatomian ja solubiologian yksikkö) Nuoli osoit-
taa osteosyyttiä ja nuolenpää kondrosyyttiä. 
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Tiivistelmä
Aikuisen kantasolut jaetaan kahteen pääryhmään: mesenkymaalisiin ja hematopoieettisiin kantasoluihin. Keski-
tymmekin vain aikuisen erilaistumiskykyisiin soluihin, joita löytyy suurimmaksi osaksi kudoksista, jotka ovat jat-
kuvan uusiutumistarpeen alaisina. Näitä kudoksia ovat mm. rasva-, luu-, lihas- ja rustokudokset sekä erilaiset veren
ja immuunijärjestelmän solut. Solujen erilaistumista säätelevät useat kasvutekijät – esimerkiksi IGF, EFG ja FGF –
ja proteiinit, joita käsitellään tarkemmin kunkin solutyypin kohdalla. Vaikka solut erilaistuvatkin toisistaan poik-
keaviin toimintoihin, niiden erilaistumista yhdistää välivaiheet. Yksikään kantasolu ei tuosta vain muutu tiettyyn
toimintaan spesifiseksi soluksi. Aikuisessa kantasolujen erilaistuminen on huomattavasti vähäisempää kuin alki-
ossa. 

11.1Mesenkymaalisten solujen eri-
laistuminen

Kuva 1. Erilaistumaton mesenkymaalinen kanta-
solu. (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mesen
chymal_Stem_Cell.jpg)

11.1.1 Yleistä mesenkymaalisista 
soluista

Mesenkymaaliset kantasolut ovat erilaistu-
mattomia soluja, jotka kykenevät erilaistu-
maan esimerkiksi luu-, rasva-, lihas- ja epitee-
lisoluiksi. Nämä solut ovat jatkuvan kulutuk-
sen alaisina, joten niiden kantasolujakin ku-

vastaa hyvin kyky uusiutumiseen ja itsekor-
jautuvuuteen. (Ross ym, 1989)

11.1.2 Rasvasolujen erilaistuminen
Rasvasolut eli adiposyytit ovat solutyyppi, jo-
ka erilaistuu mesenkymaalisista soluista ja pe-
risyyteistä adipogeneesin kautta. Perisyytit
ovat hiussuonten loppupään tai pikkulaski-
moiden endoteelin ulkopuolella sijaitsevia
suhteellisen erilaistumattomia soluja. Kun
mesenkymaalisolu erilaistuu rasvasoluksi, sen
on muututtava ensiksi preadiposyytiksi. Prea-
diposyytti irtoaa solusyklistä ennen muuttu-
mistaan adiposyytiksi. Solusyklistä irtoami-
nen ja kasvun inhiboiminen on välttämätöntä
adiposyyteiksi muuttuville preadiposyyteille
ja saavutetaan eristyksellä muista soluista.
Tämän jälkeen seuraavat erilaistumisen vai-
heet vaativat mitogeneettisiä ja adipogeneetti-
siä signaaleja, joita ovat esimerkiksi proteiinit
C/EBPα, PPARγ, ADD1/SREBP-1c, galektii-
ni-12 sekä joukko muita entsyymejä. Ensim-
mäiset dramaattiset muutokset rasvasolun eri-
laistumisessa havaitaan fibroblastimaisen so-
lun muuttumisessa pallomaiseksi. Samaan ai-
kaan tapahtuu muutoksia myös solunulkoises-
sa matriksissa sekä solun tukirangan raken-
teissa. Erilaistumisen loppupuolella triasyyli-
synteesiin vaikuttavat entsyymit ovat erityi-
sen aktiivisia ja preadiposyytti erilaistuu
kypsäksi rasvasoluksi. (Yang 2004, Ross ym
1989)
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11.1.3 Satelliittisolut lihaksessa
Lihassoluja pidettiin pitkään uusiutumisky-
vyttöminä soluina, kunnes tutkijat yli 40 vuot-
ta sitten löysivät lihaksista pieniä erilaistu-
mattomia soluja – satelliittisoluja. Nämä solut
ovat ”nukkuvia” kantasoluja ja sijaitsevat ty-
vikalvon ja lihassolun välissä. Satelliittisolut
voivat proliferoitua kudosvaurion jälkeen ja
näin synnyttää uusia myoblasteja, jotka kor-
jaavat vaurioituneen kohdan. Niin kauan kuin
tyvikalvo pysyy ehyenä myoblastit yhdistyvät
tyvikalvon kanssa ja muodostavat uusia lihas-
säikeitä. (Ross ym 1989)

11.1.4 Luusolujen erilaistuminen
Osteosyytit (varsinaiset luusolut) ja osteoblas-
tit (luunmuodostajat)  syntyvät mesenkymaa-
lisista osteoprogenitoreista. Osteoklastit
(luunsyöjät) puolestaan erilaistuvat hemato-
poieettisista kantasoluista. Osteoprogenito-
reilla on kantasolujen ominaisuuksia: ne ovat
jakautumiskykyisiä ja kykenevät erilaistu-
maan luusoluiksi. Ne kehittyvät osteoblas-
teiksi spesifisellä mekanismilla, jonka sääte-
lyyn osallistuu kasvu- ja transkriptiotekijöitä.
Osteoprogenitorien erilaistuminen osteoblas-
teiksi tapahtuu periosteumin ja endosteumin
sisäosissa. Erilaistuminen voidaan jakaa kol-
meen vaiheeseen:  1)proliferaatio, 2)solunul-
koisen matriksin syntetisoiminen ja maturaa-
tio sekä 3)mineralisaatio. Näitä vaiheita sääte-
levät Indian hedgehog-proteiini ( vaihe 1),
Osterix-transkriptiotekijä (vaiheet 1, 2, 3),
IGF-1 ja IGF-2 (vaiheet 1, 2, 3) sekä useat
muut transkriptiotekijät, entsyymit ja hormo-
nit. (Pekkinen 2008) Osteoblastit alkavat eri-
laistuttuaan erittää  ympärilleen solunulkoisen
matriksin osia: 1-tyypin kollageenia, osteo-
kalsiinia, osteopontiinia ja luun sialoproteii-
nia. Osteokalsiini mineralisoituu hydroksiapa-
tiitilla, mikä antaa luulle mekaanista kestä-
vyyttä. Osteoblastit saavat aikaan vahvan sy-
tokemiallisen reaktion – alkaliinifosfataasin –
joka häviää kun osteoblastit juuttuvat erittä-
miinsä aineisiin ja muuttuvat osteosyyteiksi.
(Pekkinen 2008, Ross ym 1989)

11.1.5 Muut mesenkymaaliset solut
Ihon erilaistumiskykyiset solut muodostuvat
tyvikalvolla ja erilaistuvat matkallaan ihon
ulompiin kerroksiin. Näin muodostuvat ihon
eri kerrokset: tyvikerros, okasolukerros, jy-
väiskerros, kirkassolukerros ja marraskesi.
Suolessa epiteelisolut syntyvät suolirauhas-
ten pohjaosissa ja työntyvät epiteelin kasvaes-
sa villuksia kohti, joiden kärjistä solut irtoavat
suolen sisältöön. Epiteelisolujen erikoistumi-
seen vaikuttavat yleiset kasvutekijät. (Hiltu-
nen ym 2007)
Ruston kantasolut ovat mesenkymaalista al-
kuperää. Alueilla, jossa rustoa tuotetaan, me-
senkymaaliset solut muuttuvat pyöreiksi ja
muodostavat solukasoja, joissa on verrattaen
vähän soluväliainetta. Solukasojen muodosta-
ma blasteema alkaa tuottaa väliainetta eli rus-
tomatriksia. Tuottaessaan väliainetta nämä so-
lut liikkuvat kauemmas toisistaan ja jäävät
kiinni erittämäänsä matriksiin ja muuttuvat
kypsiksi kondrosyyteiksi eli rustosoluiksi.
Lopulta kondrosyyttejä ympäröivistä mesen-
kymaalisoluista muodostuu perikondrium eli
rustokalvo. (Kierszenbaum 2007)
Hermosolut syntyvät jo alkion kehityksen ai-
kaan ja ovat mesenkymaalista alkuperää pl.
mikroglia solut, jotka ovat erilaistuvat hema-
topoieettisesta solulinjasta. Hermosolut eivät
juurikaan jakaannu tai erilaistu aikuisessa ih-
misessä. On kuitenkin epäselvää, kykenevät-
kö mikrogliasolut jakaantumaan saavutettu-
aan hermokudoksen.

11.2Hematopoieettisten solujen eri-
laistuminen

11.2.1 Immuunipuolustuksen solut
Immuunipuolustuksen soluihin kuuluvat B- ja
T-lymfosyytit, granulosyytit, monosyytit,
makrofagit, osteoklastit ja dendriittiset solut.
B-muisti- ja T-soluja lukuun ottamatta niiden
puoliintumisaika on päivästä viikkoihin, jon-
ka vuoksi näitä soluja pitää valmistaa jatku-
vasti kantasoluista jakaantumalla ja erikoistu-
malla. Kaikki immuunipuolustuksen solut eri-
laistuvat hematopoieettisista kantasoluista
(pHSC), jotka sijaitsevat luuytimessä. Siellä
kantasoluista erilaistuu prekursorisoluja (lym-
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faattisia ja MYELOID kantasoluja), joista
muodostuu kypsiä immuunipuolustuksen- ja
myeloidisia soluja. Myeloidisista kantasoluis-
ta muodostuu soluryppäitä (COLONY-FOR-
MING UNITS eli CFU), kuten basofiilinen
CFU, eosinofiilinen CFU ja granulosyyt-
ti-makrofagi CFU, josta erilaistuu monosyyt-
tejä ja neutrofiilisiä granulosyyttjä.(http://si-
te.ebrary.com/lib/oulu/docDetail.action?do-
cID=10006730 luettu 28.82009) Monosyy-
teistä tulee kudoksissa makrofageja, jotka eri-
laistuvat osteoklasteiksi. T- ja B-lymfosyytit
erilaistuvat lymfaattisista kantasoluista. Luu-
ytimessä olevat fibroblastit ja sidekudossolut
muodostavat immuniteettisolujen erilaistumi-
seen vaikuttavia sytokiineja. (Kierszenbaum
2007)

Kuva 2. Hematopoieettinen solulinja. Osa välivai-
heista on karsittu kuvan selkeyttämiseksi.

11.2.2 Veren solut 
Punasolut ja verihiutaleet erilaistuvat hemato-
poieettisen erilaistumislinjan kautta myeloidi-
sista kantasoluista. Erilaistuminen tapahtuu
aikuisella pääasiallisesti punaisessa luuyti-
messä, jossa punasoluja ja verihiutaleita tuot-

tavien solujen populaatio jakautuu kantasolui-
hin (pluripotentit kantasolut), valmiiden solu-
jen esiasteisiin (pystyvät kypsymään vain tie-
tyiksi solutyypeiksi), ja kypsyviin soluihin.
Erilaistuminen tapahtuu pluripotentin kanta-
solun erilaistuessa ensin myeloidiseksi kanta-
soluksi, jonka seuraavaan erilaistumisvaihee-
seen vaikuttavat eri kasvutekijät. Myeloidisen
kantasolun erilaistumista punasoluksi stimu-
loi pääasiassa munuaisten erittämä erytro-
poietiini-hormoni, jonka erittymistä taas kiih-
dyttää hypoksia. Myeloidinen kantasolu eri-
laistuu punasoluksi niin sanottua erytroidista
linjaa pitkin, jonka aikana kypsyvän puna-
solun soluelimet degeneroituvat. Punasolun
keskimääräinen elinikä on soluelinten puut-
teen vuoksi vain noin neljä kuukautta. (Kiers-
zenbaum 2007)
Kuten punasolun, trombosyyttejä tuottavan
megakaryosyytin esiaste on myös myeloidi-
nen kantasolu. Trombosyyttien erilaistumista
stimuloi muun muassa maksan tuottama trom-
bopoietiini-hormoni, joka saa aikaan myeloi-
disen kantasolun erilaistumisen megakaryo-
syytin esiasteeksi, josta edelleen solu erilais-
tuu megakaryoblastiksi ja kypsäksi megaka-
ryosyytiksi, joka voi jakautua edelleen useiksi
verihiutaleiksi. (http://en.wikipedia.org/wiki/
Red_blood_cell luettu 28.8.2009)
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12.1Johdanto
Solut kuluvat kemiallisessa ja mekaanisessa
rasituksessa, joten solujen on uusiuduttava ja
kuolleet solut korvattava uusilla. Erilaistuneet
solut eivät pysty jakautumaan loputtomasti
vaan jakautumiskertoja säätelevät telomeerit,
jotka lyhentyvät DNA:n kahdentuessa prolife-
raatiosyklin aikana. Ulkoiset tekijät kuten sä-
teily ja kemiallinen kuormitus aiheuttavat
vaurioita solun DNA:han ja lyhentävät telo-
meereja. Telomeerit eivät kuitenkaan lyhene
erilaistumattomissa kantasoluissa, sukusoluis-
sa eikä aktivoituneissa immuunijärjestelmä
soluissa. Tämä on mahdollista telomeraa-
sientsyymin ansiosta joka ylläpitää telomeere-
ja. Vähäenerginen ruokavalio hidastaa yleistä
vanhenemista ja pidentää ikää. Naiset elävät
keskimäärin miehiä vanhemmiksi jonka syytä
ei täysin tunneta. Joidenkin tutkijoiden mu-
kaan hormonitoiminnan erot ovat ratkaisevas-
sa asemassa. Naisen telomeerit lyhentyvät
keskimäärin hitaammin kuin miehillä.

Kuva 1. Kaavakuva solun vanhenemiseen vaikut-
tavista tekijöistä. Oksidatiivinen stressi aiheut-
taa vaurioita DNA:han mikä johtaa telomeerien
lyhenemiseen solun jakautuessa ja solun vanhe-
nemiseen.

12.2Telomeerit ja telomeraasient-
syymi

Telomeerit ovat eukaryoottisten kromosomien
päitä suojaavia rakenteita. Ne koostuvat ly-
hyistä toistuvista DNA sekvensseistä, jotka
ovat nisäkkäillä (TTAGGG). Telomeerit si-
jaitsevat jokaisen kromosomin päissä ja ovat
koodaamattomia DNA:n pätkiä. Telomeerit
muodostavat päihin silmukan, johon liittyy
useita eri proteiineja, jotka osallistuvat telo-
meerien toiminnan säätelyyn ja DNA vaurioi-
den korjaamiseen.  Joka kerta kun DNA:ta
kopioidaan jää kromosomien päistä lyhyt osa
kopioitumatta, näin ollen telomeerit lyhenty-
vät jokaisen proliferaatiosyklin aikana ja suo-
jaavat samalla koodaavaa DNA:ta vaurioitu-
masta. Telomeerit lyhentyvät noin 50–200
emäsparia jokaisen solujakautumisen yhtey-
dessä. Telomeerien lyhentyessä kriittiseen
pisteeseen solu ei kykene enää jakaantumaan,
joka johtaa lopulta solun kuolemaan. Jokai-
nen solu pystyy jakautumaan vain rajallises-
ti.  Hayflick ja Moorheadin (1961) tutkimus
osoitti että ihmisen fibroblastit kykenivät ja-
kautumaan 50–60 kertaa jonka jälkeen menet-
tivät jakautumiskykynsä. Telomeerit eivät
kuitenkaan lyhene sukusoluissa eivätkä eri-
laistumattomissa kantasoluissa. Tämä on
mahdollista telomeraasientsyymin vaikutuk-
sesta. Telomeraasientsyymi koostuu kahdesta
alayksiköstä; hTERT joka liittää TTAGGG
sekvenssejä RNA templaattiin (hTR). Aikui-
sen somaattisissa soluissa ei ilmeenny telome-
raasientsyymiä lukuun ottamatta aktivoituja
immuunijärjestelmän soluja ja aiemmin mai-
nituissa.  Telomeraasi aktiivisuus on tiukasti
säädeltyä. Lähes kaikissa syövissä/syö-
päsoluissa telomeraasi aktiviisuus on käynnis-
tynyt uudelleen, jolloin syöpä pystyy teoreet-
tisesti kasvamaan ”rajatta”.

12.2.1 Telomeerit ja solujen vanhene-
minen

Benetos ym. 2001, Geserick ja Blasco 2006
osoittivat telomeerien pituuksilla olevan yhte-
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ys odotettavissa olevaan elinikään. Samassa
tutkimuksessa todettiin, että potilailla joilla
leukosyyttien telomeerien pituudet olivat alle
keskiarvon oli moninkertainen kuolleisuus eri
tauteihin. Lyhyillä telomeereilla on todettu
yhteys lyhyeen jäljellä olevaan ikään kun taas
pitkillä telomeereillä pitkään jäljellä olevaan
elinikään. Telomeerien pituus ja niiden sääte-
lytekijät ovat perinnöllinen ominaisuus. Syn-
tyessään tytöillä ja pojilla on yhtä pitkät telo-
meerit mutta samanikäisillä aikuisilla naisen
ovat pidemmät, joten telomeerien hitaampi
lyhentymisnopeus selittää osaltaan naisten pi-
dempää keskimääräistä elinikää.  Oksidatiivi-
nen stressi vaikuttaa telomeerien lyhentymis-
nopeuteen.

Kuva 2. Telomeerit sijaitsevat kromosomien
päissä. Ne lyhentyvät jokaisessa solun jakautu-
misessa ja näin ollen koodaava DNA pysyy ehjä-
nä.

12.3Oksidatiivinen stressi
Telomeerien lyhenemiseen vaikuttavat happi-
radikaalit (ROS, reactive oxygen species), jot-
ka ovat peräisin solun aineenvaihduntareakti-
oista sekä peroksisomeista ja lysosomeista.
Esim. mitokondrion elektroninsiirtoketjussa
molekulaarinen happi vastaanottaa elektronei-
ta, jolloin syntyy haitallisia radikaalimuotoja
kuten hydroksyyliradikaaleja (OH-), superok-
sidianioneja (O2

-), peroksinitriittiejä
(ONOO-) ja typpioksidia (NO). Happiradi-
kaalit aiheuttavat haitallisia vaikutuksia
makromolekyyleihin ja sitä kutsutaan oksida-
tiiviseksi stressiksi (Kregel ja Zhang 2007).
Myös ultraviolettivalo vaikuttaa happiradi-
kaalien määrään lisäävästi ja näin ollen myös
oksidatiiviseen stressiin.
Oksidatiivinen stressi ja happiradikaalien
määrä kasvaa solussa ajan myötä ja näin ollen
niiden vaikutusta solun vanhenemiseen on pi-
detty keskeisenä. Soluviljelmissä on havaittu
kroonisen oksidatiivisen stressin vaikuttavan
solun ennenaikaiseen ikääntymiseen ja telo-
meerien kiihtyneeseen lyhenemiseen (Kurz

ym. 2004). Solujen ikääntymisen ja telomee-
rien lyhentymisen hidastumiseen on todettu
olevan vaikutuksia antioksidanteilla, jotka vä-
hentävät happiradikaalien määrää.
Vapaat radikaalit aiheuttavat vahinkoa tuman
ja mitokondrion DNA:han. Radikaalien aihe-
uttamien DNA vaurioiden korjaaminen lyhen-
tää telomeereja ja näin ollen edesauttaa solun
vanhenemista. Telomeerien lyhentyessä tiet-
tyyn vaiheeseen asti solu menettää ominai-
suutensa jakautua ja solu ajautuu apoptoosiin.
Toisaalta telomeerien lyhentymiseen vaikut-
taa myös mitonkondrionaalisen DNA:n (mtD-
NA) vauriot. Mitokondriossa muodostuu huo-
mattava osa happiradikaaleista ja näin ollen
sen DNA on altis niiden vaikutuksille. Lisäksi
mtDNA:n oikoluku ja korjausmekanismit
ovat kehittymättömämmät kuin tuman
DNA:n. Mitokondriaalisen DNA:n vauriot
johtavat mitokondrion heikentyneeseen toi-
mintakykyyn, mikä johtaa lisääntyneeseen
ROS tuotantoon ja solun nopeutuvaan vanhe-
nemiseen.

Biochemical Journal (2009) Volume 417, 1–13

Kuva 3 Happiradikaalien vaikutukset mitokondri-
ossa.

12.4Geneettinen säätely
Niukka energian saanti aktivoi sirtuiini ent-
syymiperheen jäseniä etenkin sirt2 (silent in-
formation regulator 2) , joka vaimentaa ”tur-
hia” geenejä, sirt1 lisää insuliiniherkkyyttä,
pienentää glukoosi ja insuliinipitoisuuksien
sekä rasvan määrää kehossa, lisää insuliinin
eritystä haimasta ja suojaa haiman beta soluja
oksidatiiviselta stressiltä. Sirtuiini entsyymi-
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perheen aktivaatio nostanut koe-eläinten ikää
huomattavasti samoin kuin niukka ruokava-
lio. Sirt1 estää androgeenejä sitoutumasta re-
septoreihinsa. 
Krooninen stressi voi aiheuttaa insuliinin hei-
kentyneen vaikutuksen joka on yhteydessä
vatsan alueen lihavuuteen, nopeutuneeseen
vanhenemiseen ja sairauksien ilmenemiseen.
Lievän stressin on todettu pidentävän solujen
ikää ja hetkellisen kovan stressin vahvistan
soluja tulevaa stressiä vastaan. Niukka ruoka-
valio aiheuttaa lievän stressin (yllä).
Monet hormonit vaikuttavat yleiseen aineen-
vaihduntaan, estrogeenillä voidaan olettaa
olevan ikääntymistä hidastava vaikutus. Kor-
keat kortisoli-, insuliini- ja matalat androgee-
ni- ja kasvuhormonipitoisuudet ovat yhtey-
dessä krooniseen stressiin ja ennenaikaiseen
vanhenemiseen.
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Tiivistelmä
1800-luvun loppupuolella joukko tutkijoita eri puolilla maapalloa havaitsi, että sukusolut ovat haploidisia. Ymmär-
rettiin, että sukusoluilla on oma jakautumismekanisminsa, meioosi. Kromosomien käyttäytyminen meioosissa oli
odotettua monimutkaisempaa ja vasta 1930-luvun alkupuolella meioosin vaiheet saatiin selvitettyä. Meioosi koos-
tuu kahdesta peräkkäisestä solunjakautumisesta: vähennys- ja tasoitusjakautumisesta. Yhdestä kantasolusta kehit-
tyy neljä tytärsolua. Naisen ja miehen sukusolujen jakautuminen eroaa toisistaan: naisella yhdestä kantasolusta
kehittyy vain yksi munasolu ja kolme poistosolua, jotka tuhoutuvat. Miehellä kantasolusta kehittyy neljä siittiö-
solua. Evoluution kannalta tärkeää on meioosissa tapahtuva tekijäinvaihdos(crossing over), jossa geneettinen mate-
riaali sekoittuu keskenään. Tuloksena on 223=8,4*106 erilaista gameettia eli sukusolua. Tämä mahdollistaa geneet-
tisen materiaalin monimuotoisuuden, säilyttäen lajille ominaisen kromosomiluvun sukupolvesta toiseen. Nykyään
tutkitaan meioosille spesifisiä proteiineja, jotka vaikuttavat kromosomien käyttäytymiseen solunjakautumisessa
(Alberts ym. 2002).

1.1 Meioosi
Meioosi, eli suvullinen jakautuminen alkaa
kromosomiston kahdentumisella, jota seuraa
kaksi solunjakautumista. Kromosomisto kah-
dentuu vain kerran, kun taas solun ja tuman
jakautumisia on kaksi (Heino ym. 2007). Näin
yhdestä kantasolusta saadaan neljä haploidia
gameettia eli sukusolua, jotka sisältävät vain
yksinkertaisen peruskromosomiston. Suku-
solujen esiasteet hakeutuvat sukupuolielimiin
sikiökauden alussa kromosomiston ollessa
vielä diploidinen. Tällöin solujakautuminen
on vielä mitoottista. Mitoosissa somaattinen
solu jakautuu kahdeksi identtiseksi tytärso-
luksi. Kromosomit ja tuman DNA kahdentu-
vat, mutta kromosomiluku pysyy diploidise-
na. Meioosin tasoitusjakautuminen vastaa mi-
toottista solunjakautumista. Meioosi alkaa
myöhemmin, tytöillä jo sikiökaudella, pojilla
murrosiässä (Aula ym. 1998).  Mitoosi edus-
taa suvutonta jakautumista, kun taas mei-
oosissa tapahtuu suvullinen jakautuminen
(Solunetti, Solunjakautuminen).
Mitoosissa perintöaines siirtyy muuttumatto-
mana tytärsoluihin. Meioosin tarkoituksena
on ylläpitää biologista erilaisuutta tekijäin-
vaihdoksella, jossa äidin ja isän geneettinen
perimä sekoittuu muodostaen perimältään uu-
denlaisen yksilön. Meioosissa tärkeää on hap-
loidien solujen tuottaminen, sillä ilman mei-
oosia syntyisi lopulta tetraploideja soluja, jot-
ka sisältävät nelinkertaisen kromosomiston.

Polyploidia eli yksinkertaisen kromosomiston
moninkertaistaminen johtaa lähes poikkeuk-
setta sikiönkehityksen pysähtymiseen ja spon-
taaniin aborttiin (Niemi ym. 1994). Meioosi
koostuu vähennys- ja tasoitusjakautumisesta.
Ennen varsinaista vähennysjakautumista on
interfaasi- eli lepovaihe (Aula ym. 1998). Vä-
hennysjakautumiseen kuluu profaasi I, meta-
faasi I, anafaasi I, telofaasi I ja sytokineesi.
Tasoitusjakautumiseen kuuluu profaasi II,
metafaasi II, anafaasi II, telofaasi II ja sytoki-
neesi (Solunetti, Meioosi). Meioosi kulkeutuu
loppuun asti vain jos munasolu hedelmöittyy
(Kierszenbaum 2007).

1.2 Vähennysjakautuminen

1.2.1 Profaasi I
On tavallista, että profaasi I voi kestää kuu-
kausia tai jopa vuosia. Profaasi I voi viedä yli
90% meioosin kestosta (Alberts ym. 2002).
Profaasi I:n aikana kromatidit eli DNA-juos-
teesta muodostuneet kromosomin kaksi puo-
liskoa menevät tiukalle kierteelle ja vastinkro-
mosomit asettuvat rinnakkain (konjugoitu-
vat). Profaasi I jaetaan useaan osaan: Lepto-
teeni, tsygoteeni, pakyteeni, diploteeni ja dia-
kineesi (kuva 1)  (Aula ym. 1998).
Leptoteenin aikana kromosomit tulevat näky-
viin ohuina, pitkinä rihmoina. Tsygoteenissa
kromosomit pariutuvat niin kutsutuiksi biva-
lenteiksi synaptoneemakompleksina tunnetun
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rakenteen avulla. Synaptoneemakompleksi si-
too vastinkromosomit yhteen koko pituudel-
taan. Bivalentti on kahden homologisen kro-
mosomin muodostama pari, joka koostuu nel-
jästä kromatidista. Sitä kuinka kromosomipa-
rit tunnistavat toisensa, ei vielä tiedetä tarkasti
(Alberts ym. 2002). Synaptoneemakompek-
silla on iso merkitys kromosomien oikean yh-
distymisen kannalta ja se stabiloi kromosomi-
parin rakennetta. Sisarkromatidit pysyvät lä-
heisessä kontaktissa kohesiini-proteiinikom-
pleksin avulla. Pakyteenin eli nelirihmavai-
heen aikana kromosomit lyhenevät ja paksu-
nevat. Homologit kromosomit ovat yhtyneet
pitkin pituuttaan. Pakyteenin loppuvaiheessa
tapahtuu tekijäinvaihdosta (crossing over)
kromosomien pakkautuessa tiiviisti yhteen.
Tämä mahdollistaa kiasmoiden eli vastinkro-
mosomien ristinkaltaisten liittymäkohtien
syntymisen homologisten kromosomien välil-
le. Jokainen kahdentunut homologipari on
kiinni toisissaan ainakin yhdellä kiasmalla.
Kiasmassa vastinkromosomit menevät pääl-
lekkäin muodostaen yhtymäkohtia, jolloin
kromatidit vaihtavat perintöaineksia keske-
nään. Tekijäinvaihdoksia tapahtuu yhdessä
kromosomiparissa keskimäärin 1–2 kappalet-
ta. Diploteenin aikana kiasmat tiivistyvät ja
ovat havaittavissa valomikroskoopilla. Kias-
mat saavat aikaan geenivaihdoksia isän ja äi-
din kromosomien välillä, joten kromosomit
sisältävät nyt geenejä molemmilta vanhem-
milta. Diakineesissa kromosomit loittonevat
toisistaan, siten että kromosomiparit ovat
kiinni toisissaan ainoastaan kiasmakohdista.
Tumakotelo häviää ja tumasukkula muodos-
tuu. Tässä vaiheessa munasolun kypsyminen
pysähtyy jo sikiöaikana useiksi vuosiksi ja
jatkuu vasta juuri ennen ovulaatiota (Aula
ym. 1998, Niemi ym. 1994, Solunetti, Meioo-
si).

Leptoteeni Tsygoteeni Pakyteeni         Diploteeni+
Diakineesi

Kuva 1. Profaasi I:n vaiheet (Aula ym. 1998).

1.2.2 Metafaasi I
Vastinkromosomiparit kulkeutuvat sattuman-
varaisesti keskitasoon rinnakkain. Tumasuk-
kulan säikeet kiinnittyvät vastinkromosomien

sentromeerikohtiin (kuva 2) (Solunetti, Mei-
oosi).

1.2.3 Anafaasi I
Homologiset vastinkromosomiparit irtoavat
toisistaan mikrotubulusten vetäminä, jonka
seurauksena ne kulkeutuvat solun vastakkai-
siin päihin (kuva 2). (Solunetti, Meioosi).

1.2.4 Telofaasi I
Kromosomiparit ovat jakautuneet vastakkai-
siin päihin. Sytokineesin seurauksena syntyy
kaksi haploidista solua, jotka sisältävät kaksi
toisiinsa kiinnittynyttä kromatidia (kuva 2)
(Solunetti, Meioosi).

Metafaasi I    Anafaasi I    Telofaasi       Sytokineesi

Kuva 2. Meioosin vähennysjakautumisen vai-
heet: Metafaasi I, anafaasi I, telofaasi I, sekä sy-
tokineesi. Profaasi I on esitetty kuvassa 1 (Aula
ym. 1998).

1.2.5 Interfaasi
Interfaasi on lyhytkestoinen välivaihe vähen-
nys- ja tasoitusjakautumisen välillä. Kromo-
somit eivät kahdennu ja sisarsentromeerit ero-
avat toisistaan. Tässä vaiheessa sentriolit ha-
keutuvat tuman vastakkaisille puolille tuma-
kalvoa pitkin. Uutta DNA:ta ei valmistu. Kro-
matidit saattavat katketa interfaasin aikana,
mikä aiheuttaa rakenteellisia kromosomimu-
taatioita. Tämä on suhteellisen yleistä, mutta
korjattavissa DNA:n korjausmekanismien
avulla. Kromosomimutaatiot voivat aiheuttaa
sikiönkehityksen häiriöitä, kuten epämuodos-
tumia. (Niemi ym. 1994, Solunetti, Meioosi).

1.3 Tasoitusjakautuminen
Meioottinen tasoitusjakautuminen vastaa me-
kanismiltaan täysin mitoosia. Vähennysjakau-
tumisen aikana syntyneet kaksi tytärsolua ja-
kautuvat neljäksi haploidiseksi tytärsoluksi.

1.3.1 Profaasi II

Kromosomit tiivistyvät jälleen ja lyhenevät
muuttuen kromatideiksi. Tumakotelo häviää
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profaasin loppuvaiheilla. Mikrotubuluksia
muodostuu tuman vastakkaisiin päihin siirty-
neiden sentriolien läheisyyteen (Solunetti,
Meioosi).

1.3.2 Metafaasi II

Kromosomit kulkeutuvat yksitellen jakota-
soon tuman keskelle (Kuva 3) (Solunetti,
Meioosi).

1.3.3 Anafaasi II

Tytärkromatidit irtoavat toisistaan ja kulkeu-
tuvat tuman vastakkaisiin päihin lyhenevien
mikrotubulusten vetäminä. Anafaasi II:n päät-
tyessä tytärkromatidit ovat sijoittuneet tuman
vastakkaisiin napoihin. Syntyvät haploidiset
tytärsolut sisältävät yksikromatidiset kromo-
somit (Kuva 3) (Solunetti, Meioosi).

1.3.4 Telofaasi II
Tumasukkula häviää tumajyväsen ja tumako-
telon muodostuessa uudelleen. Kromosomit

ovat tumakotelon ympäröimiä. Kromosomit
purkautuvat ja sentriolit siirtyvät tuman vie-
reen (Solunetti, Meioosi).

1.3.5 Sytokineesi
Sytokineesi tarkoittaa tytärsolujen kuroutu-
mista erilleen aktiinifilamenteista ja myosii-
nista muodostuneen renkaan avulla. Supistu-
minen alkaa anafaasi II vaiheessa ja jatkuu te-
lofaasi II vaiheeseen. Solulima ja monistetut
soluelimet jaetaan neljän syntyvän tytärsolun
kesken. Syntyvissä tytärsoluissa on haploidi-
nen kromosomisto (Kuva 3). Meioosin loput-
tua miehillä on yhdestä kantasolusta kehitty-
nyt neljä siittiösolua. Naisilla syntyy kolme
surkastunutta poistosolua (polar body) ja yksi
varsinainen munasolu, joka saa suurimman
osan kantasolun solulimasta (Kierszenbaum
2007, Solunetti, Meioosi).

    Profaasi II   →      Metafaasi II    →  Anafaasi II + Telofaasi II   →  Sytokineesi

Kuva 3. Vähennysjakoa (kuva 2) seuraa tasoitusjako. Vähennysjaossa 
syntyneet tytärsolut jatkavat meioottista jakautumista. 
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Tiivistelmä
Oogeneesiksi sanotaan tapahtumaa, jossa syntyy naisen sukusoluja eli munasoluja. Tämä tapahtuma saa alkunsa jo
sikiökaudella, viimeiset vaiheet kuitenkin vasta sukukypsässä iässä. Tapahtuma alkaa primordiaalisten kantasolujen
tullessa naisen munasarjaan, jolloin ne erikoistuvat oogonioiksi. Mitoottisten vaiheiden jälkeen nämä oogoniot
kerääntyvät ryhmiksi, joiden ympärille tulee follikulaarisolujen muodostama kerros. Suuri osa oogonioista jatkaa
ensimmäiseen meioottisen jaon profaasiin, jossa niistä muodostuu primaarisia oosyyttejä. Nämä oosyytit jäävät pro-
faasin diploteenivaiheeseen eivätkä lopeta meioottista vaihetta ennen murrosikää. Puberteetissa primordiaalisista fol-
likkeleista (primaariset oosyytit ja niiden ympärillä oleva follikulaariset solut) alkaa joka kuukausi kypsyä noin 15–20
follikkelia, joista kukin käy läpi kolme vaihetta (preantraalinen, antraalinen ja preovulatorinen [Graafian follikkeli]),
joiden kautta syntyy sekundaarisia oosyyttejä ja ensimmäisiä napakappaleita. Sekundaariset oosyytit jatkavat toiseen
meioottiseen jakoon, mutta pysähtyvät metafaasiin muutamia tunteja ennen ovulaatiota. Toinen meioottinen vaihe on
täydellinen oosyytin jatkaessa matkaansa munanjohtimeen ja siittiön lopulta hedelmöittäessä sen. Jos näin ei kuiten-
kaan tapahdu, hedelmöittymätön solu rappeutuu vuorokauden kuluttua ovulaatiosta.

Johdanto
Oogeneesi on prosessi, missä oogoniot eri-
laistuvat kypsiksi oosyyteiksi (Sadler 2009).
Sikiön kehityksen jälkeen tulee kehityksessä
tauko ennen murrosikää, mutta muutoin pro-
sessi jatkuu sikiönkehityksen alkuviikoista ai-
na sukukypsyyden loppuun saakka (Haug ym.
1994). Kuukautiskierrossa kypsyvät muna-
solut läpi käyvät samat vaiheet, joka huipen-
tuu ovulaatioon (Sadler 2009). Hedelmättö-
myyden syynä voi olla sikiön kehityksessä
virheellisesti kehittyneet oosyytit, siksi on hy-
vä tuntea oogeneesi (Kierszenbaum 2007).

2.1 Oosyyttien muotoutuminen 
sikiökaudella

Primordiaalisten sukusolujen tultua munasar-
joihin alkaa niistä muodostua oogonioita, jot-
ka erottautuvat toisistaan jo sikiökaudella. Jo
raskauden kolmannen kuun lopussa ovat oo-
goniot muodostuneet kasoiksi, joita ympäröi-
vät munasarjojen pinnanepiteelistä peräisin
olevat follikkelisolut. Yhden kasan oogoniot
ovat lähtöisin vain yhdestä oogoniosta. (Sad-
ler 2009) Osa oogonioista jakaantuu meioosi I
profaasiin I tekijänvaihdon (Nienstedt ym.,
1991) jälkeen ja jää lepotilaan ja jopa vasta 40
vuoden päästä kypsyy (Kierszenbaum 2007,
Sadler 2009). Niitä kutsutaan primaariseksi
oosyyteiksi.
Oosyyttien maksimi määrä saavutetaan vii-
dennen raskauskuukauden kohdalla, jolloin
niitä on noin 7 miljoonaa. Määrää laskee ra-

justi sen jälkeen apoptoosin avulla. Seitse-
männen kuukauden jälkeen suurin osa oosyy-
teistä on kuollut ja munasarjojen pinnalla ole-
vat ovat siirtyneet meioosin I profaasiin. Yk-
sittäistä primaarista oosyyttiä ympäröi nyt lit-
teä epiteelisolukerros, jota kokonaisuutena
kutsutaan primordiaaliseksi follikkeliksi
(Sadler 2009). Ne sijaitsevat munasarjojen
kuoriosassa (Gosden 2002).

2.2 Kehittymisen jatkuminen mur-
rosiällä

Syntymän jälkeen oosyyttejä on noin
600000–800000. Murrosiällä niiden määrä
putoaa 40000. Jäljellä olevista munasoluista
vain 500 ovuloituu. Murrosiällä jaetaan pri-
maaristen oosyyttien kehittyminen kolmeen
vaiheeseen: 1. Preantraalinen vaihe, 2. Ant-
raalinen vaihe 3. Preovulatorinen vaihe (Sad-
ler 2009).

Kuva 1. Primaarinen follikkeli Histologina ope-
tusnäyte 65. (rotan munasarja) 10x, Anatomian ja
solubiologian yksikkö, 2009-09-14
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2.2.1 Preantraalinen eli primaarinen 
vaihe

Primaarisen oosyytin ympärillä oleva epiteeli
alkaa muodostua kuutioepiteelin suuntaan ja
kasvaa (kuva 1). Samalla soluelimet alkavat
lisääntyä (Sadler 2009). Granuloosasolut oo-
syytin tyvikalvon päällä muodostaa rakenteen
nimeltä theca folliculi. Granuloosasolut ja oo-
syytti erittää glykoproteiinia, joka muodostaa
zona pellucida (kuva 1). Follikkelin kasvaessa
jakaantuu theca folliculi theca internaan eli
erittävään sisäosaan ja theca externa eli suo-
jaavaan kapselimaiseen ulko-osaan (Kiers-
zenbaum 2007, Sadler 2009). Follikulaari-
solut tekevät myös sormimaisia ulokkeita yli
zona pellucidan ja oosyytin välillä. Ne ovat
vitaaleja oosyytin ravinnon saannin kannalta.
Kehityksen jatkuessa muodostuu nesteen täyt-
tämiä koloja, joiden yhdistyminen muodostaa
antrumin (Sadler 2009). Follikulaariset solut
muuttavat paikkaa oosyyttiin nähden tässä
vaiheessa osa alkaa muodostaa epiteeliä ja osa
jää follikkelin ympärille (Kierszenbaum
2007). Tässä vaiheessa follikkelia kutsutaan
sekundaariseksi follikkeliksi (Sadler 2007).

2.2.2 Antraalinen eli sekundaarinen 
vaihe

Antraaliseen vaiheeseen eli sekundaariseen
vaiheeseen kuuluu follikkelin antrumin suu-
rentuminen jopa noin 20–25 mm kokoiseksi
(Kierszenbaum 2007). Kuvassa 2 ja 3 näkyy
antrum ja theca folliculin rakenne. Theca in-
terna tässä vaiheessa erittää steroidihormone-
ja ja on yhteydessä verisuoniin.

Kuva 2. Sekundaarinen follikkeli Histologina
opetusnäyte 65. (rotan munasarja) 10x, Anatomi-
an ja solubiologian yksikkö, 2009-09-14

Theca externa pikku hiljaa yhdistyy munasar-
jojen sidekudoksen kanssa. Kuukautiskierron
aikana monia munasoluja alkaa kehittyä, mut-
ta vain yksi yleensä kehittyy täyteen kypsyy-
teen muiden apoptoituessa. Siirtyessä preovu-
latoriseen vaiheeseen eli Graafin follikkeli
vaiheeseen sekundaarinen follikkeli alkaa
erittää lutenisoivaa hormonia, joka jatkaa
meioosi I loppuun. Oosyytti jakaantuu ensim-
mäiseen napakappaleeseen eli polar bodyyn,
jolla vähän solulimaa ja sekundaariseen oo-
syyttiin, jolla suurin osa sytoplasmasta. Solu
aloittaa myös meioosi II, mutta pysähtyy me-
tafaasiin 3 tuntia ennen ovulaatiota. Jos mu-
nasolu hedelmöityy 24 tunnin kuluessa, mei-
oosi II jatkuu loppuun, mutta jos ei niin solu
kuolee noin vuorokauden kuluttua ovulaatios-
ta (Sadler 2009).

Kuva 3. Graafin follikkeli Histologina opetusnäy-
te 65. (rotan munasarja) 10x, Anatomian ja solu-
biologian yksikkö, 2009-09-14

2.2.3 Ovulaatiovaihe

Ovulaation alussa syntyy kypsän munarakku-
lan (Graafin follikkelin) pintaan reikä eli stig-
ma. Tämä syntyy fibroblastien proteaasien
hajottaessa rakkulan ulkokerrosten, tunica al-
buginean (sidekudoksinen kerros munasarjan
ympärillä) ja theca externan, kollageenisyitä
LH:n (luteinisoivan hormonin) erityshuipun
aikana. Samalla rikkoutuu myös rakkulan ty-
vikalvo ja theca internan verisuonia työntyy
follikulaariseen solukerrokseen sekä antraali-
nen ontelo täytyy verestä. Nyt rakkulan sisällä
oleva cumulus-oosyytti -kompleksi (primaari-
nen oosyytti ja sen ympärillä oleva rakenne)
siirtyy vapaasti stigman kautta follikkelin ul-
kopuolelle ja sieltä munanjohtimeen, jossa se
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tarttuu munanjohtimen ripsiin. Johtimen si-
sustan värekarvojen liikkeet kuljettavat edel-
leen munasolu-cumulus -kompleksia kohti
kohtua. Tämä vaihe voi kestää useita tunteja,
jopa vuorokausia. Kohtuun saapuessa munan-
johtimessa hedelmöittynyt munasolu kiinnit-
tyy kohdun limakalvon pintaan, mikä on
merkki raskauden alkamisesta. Ne munasolut
(sekundaariset oosyytit), jotka puolestaan ei-
vät hedelmöidy, surkastuvat noin vuorokau-
den sisällä ovulaatiosta. Pari päivää ovulaati-
on jälkeen puhjenneesta munarakkulasta ir-
ronneiden follikulaarisen solukerroksen ja
theca internan osista muodostuu osin corpus
luteum eli keltarauhanen, joka erittää mm.
keltarauhashormoneja ja estrogeenejä. Folli-
kulaarisolut ja theca interna ovat aloittaneet
muuttumisensa kuitenkin jo muutamia tunteja
ennen ovulaation alkua. Jos munasolu ei he-
delmöidy, corpus luteum surkastuu ja lopettaa
hormonien tuotannon (Kierszenbaum 2007).

2.3 Säätely
Follikulaarisen kasvun säätelystä vastaavista
hormoneista tärkeimmät ovat aivolisäkkeen
etulohkon erittämät follitropiini (FSH) sekä
luteinisoiva hormoni (LH). FSH stimuloi fol-
liculogeneesiä (ovaarisen follikkelin kypsy-
mistä) ja ovulaatiota samoin kuin follikulaa-
risten solujen kasvua ja estrogeenien eritystä.
Sillä on myös suuri osuus useiden primordiaa-
listen follikkelien kypsymisessä follikulaari-
sen vaiheen aikana. LH:n erityshuippu saa ai-
kaan ovulaation, mutta se myös stimuloi cor-
pus luteumin progesteronin eritystä. LH:n eri-
tyksen aikaansaama ”vesiputousmainen” sig-
naalitransduktio saa follikkelit erittämään
proteolyyttisiä entsyymejä, jotka saavat ai-
kaan stigman ja ovulaation alkamisen. LH:n
eritys pysyy jatkuvana, mikä saa lopulta ai-
kaan jäljelle jääneiden follikulaarisolujen ja
theca interna-solujen luteinisoitumisen ovu-
laation jälkeen.
Kuukautisten alkaessa estrogeeni- ja proges-
teronitasot ovat matalalla, mutta lisääntyvät
vähitellen preovulaarisen jakson aikana. Kuu-
kautiskierron alussa FSH-taso lähtee nousuun
ja LH stimuloi theca interna -soluja andros-
teenidionin (androgeeni) avulla. Follikulaari-
vaiheen lopussa estrogeeni ja FSH stimuloivat
follikulaaristen solujen LH-reseptoreita.
Estrogeeni saavuttaakin maksimitasonsa juu-
ri ennen kuin LH-huippu saa aikaan ovulaati-

on (Kierszenbaum 2007). Ovulaation jälkeen
tasaisessa kasvussa oleva progesteronin ja en-
nen ovulaatiota laskuun lähteneen estrogeenin
tuotanto follikulaarisissa soluissa nousee vas-
tavaikutuksena LH:n stimulaatiolle. Kyseisil-
lä hormoneilla on vaikutusta myös kohdun li-
makalvolle. Estrogeeni vaikuttaa stimuloivas-
ti limakalvon rauhasiin ja progesteroni aloit-
taa ja ylläpitää rauhasien eritysaktiivisuutta.
Jos hedelmöitystä ei loppujen lopuksi tapahdu
FSH ja LH -eritykset lakkaavat progesteroni-
ja estrogeenitasojen ollessa korkeat, jolloin
corpus luteum alkaa surkastua (luteolyysi, lu-
teaalivaihe) (Kierszenbaum 2007). 
Ovariaalisista eli munasarjahormoneista tär-
keimmät on estrogeenit (kuten estradiolit, est-
riolit ja estronit) progesteronit ja androgeenit.
Estrogeeneistä estriolien eritys on huipussaan
raskauden aikana ja estronien kuukautisten
loppumisen jälkeen. Progesteronit, jotka ovat
androgeenien ja estrogeenien esiasteita, ovat
follikulaaristen ja luteaalisten solujen tuotta-
mia. Heikkoja androgeeneja (dehydroepian-
drosteronti ja androstenedionit) tuottaa theca
interna -solut. Muista ovaarisista hormoneis-
ta esim. sekä munasarjan että istukan tuotta-
ma relaksiini saa lantion siteet rentoutumaan
ja pehmentää kohdunkaulaa vauvan syntymän
helpottamiseksi (Kierszenbaum 2007).
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Tiivistelmä
Spermiogeneesi on miehen sukusolujen kehittymisen (spermatogeneesi) viimeinen vaihe, jossa solut saavat muna-
solun hedelmöityksen kannalta tarvittavat rakenteet. Kypsässä siittiössä on viisi rakenteellisesti ja toiminnallisesti
selvästi erottuvaa osaa: pää, kaula, keskikappale, pääkappale ja päätekappale. Siittiön päässä on sukkulamainen
tuma, jonka perimäaines on spermiogeneesin aikana kondensoitunut. Kromatiinin rakenne muuttuu, kun osa histo-
neista korvaantuu arginiini- ja lysiinirikkailla protamiineilla. Nämä rakenteelliset muutokset suojaavat siittiön
DNA:ta. Aivan siittiön kärjessä on akrosomi, jonka sisältävät hydrolysoivat entsyymit mahdollistavat siittiön kulun
zona pellucidan läpi. Akrosomi kehittyy neljässä vaiheessa. Golgi-vaihessa Golgin laite erittää entsyymejä sisältä-
vät jyväset tuman pintaan ja ne yhdistyväksi vesikkeliksi, joka cap-vaiheessa laskeutuu tumakalvoa pitkin muodos-
taen hattumaisen rakenteen tuman pinnalle. Akrosomaalisessa vaiheessa tuman akrosomivaipan peittämä osa siir-
tyy solukalvoa vasten, ja maturaatiovaiheessa saavutetaan lopullinen rakenne. Siittiön hännän liikkeen mahdollis-
taa mikrotubuluksista muodustuva aksoneemarakenne, joka kehittyy distaalisesta sentriolista enimmäkseen akro-
somaalisen vaiheen aikana. Siittiön keskiosaan kerääntyvät mitokondriot tuottavat hännän liikkeeseen tarvittavan
ATP:n.

Kuva 1. Siittiön rakenne  (kuva mukailtu Arstila
ym, 2006), faasikontrastimikroskooppikuva (ih-
misen siittiö), 40x objektiivi

Johdanto
Siittiöiden tuotannosta ja varastoinnista vas-
taavat miehen sukupuolielimet. Sukusolujen
tuotanto eli spermatogeeneesi alkaa miehellä
murrosiässä hormonien vaikutuksesta. Sper-
matogeneesissä miehen siittiösolut kypsyvät
alkusiittiöistä (spermatogonia) esisiemen-
soluiksi (spermatidi) kahden meioottisen ja-
kautumisen kautta. Rakenne saavutetaan sper-
miogeneesissä. Siittiöiden kehitys tapahtuu
kivesten siementiehyissä. Spermiogeneesin
loputtua täysiaikainen siittiösolu siirtyy sie-
mentiehyen luumeniin, josta se työnnetään
kohti lisäkiveksiä, missä siittiön liikkuvuus
kehittyy huippuunsa. Prosessi kestää noin
kaksi kuukautta ja vaatii tietynlaiset olosuh-
teet: varsinkin lämpötila, kemialliset aineet ja

Sertolin solut ovat tärkeässä roolissa. (Kiers-
zenbaum 2002)

3.1 Spermiogeneesin vaiheet

3.1.1 Hännän kehitys
Siittiön flagella kehittyy distaalisesta keskus-
jyväsestä (sentrioli) ja se koostuu aksonee-
ma-nimisestä rakenteesta. Aksoneema koos-
tuu kahdesta sentraalisesta mikrotubulussäi-
keestä, joita ympäröi yhdeksän parillista mik-
rotubulusrakennetta. Jokaisessa ulommassa
mikrotubulusparissa on yksi täydellinen
(A-mikrotubulus) ja yksi vaillinainen mikro-
tubulus (B-mikrotubulus). Nämä mikrotubu-
lusparit kiinnittyvät toisiinsa nexin-proteiinil-
la. A-mikrotubuluksen sivuilta sojottaa ulom-
pi ja sisempi dyneiini-proteiinikäsi. Kyseinen
rakenne on eräänlainen mikrotubuluksen AT-
Paasi. Aksoneemassa on myös keskellä sijait-
sevaa mikrotubulusparia ympäröivä sisätuppi
sekä radial spoke -nimisiä rakenteita, jotka
kummatkin toimivat aksoneeman taipumisen
vakauttamisessa. Uloimpien mikrotubulusten
liukuminen toisiaan vasten mahdollistaa fla-
gellan taipumisen ja näin ollen siittiön liik-
keen, jos läsnä on ATP:tä. Kartogener’sin
syndrooma on autosominen resessiivinen sai-
raus, joka aiheuttaa sen, että aksoneeman dy-
neiini on viallinen tai se puuttuu täysin. Kos-
ka myös siilian rakenne on sama, voi kysei-
nen syndrooma aiheuttaa mm. hengitystienin-



321
fektioita. Miehillä se myös aiheuttaa hedel-
mättömyyteen johtavaa siittiöiden vähäistä
liikkumista. Aksoneemaa ympäröivät keratii-
nia sisältävät tiiviit ulkoiset syyt sekä  syytup-
pi. Golgi-vaiheessa distaalinen ja proksimaa-
linen sentrioli siirtyvät kohti tulevan hännän
paikkaa, jonne ne cap-vaiheessa kiinnittyvät.
Proksimaalinen sentrioli toimii hännän kasvu-
alustana, kun taas hännän aksoneema kehittyy
distaalisesta sentriolista akrosomaalisessa vai-
heessa. Hännän ulompi keratinisoitunut ker-
ros kehittyy ja järjestäytyy maturaatio-vai-
heessa. (Kierszenbaum 2002).

3.1.2 Akrosomin kehittyminen

Golgi-vaihe

Spermatidin erikoistuminen spermioksi alkaa
Golgin laitteen pakatessa hydrolysoivia ent-
syymejä granuloihin, jotka yhtyvät akro-
somaaliseksi vesikkeliksi tuman pintaan. Ve-
sikkelistä kehittyy myöhemmin siittiön päässä
sijaitseva akrosomi, jonka tehtävänä on mah-
dollistaa kehittyneen siittiön (spermatotsooi
eli spermio) haploidisen perimän tunkeutumi-
sen munasoluun. Tämän mahdollistavat akro-
somin sisältämät monet erilaiset makromole-
kyylit, joita ovat muun muassa akrosiini, tryp-
siinin kaltainen proteaasi ja lektiinin kaltainen
hiilihydraatteja sitova proteiini. Ne osallistu-
vat zona pellucidan proteolyysiin ja kiinnittä-
vät siittiön keton hiilihydraattirakenteisiin
(Honda ym. 2002). Akrosomin kehittyessä
flagellan muodostumisen kannalta keskeiset
rakenteet siirtyvät kohti tuman vastakkaista
puolta; solulle alkaa muodostua polaarinen
luonne. (Kierszenbaum, 2002, Arstila ym,
2006).

Cap-vaihe

Vähitellen akrosomaalinen vesikkeli litistyy
ja alkaa laskeutua tumakotelon pintaa pitkin
muodostaen vaipan tuman ympärille. Akro-
somivaippa peittää lopulta noin puolet tuman
pinta-alasta. Cap-vaiheessa siementiehyessä
luumenia kohti liikkuva  spermatidi, jossa on
jo selvästi erotettavissa kaksi puolta, kiertyy
niin, että flagella osoittaa kohti luumenia.
Näin ollen solun akrosomivaippa kääntyy

poispäin tiehyestä. Tällä tavoin flagellat pää-
sevät kasvamaan pituutta. (Kierszenbaum
2002, Sadler 2010).

Akrosomaalinen vaihe

Spermiogeneesin tässä vaiheessa akrosomi-
vaippa jatkaa laskeutumistaan ja mitokondriot
vaeltavat sytoplasmassa kohti häntäkappaletta
ja edelleen pitkin aksoneemia kehittyvään
keskiosaan. Samalla tuman ympärille raken-
tuu varsinaisesta perinukleaarisesta kehästä
sekä siihen liittyneistä mikrotubuluksista
muodostuva manchette-niminen rakennelma.
Manchetten tarkoitusta spermiogeneesin kan-
nalta selvitetään yhä. Tuma liikkuu kohti so-
lun reunaa kunnes akrosomivaippa on vastak-
kain solukalvon kanssa, ja anteriorinen (tu-
man yläpuoleinen) sytoplasma vähenee mer-
kittävästi. (Kierszenbaum 2002, Borley ym.
2008).

Kuva 2. Histologian opetusnäyte 17. (ihmisen ki-
ves), 20x, Anatomian ja solubiologian yksikkö,
2009. Kuvasta näkyvät eri kehitysvaiheiset suku-
solut. SG=spermatogonio, SC=primäärinen sper-
matosyytti, S=Sertolin solu, ST=spermatidi,
SZ=spermatotsooi.

Maturaatio-vaihe

Maturaatio-vaiheen aikana solut saavuttavat
täydellisen muotonsa, kun ylimääräinen sy-
toplasma irtoaa spermatidistä jäännöskappa-
leena (residual body) ja muodostuu siittiö.
Siementiehyissä kehittyviä sukusoluja ravit-
sevat ja ohjaavat Sertolin solut fagosytoivat
irronneen sytoplasman. Samaan aikaan myös
spermatidien väliset liitokset katoavat, ja so-
lut irtoavat toisistaan ennen kuin kehityksen
läpikäyneet solut pääsevät siementiehyeen
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luumeniin ja peristalttisten liikkeiden kuljetta-
mana kohti lisäkiveksiä. Ylimääräiset raken-
teensa menettäneillä siittiöillä ei ole suuria
energiavarastoja, minkä takia siittiöt hyödyn-
tävätkin siemennesteen runsasta fruktoosipi-
toisuutta. (Borley ym. 2008)

Kuva 3. Spermiogeneesin vaiheet. 1.golgin laite,
2.akrosomaalinen vesikkeli, 3. sentrioli pari,
4.mitokondrio, 5.manchette, 6.akrosomi, 7.kon-
densoitunut tuma, 8.residual body. (Kuva mu-
kailtu Kierszenbaum, 2002).

Nukleaarinen kondensaatio

Nukleaarinen kondensaatio on tuman perimä-
aineksen pakkautumista tiiviimpään muotoon.
DNA on tumassa kromatiinimuodossa ja kro-
matiinin tiivistyminen alkaa jo akrosomaali-
sen vaiheen aikana. Kromatiini itsessään
koostuu nukleosomiyksiköistä, jotka taas
koostuvat DNA-rihmasta ja histoniproteii-
neista. Histonien ansiosta DNA pakkautuu
paljon lyhyempään  muotoon. Nukleosomi on
200 emäsparin mittainen DNA-kaksoiskier-
teen segmentti, joka kiertyy neljän histonipa-
rin (H2A, H2B, H3 ja H4) ympärille. Lisäksi
on vielä yksi histoni (H4), joka kiinnittää nu-
kleosomit toisiinsa. Spermiogeneesin nukle-
aarisessa kondensaatiossa osa histoneista (H1,
H2A, H2B ja H4) korvautuu arginiini- ja ly-
siinirikkailla pienikokoisilla emäksisillä val-
kuaisaineilla, protamiineilla. Protamiinivai-
heen jälkeen nukleosomit katoavat ja perimä-
aines järjestyy sileiksi kromatiinisäikeiksi,
jotka asettuvat vierekkäin. Tämä mahdollistaa
perimäaineksen tiivistymisen, jonka jälkeen
ei käytännössä tapahdu enää RNA-synteesiä.
Koko prosessin tarkoitus on stabiloida ja suo-
jata siittiön DNA-muotoista perimää. (Borley
ym. 2008)
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Tiivistelmä
Hedelmöitys tapahtuu naisen munanjohtimen ampullaosassa. Siittiösolut saapuvat sinne ejakulaation eli siemen-
syöksyn seurauksena. Munasolu kulkee ampullaan irrottauduttuaan munasarjasta ovulaatiossa. Jotta siittiöstä tulisi
hedelmöityskykyinen, sen tulee kapasitoitua naisen elimistössä. Kohdatessaan munasolun, siittiö läpäisee ensin
munasolun kumulussoluvyöhykkeen. Ennen hedelmöitystä siitösolun tulee lisäksi käydä läpi akrosomireaktio, joka
alkaa siittiön koskettaessa munasolun kettoa. Akrosomireaktiossa vapautuu entsyymejä, jotka mahdollistavat siit-
tiön tunkeutumisen munasolun sisälle. Hedelmöitys päättyy tsygootin ensimmäisen mitoottisen jakautumisen
tapahtuessa.

Johdanto
Hedelmöityksessä miehen ja naisen gameetit
(sukusolut), siittiösolu ja munasolu yhtyvät,
muodostaen tsygootin eli hedelmöittyneen
munasolun. Hedelmöityksen tapahtumapaik-
kana on yleisimmin naisen munanjohtimen
ampulla, jonne siittiösolut päätyvät siemen-
syöksyn ja munasolu ovulaation seurauksena.
Hedelmöitys määrää alkion perimän, mutta
myös aktivoi munasolun aineenvaihdunnan ja
alkionkehityksen.

4.1 Hedelmöityksen edellytykset

4.1.1 Siittiö
Siittiösolulla on karakteristinen ulkomuoto,
joka voidaan havaita jo faasikontrastimikro-
skoopilla (Kuva 1). Siittiösolu koostuu päästä
ja hännästä sekä niitä yhdistävästä kaulaosas-
ta (Kuva 2). Solukalvo verhoaa sekä päätä et-
tä häntää. 
Siittiön pääosassa sijaitsevaa haploidista tu-
maa ympäröi akrosomi. Sen sisältämiä hydro-
lyyttisiä entsyymejä tarvitaan, kun siittiö tun-
keutuu munasolun sisään hedelmöityksen ai-
kana. Sisältämiensä entsyymien takia akro-
somia voidaan pitää erikoislaatuisena lyso-
somina.
Siittiössä on koko hännän pituudelta tukira-
kenteena aksoneema, joka koostuu mikrotu-
buluksista. Siitiön hännän keskiosaksi (tai
rungoksi) sanotaan hännän sitä osaa, jossa si-
jaitsee mitokondrioita.  Hännän keskiosa
päättyy annulukseen, mistä alkaa hännän pää-
osa. Pääosassa sijaitsevat säikeiset proteiinit
tukevat solua sen liikkuessa. Hännän loppu-

osassa aksoneemaa ympäröi pelkkä solukalvo
(Kierszenbaum, 2007).

Kuva 1. Faasikontrastimikroskooppikuva ihmi-
sen siittiöistä, 40 x objektiivi. 

Kuva 2. Siittiön rakenne. A. Pää. B. Häntä. 1. Ak-
rosomi. 2. Tuma. 3. Kaula. 4. Runko. 5. Annulus.
6. Hännän pääosa. 7. Hännän loppuosa. 

Siemensyöksy

Siemensyöksyssä eli ejakulaatiossa vapautuu
200–300 miljoonaa siittiötä. Siemenneste on
emäksistä, ja se nostaa emättimen pH:ta siitti-
ösoluille sopivammaksi. Kohdun lihasten su-
pistelu auttaa siittiöitä eteenpäin, mutta vain
muutama sata niistä pääsee munanjohtimeen
asti (Clegg ja MacKean 2000). Ennen kuin
siittiöt ovat hedelmöityskykyisiä, niiden tulee
kapasitoitua naisen limakalvojen eritteiden
avulla. Kapasioituminen parantaa siittiöiden
akrosomireaktiivisuutta (Seppälä ym. 2007).
Kapasitoiduttuaan siittiöt säilyvät naisen eli-
mistössä hedelmöityskykyisinä yli vuorokau-
den (Niemi ja Väänänen 1993). 
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4.1.2 Munasolu
Munasolu on suuri, pyöreähkö solu ja sen hal-
kaisija on noin 100 µm (Kuva 3, tässä sekun-
däärisen oosyytin vaiheessa). Munasolua ja
sen yhteydessä olevaa ensimmäistä polaarista
kappaletta ympäröi kaksi rakennetta: kumu-
lussolut sekä ketto. Uloimpana on kumulusso-
luvyöhyke (corona radiata). Sen alla sijaitsee
munasolun ketto (zona pellucida), joka koos-
tuu glykoproteiineista. Vasta tämän kerrok-
sen sisäpuolella sijaitsee varsinainen muna-
solu solukalvoineen ja ensimmäinen polaari-
nen kappale. Aivan munasolun solukalvon al-
la on kortikaalirakkuloita, jotka sisältävät pro-
teaaseja. Munasolun tuma on haploidinen
(Kierszenbaum 2007). 

Kuva 3. Munasolun rakenne. 1. Kumulussoluker-
ros. 2. Munasolun ketto. 3. Solukalvo. 4. Korti-
kaalirakkuloita. 5. Ensimmäinen polaarinen kap-
pale. 6. Munasolun tuma.

Ovulaatio

Luteinisoiva hormoni (LH) saa primaarisen
oosyytin päättämään meisoosin ensimmäisen
jakautumisen. Myös toinen jakautuminen al-
kaa, mutta keskeytyy metafaasiin. Tässä vai-
heessa solua kutsutaan sekundaariseksi oo-
syytiksi. LH nostaa prostaglandiinitasoa, mi-
kä saa aikaan lihassupistuksia munasarjan sei-
nämissä. Supistukset saavat sekundäärisen
oosyytin sekä sitä ympäröivät granuloosasolut
vapautumaan munasarjasta (graafian follikke-
lista). Tämä tapahtuma on ovulaatio, ja se ta-
pahtuu kuukautiskierron keskivaiheilla. Ovu-
laatiossa vapautuva sukusolu ei siis ole vielä
kypsä munasolu, vaan se päättää meioosin
toisen jakautumisen ja kypsyy lopulliseksi

munasoluksi vasta hedelmöityksen yhteydes-
sä. Ovulaation seurauksena munasolu matkaa
munanjohtimeen ripsujen avulla ja jäljelle
jäävästä graafian follikkelista tulee progeste-
ronia erittävä keltarauhanen (corpus luteum)
(Sadler 2006 ja Solunetti). 

4.2 Hedelmöitys

4.2.1 Siittiösolujen kapasitaatio
Siittiöt eivät ole heti ejakulaation jälkeen he-
delmöityskykyisiä, vaan niiden täytyy kapasi-
toitua naisen elimistössä. Noin seitsemän tun-
tia kestävässä kapasitaatiossa naisen sukupuo-
lielimissä tapahtuu muutoksia, joiden johdos-
ta siittiöt tulevat lopullisesti hedelmöityskyi-
siksi (Niemi ja Väänänen 1993). Kapasitaati-
ossa munatorven seinämän ja siittiösolun epi-
teelit ovat kosketuksissa toisiinsa. Reaktiossa
siittiötä peittävän akrosomikerroksen solukal-
von pinnalta irtoaa glykoproteiinikerros ja
siemenplasman proteiineja. Kapasitoituneet
siittiöt pystyvät läpäisemään munasolua peit-
tävät kumulussolut ja käymään läpi akrosomi-
reaktion (Sadler 2006).

4.2.2 Munasolun ulkokerrosten 
läpäisy

Hedelmöittymisen edellytyksenä on siittiön
penetroituminen kumulussoluvyöhykkeen ja
munasolun keton läpi. Kymmenet kapasitoi-
tuneet siittiöt yrittävät läpäistä kumulussolu-
vyöhykkeen. Akrosomireaktiossa siittiösolu
menettää akrosominsa koskettaessaan muna-
solun kettoa (Niemi ja Väänänen 1993). Siitti-
ön solukalvolla on proteiineja, jotka sitoutu-
vat lajispesifisesti keton reseptoreihin. Yksi
reseptoriproteiini aloittaa kiinnittyneissä siit-
tiöissä akrosomireaktion. Akrosomireaktio
etenee vaiheittain siittiön solukalvon ja akro-
somin ulkokalvon pilkkoutuessa, jolloin syn-
tyy rakkuloita, joista vapautuu entsyymejä,
esimerkiksi akrosiinia. Entsyymit liuottavat
siittiölle tietä keton läpi aina perivitelliiniti-
laan asti. Akrosomireaktiossa akrosomin sisä-
kalvo säilyy kiinnittyneenä siittiön päähän eli
reaktiosta jää jäljelle vain sisäkalvo ja tyvi
(Karkinen-Jääskeläinen ym. 1976).

4.2.3 Tsygootin synty
Siittiösolun läpäistyä munasolun ulkoiset ra-
kenteet, se asettuu perivitelliinitilaan tangen-
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taalisesti, jolloin siittiön ja munan solukalvot
yhdistyvät. Solukalvojen yhteensulautuessa
siittiön pää, jäljelle jäänyt akrosomi, siittiön
häntä sekä osa mitokondrioista ja sentrosomi
siirtyvät munasolun solulimaan. Alkion mito-
kondriot ovat kuitenkin maternaalista alkupe-
rää, sillä siittiön mitokondriot degeneroituvat
munasolun solulimassa. Munasolussa siittiön
tumasta  syntyy paternaalinen (isänpuoleinen)
pronukleus (esituma) (Karkinen-Jääskeläinen
ym. 1976). Siittiön tunkeutuessa munasoluun,
munan tuma on ollut pysähtyneenä meioosin
toiseen profaasiin. Hedelmöittyessään muna-
solu päättää vähennysjakonsa ja syntyy kypsä
muna sekä poistosolu. Munasolun tumaa kut-
sutaan maternaaliseksi (äidinpuoleiseksi) pro-
nukkleukseksi (Niemi ja Väänänen 1993).
Haploidisten pronukleusten on replikoitava
DNA:nsa. Kehittyessään ne turpoavat, kroma-
tiinien ympärille kehittyy tumakotelo ja tu-
miin kasvavat tumajyväset. Seuraavassa vai-
heessa pronukleukset lähentyvät toisiaan aset-
tuen munan keskelle rinnakkain ja valmistau-
tuvat yhteiseen mitoosiin. Tässä reaktiossa tu-
majyväset ja -kotelo häviävät ja kromosomit
muodostuvat asettuen yhteiseksi jakautumis-
kuvioksi. Hedelmöityksen katsotaan päätty-
neen, kun itusolujen perintöainekset ovat yh-
distyneet kromosomistoksi, jolloin tsygootti
on valmis jakaantumaan (Karkinen-Jääskeläi-
nen ym. 1976). Kuvassa 4 on kuvattu hedel-
möitys ja alkion kehitysasteet ensimmäisen
elinviikon aikana. 

Kuva. 4. Alkion varhaiskehitys. 1. Kohtu, 2.
Munasarja, 3. Fimbria, 4. Munasolu, 5. Hedelmöi-
tys, 6. Ampulla, 7. Pronukleusten muodostumi-
nen, 8. Munanjohdin, 9. Ensimmäisen mitootisen
jakautumisen jakautumissukkula, 10. 2-soluvai-
he, 11. Lisää jakautumista, 12. Morula, 13. Al-
kiorakkula, 14. Implantoituva alkiorakkula, 15.
Kohdun limakalvo, 16. Kohtulihas, 17. Kohdun
päällyskalvo, 18. Alkumunarakkula, 19. Graafin
follikkeli (kypsä munarakkula), 20. Purkautunut

manarakkula, 21. Corpus luteum (keltarauhanen)
(Mukailtu lähteistä Solusta yksilöksi: Kehitysbio-
logia, 2003 ja Langman’s Medical Embryology,
2006)

4.2.4 Polyspermia
Polyspermia tarkoittaa useamman kuin yhden
siittiön tunkeutumista hedelmöityksessä mu-
nasoluun. Normaalioloissa vain yksi siittiö
tunkeutuu munasoluun, joten munasolussa on
polyspermian estävä mekanismi (Niemi ja
Väänänen 1993). Siittiön tunkeutuessa muna-
soluun, munasolussa solunsisäinen kalsiumpi-
toisuus suurenee. Munasolun kalvopotentiaa-
li muuttuu ja kyky yhtyä muiden siittiösolujen
solukalvoihin häviää (Sariola ym. 2003). Tä-
män lisäksi tapahtuu munasolussa kuorireak-
tio, jossa munasolun solukalvon pinnan ala-
puolella sijaitsevista kortikaalirakkuloista
(eriterakkuloista) vapautuu solun ulkopuolelle
entsyymejä, jotka muuttavat ketton rakenteen
siittiöitä läpäisemättömäksi (Niemi ja Väänä-
nen 1993).
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Tiivistelmä
Blastosysti on rakenne, joka seuraa yksilönkehityksessä tsygoottia ja morulaa. Blastosysti on ensiksi jakautunut
kahteen kerrokseen, trofoblastiin ja embryoblastiin. Karkeasti voidaan sanoa, että trofoblastista kehittyy istukka, ja
embryoblastista alkio. Myöhemmin trofoblasti kehittyy edelleen sytotrofoblastiin ja synsytiotrofoblastiin.
Embryoblasti, eli alkionysty muodostaa alkiolevyn, jonka rakenteina ovat epiblasti ja hypoblasti. Yhdeksäntenä
päivänä trofoblasti kehittyy nopeasti. Tällöin myös hypoblastista kehittyy ruskuaispussin kalvo. Kahdenteentoista
päivään mennessä alkio on täysin hautautunut endometriumiin, ja äidin verenkierron ja alkion välille syntyy
yhteys. Tällöin muodostuvat myös alkumesodermi ja siitä edelleen suonikalvo. Kolmantenatoista päivänä alkion
trofoblastista muodostuu primaarivillus. Myös hypoblasti tuottaa soluja, joista muodostuu sekundaarinen ruskuais-
pussi. Lopulta embryoblastin yläpuolelle muodostuu toinen nesteontelo ja embryoblasti jää levyksi kahden neste-
ontelon väliin, jolloin gastrulavaihe voi alkaa.

5.1 Blastosystin muodostuminen

Kuva 1. Tsygootin kehittyminen morulavaiheen
kautta blastosystiksi, jossa on havaittavissa ker-
rostuminen embryoblastiin ja trofoblastiin. Huo-
maa zona pellucidan ( musta ) katoaminen.

5.1.1 Morulan solujen järjestäytymi-
nen

Jakautuvan tsygootin solut, blastomeerit, jär-
jestäytyvät tiiviiksi solupalloksi, josta voi-
daan erottaa sisempi ja ulompi kerros. Järjes-
täytymisen jälkeen solut jakautuvat vielä ker-
ran 16-soluiseksi morulaksi. (Sadler, 2009) 
Noin neljän päivän kuluttua hedelmöityksestä
solurykelmä, morula saapuu kohtuun. Tämän
myöhäisen morulan sisään alkaa virrata nes-
tettä zona pellucidan läpi intersellulaaritilaan.
Lopulta muodostuu yksi tila, nesteen täyttämä
ontelo (blastocele), joka on havaittavissa ku-
vasta 1. Tässä vaiheessa alkiota aletaan kut-
sua blastosystiksi. (Sadler, 2009) Blastomee-
risoluista muodostuu embryoblastiksi kutsuttu
alkionysty. Ulommista soluista muodostuu
trofoblasti, joka on blastosystin epiteeliseinä.
(http://www.solunetti.fi/fi/kehitysbiologia/
alkiorakkula_(blastosysti)/)

Blastosysti kaivautuu ulos zona pellucidasta,
mahdollistaen implantaation kohdun seinä-
mään. Jos tämä ei onnistu on seurauksen
spontaani abortti. (Kierszenbaum, 2007) Epä-
onnistunut blastosystin poistuminen zona pel-
lucidasta on yksi syy spontaaniin raskauden
keskeytymiseen, johon arviolta noin 50 % he-
delmöityksistä päätyy. (Sadler, 2009)

5.2 Blastosystin saapuminen 
kohtuun

5.2.1 Trofoblastin jakautuminen
Implantaatio kohdun limakalvoon (endomet-
rium) alkaa noin kuudentenä päivänä hedel-
möityksestä. Kahdeksantena päivänä blasto-
systi on jo osittain uponnut endometriumiin,
ja trofoblasti on jakautunut kahteen kerrok-
seen. Sisempänä, sytotrofoblastissa on yksitu-
maisia soluja, joissa on havaittavissa mitootti-
sia kuvioita. Nämä jakautuvat solut vaeltavat
ulompaan, synsytiotrofoblastiin, jossa ne me-
nettävät solukalvonsa ja tulevat osaksi jättiso-
luvyöhykettä, jossa ei ole havaittavissa selviä
solurajoja. (Sadler, 2009) Synsytiotrofoblasti
ohjaa uppoamista endometriumiin, käyttäen
valmistamiaan proteolyyttisä entsyymejä. Lo-
pulta limakalvossa synsytiotrofoblasti ympä-
röi alkiota kaikkialta. (Kierszenbaum, 2007)

5.2.2 Embryoblastin jakautuminen
Myös alkionysty eli embryoblasti jakautuu
kahteen kerrokseen, joista käytetään yhteisni-
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meä alkiolevy (flat disc / embryonic disc).
Blastoseeleonteloa vasten muodostuu kuutio-
maisista soluista hypoblasti. (Sadler, 2009)
Toisesta syntyvästä kerroksesta käytetään ni-
mitystä epiblasti ja se verhoaa sisäänsä jäävää
vesikalvon onteloa (amniotic cavity, ks. kuva
2), joka muodostuu kerrosten erilaistumisen
yhteydessä. Vesikalvon ontelon ja sytotrofob-
lastin väliin jäävistä epiblastin soluista käyte-
tään nimeä amnioblasti. Alkio ja sen kudokset
kehittyvät epiblastista. (Sadler, 2009)

Kuva 2. Blastosysti noin yhdeksäntenä päivänä
hedelmöityksestä. (www.solunetti.fi )

5.3 Blastosystivaiheen myöhem-
mät tapahtumat

5.3.1 Yhdeksäs päivä
Yhdeksäntenä päivänä hedelmöityksestä blas-
tosysti hautautuu syvemmälle endomet-
riumiin. 
Tällöin blastosystin pintaepiteeli sulkeutuu
fibriinihyytymällä ja trofoblasti kehittyy huo-
mattavasti, jolloin synsytiotrofoblastissa on
havaittavissa vakuoleja, jotka fuusioituvat
suuremmiksi lakuunoiksi (lakunaarinen vai-
he). Samaan aikaan ruskuaispussin kalvo
(Heuserin kalvo) kehittyy hypoblastista peräi-
sin olevista soluista. Tämä kalvo reunustaa
sytotrofoblastin sisäreunaa, ja yhdessä hypob-

lastin kanssa ruskuaispussin kalvo muodostaa
primaarisen ruskuaispussin ympäryksen.
(Sadler 2009) 

5.3.2 12. päivä hedelmöityksestä
Kahdenteentoista päivään mennessä blasto-
systi on täysin hautautunut kohdun limakal-
voon. Tällöin synsytiotrofoblastin solut työn-
tyvät syvemmälle endometriumiin ja kulutta-
vat äidin hiussuonten endoteelia. Näitä hius-
suonia kutsutaan sinusoideiksi. Synsytiotro-
foblastin lakuunat yhtyvät lopulta sinusoidien
kanssa, joka mahdollistaa yhteyden äidin ve-
renkierron ja alkion välillä.
Tällä aikaa myös uusi solupopulaatio ilmaan-
tuu sytotrofoblastin ja ruskuaispussin väliin.
Nämä solut muodostavat löyhän sidekudok-
sen, jota kutsutaan ekstraembryoottiseksi me-
sodermiksi, eli alkumesodermiksi. Pian siihen
alkaa muodostua onteloita, jotka yhtyessään
muodostavat suonikalvon ontelon (eng. cho-
rionic cavity).  (Sadler 2009) Kolmentoista
vuorokauden ikäisessä blastosystissä suoni-
kalvo ja sen ontelo ovat alkion suurimmat eli-
met.  Suonikalvon ontelo ympäröi primaarista
ruskuaispussia ja amniononteloa joka puolel-
ta, paitsi sikiökannan kohdalta. Ruskuaispus-
sia ympäröivää alkumesodermikerrosta kutsu-
taan splankniseksi mesodermiksi ja kerrosta
sytotrofoblastin vieressä somaattiseksi al-
kumesodermiksi. (Niemi, Väänänen. 1993)

5.3.3 13. päivä hedelmöityksestä
Kolmannentoista päivän trofoblastille on
luonteenomaista villusmainen rakenne. Sytot-
rofoblastin solut jakautuvat paikallisesti ja
työntyvät synsytiotrofoblastiin muodostaen
pylväsmäisiä rakenteita. Tällaisia rakenteita
kutsutaan primaarivillukseksi. Kolmantena-
toista päivänä myös hypoblasti kehittyy tuot-
taen soluja, jotka liikkuvat primitiivisen rus-
kuaispussin sisäkalvoa pitkin. Nämä solut ja-
kautuvat ja muodostavat uuden ontelon rusku-
aispussin ontelon sisään, joka tunnetaan se-
kundaarisena ruskuaispussina (ks. kuva 3).
(Sadler 2009)
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Kuva 3. Blastosysti noin 13. päivänä hedelmöi-
tyksestä. Huomaa trofoblastista kehittyvät pri-
maarivillukset ja sikiökanta, josta muodostuu na-
panuora. (www.solunetti.fi)

Blastosystivaiheen loppupuolella sisäsolu-
massan yläpuolelle muodostuu toinen neste-
ontelo. Näin sisäsolumassa jää levymäiseksi
rakenteeksi kahden nesteontelon väliin, ja
gastrulavaihe voi alkaa. (Sariola 2006)

Kuva 4. Yhteenveto blastosystistä kehittyvistä
rakenteista.
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Tiivistelmä
Hedelmöittynyt munasolu eli tsygootti kulkeutuu kohtuun 2–4 vuorokaudessa. Noin seitsemässä vuorokaudessa
siitä kehittyy solurykelmä, blastokysta (alkiorakkula). Blastokysta kiinnittyy muutaman päivän kuluttua kohdun
seinämään. Tällöin blastokystan uloimmat trofoblastisolut alkavat kasvaa kohdun limakalvon sisään ja vähitellen
limakalvo peittää alkiorakkulan. Tätä tapahtumaan kutsutaan implantaatioksi. Osa erilaistuneista trofoblastisoluista
osallistuu istukan muodostukseen. Istukka muodostuu raskauden alkuvaiheessa ja poistuu elimistöstä synnytyksen
yhteydessä. Istukan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kaasujen vaihto ja sikiön ravinnon saannin turvaaminen. Nämä
tapahtuvat sekä passiivisen diffuusion että aktiivisen kuljetuksen välityksellä sikiökalvon läpi. Alkion solut alkavat
kasvattaa nukkalisäkkeitä, jotka kasvavat äidin verisuonien sisään. Alkion omat verisuonet liittyvät tähän verkos-
toon, joten sikiön ja äidin verisuonet tulevat välittömään läheisyyteen toistensa kanssa. Äidin ja sikiön veri ei mis-
sään vaiheessa kuitenkaan sekoitu. Istukka hoitaa monen elimen työn, joihin sikiön elimistö ei vielä kykene. Se toi-
mii mm. keuhkoina, suolena, munuaisena, maksana ja umpieritysrauhasena. Istukan rakenteiden muodostumisessa
voi tapahtua virheitä, jotka vaikeuttavat raskauden kulkua ja synnytystä.

Johdanto
Implantaatio tarkoittaa hedelmöittyneen mu-
nasolun kiinnittymistä kohdun limakalvoon.
Se porautuu erittämiensä entsyymien avulla
limakalvon sisään ja tähän kohtaan muodos-
tuu istukka. Istukka huolehtii sikiön ravinnon-
saannista ja kuona-aineiden poistamisesta ai-
na raskauden loppuun asti. Istukan kehittymi-
sessä voi tapahtua myös virheitä, jotka voivat
aiheuttaa erilaisia komplikaatioita. Näin voi
muodostua esimerkiksi etisistukka tai istukka
voi irrota ennenaikaisesti. (Bjålie ym. 1999) 

6.1 Implantaatio
Alkio kulkeutuu halkijakojen aikana kohtuun,
jonne se saapuu 3.–4. alkiopäivänä. Halkija-
kojen kautta blastokystaksi eli alkiorakkulaksi
kehittynyt alkio kuoriutuu 5. päivään mennes-
sä zona pellucidasta eli munasolua ympä-
röivästä glykoproteiinikalvosta. (Ylikorkala ja
Kauppila 2004)
Blastokystan sisällä on alkionysty eli varsi-
nainen alkio solurykelmänä. Tällöin  tapahtuu
implantaatio eli blastokystan kiinnittyminen
kohdun limakalvoon. Kiinnittymisen kohdun
pehmeään limakalvoon saa aikaan blastokys-
tan reunussolut eli trofoblastisolut. Ne erittä-
vät proteiineja pilkkovia entsyymejä, jotka
muodostavat alkiorakkulalle tien endomet-
riumin (kohdun sisäseinä) sisään. Tämä saa
aikaan muutoksia progesteronin herkistämäs-
sä endometriumissa: rauhaset täyttyvät, hius-
suonien läpäisevyys kasvaa, kudos (strooma)

muuttuu turpeaksi ja endometriumin hiussuo-
niverkosto tihentyy (Ylikorkala ja Kauppila
2004). Endometriumin muutoksien eli desidu-
alisaation aikana on endometriumissa erotet-
tavissa kolme osaa: tiiviskerros, huokoinen
kerros ja tyvikerros (Sadler 2006). (Nienstedt
ym. 1999) 

Kuva 1. Blastokysta kiinnittyy kohdun seinämän
limakalvoon. Kuva on mukailtu Hänninen ym. Ih-
minen – Ihmiskehon ihmeet kirjasta.

Endometriumin kudosten tuhoutuessa niistä
vapautuu alkion tarvitsemia ravinteita ja ra-
kenneaineksia. Nämä turvaavat alkion ravin-
nonsaannin viikon ajan implantaatiosta ja
osan vielä seuraavienkin viikkojen ajan.
(Nienstedt ym. 1999)
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6.2 Istukan rakenteiden muodos-
tuminen

Istukka vastaa hapen ja ravinnon välityksestä
sikiön ja äidin välillä. Se huolehtii myös kuo-
na-aineiden poistumisesta sikiön verestä äidin
verenkiertoon ja toimii lisäksi immunologise-
na suojana. (Eskola ym. 1990) 
Implantaatiossa auttaneista trofoblastisoluista
osa erilaistuu synsytiotrofoblasteiksi, jotka al-
kavat muodostaa kehittyvän istukan rakentei-
ta (Sariola ym. 2003). Synsytiotrofoblastit
muodostavat yhtenäisen solusitkoksen eli
synsytiumin. Se tuottaa kaikki istukan hormo-
nit ja vastaa pääosasta istukan aineenvaihdun-
tatoimintoja. Sytotrofoblastisolukerros on
muodostunut itsenäisistä ja nopeasti jakautu-
vista soluista. Nämä sytotrofoblastisolut li-
sääntyvät ja siirtyvät ulospäin, jolloin ne liit-
tyvät osaksi synsytiotrofoblastikerrosta. Ras-
kauden puolivälissä sytotrofoblastisolujen li-
sääntyminen vähenee, mutta niitä siirtyy edel-
leen synsytiumin osaksi. Näin sytotrofoblasti-
kerros häviää raskauden loppuun mennessä.
Alkion ulkoinen mesodermi (keskimmäinen
alkiokerros) ja sytotrofoblastisolut muodosta-
vat suonikalvon ja ne ovat keskeisessä osassa
istukan ja uteroplasentaarisen verenkierron
synnyssä (Ylikorkala ja Kauppila 2004).
(Nienstedt ym. 1999)  
Blastokysta tunkeutuu alkiopuoli edellä endo-
metriumiin, jota desidualisaation jälkeen kut-
sutaan katokalvoksi. Blastokystan trofoblasti-
solukosta erilaistunut suonikalvo työntää
aluksi villuksia kaikkialle endometriumiin.
Tämän jälkeen tapahtuu polarisoituminen,
kun alkion kohtuontelon puoleinen katokalvo
(decidua capsularis) ohenee ja sen verisuoni-
tus harvenee. Tälle alueelle muodostuu sileä
suonikalvo, kun villukset häviävät. Alkion-
puoleinen osa katokalvoa (decidua basalis)
puolestaan paksunee ja on alkuna äidinpuolei-
sen istukan muodostumisessa. Siihen rajautu-
va osa suonikalvoa rehevöityy ja siitä muo-
dostuu sikiönpuoleinen osa istukkaa. (Ylikor-
kala ja Kauppila 2004)
Synsytiotrofoblastisoluihin muodostuu vähi-
tellen sormimaisia ulokkeita, nukkalisäkkeitä,
jotka kasvavat kiinni syvälle kohdun limakal-
voon (Bjålie ym. 1999). Uteroplasentaalinen
verenkierto alkaa muodostua jo toisella vii-
kolla. Aluksi synsytiotrofoblastien sisään
avautuu pieniä onteloita. Endometriumin ka-
pillaarit laajenevat sinusoideiksi, jolloin syn-

sytiotrofoblastit porautuvat endoteelin läpi.
Äidin veri täyttää nämä ontelot. Mesodermi
saa sytotrofoblastisolukon jakautumaan, jol-
loin se työntää synsytiotrofoblastisolujen
ulokkeita äidin veren täyttämiin onteloihin.
Näin ovat muodostuneet primaariset runkovil-
lukset (kuva 2, kohta 1). Sekundaariset runko-
villukset syntyvät kun alkion ulkoinen meso-
dermi työntyy sytotrofoblastiulokkeiden si-
sään kolmannen viikon alussa. Sekundaaris-
ten runkovilluksien (kuva 2, kohta 2) mesen-
kyymissä tapahtuu uusien verisuonten muo-
dostumista, mikä luo villuksiin kapillaareja.
Näin ovat muodostuneet tertiääriset runkovil-
lukset (kuva 2, kohta 3). Uteroplasentaalinen
yhteys muodostuu kun näiden kapillaarit yh-
tyvät sikiön omiin verisuoniin. Istukkavillus-
ten kehittyminen jatkuu raskauden loppupuo-
lelle asti. Erityisesti decidua basaliksen alu-
eella villukset jatkavat kehitystään. Myöhem-
min tertiääriset runkovillukset pitenevät ja
niihin muodostuu haarakkeita. Loppupituuden
saavutettuaan niiden sytotrofoblastikerros ei
ole enää yhtenäinen. Nämä ovat välivilluksia.
Uusien, yhä ohuempien haarakkeiden muo-
dostuessa välivillukset kypsyvät ja näistä kyp-
sistä välivilluksista muodostuu päätevillukset
noin kahdeksannella kuulla. Tällöin äidin ja
sikiön verta erottaa enää endoteelin ja synsy-
tiotrofoblastisolukon muodostama hyvin ohut
kalvo (Kuva 2, kohta 4). (Ylikorkala ja Kaup-
pila 2004) 
Istukka on täysin kehittynyt 15–16 raskaus-
viikkoon mennessä. Se on litteä, pyöreähkö ja
koostumukseltaan sienimäinen elin. Istukka
on raskauden loppupuolella lähes kokonaan
sikiöperäistä kudosta, jolloin se painaa noin
500–700 grammaa. (Eskola ym. 1990, Nien-
stedt ym. 1999)

6.3 Istukan sairaudet
Kehittyvään istukkaan on vaarana tulla mo-
nenlaisia kehityshäiriöitä. Näitä ovat mm. is-
tukan ennen aikainen irtoaminen (ablaatio) ja
etisistukka. (Ylikorkala ja Kauppila 2004)
Istukka irtoaa osittain tai kokonaan 1,4%:ssa
raskauksista. Irtoaminen johtuu katokalvon
verisuonivauriosta, jolloin syntyy verenvuo-
toa ja hyytymiä. Nämä aiheuttavat lisää istu-
kan irtoamista ja laajentavat vauriota. Oireet
voivat olla hengenvaarallisia vuotoja tai lähes
huomaamattomia. Vaarallisimpia vuotoja ovat
ne tapaukset, joissa veri jää kohtuun istukan, 
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Kuva 2. Ensin muodostuvat primaariset runkovillukset (1), joista muodostuu sekundaariset runkovil-
lukset (2). Kapillaarien muodostuttua niitä kutsutaan tertiaarisiksi runkovilluksiksi (3). Lopulta kypsis-
tä välivilluksista pullistuu päätevillukset, jolloin sikiön ja äidin verta erottaa tosistaan enää sikiön en-
doteelin ja synsytiotrofoblastisolujen muodostama kalvo (4). (Kuva on mukailtu Ylikorkala O ja Kaup-
pila A (toim.). Naistentaudit ja synnytykset kirjasta).

kalvojen ja kohdun lihaskerroksenväliin tai
pääsee lapsiveteen. Syitä istukan irtoamiselle
voivat olla diabetes, huumeet, alkoholi, vam-
ma tai kohdun tilavuuden äkillinen pienene-
minen. Riskitekijöihin kuuluvat myös aiempi
ablaatio ja etisistukka. (Ylikorkala ja Kauppi-
la 2004, Tiitinen 2008) 
Jos kohdun alaosassa oleva istukka peittää si-
säsuuta osittain tai kokonaan puhutaan etisis-
tukasta. Istukka voi peittää kohdun suun täy-
sin (täydellinen etisistukka) tai osittain (osit-
tainen etisistukka). Sen reuna voi myös sijaita
kohdun sisäsuun vieressä (reunaetinen) (Kuva
3). Etisistukan tyyppi vaikuttaa huomattavasti
synnytyksen onnistumiseen. Esimerkiksi reu-
naetisessä tapauksessa alatiesynnytys voi on-
nistua, mutta täydellisessä etisistukassa ainoa
mahdollinen tapa on keisarinleikkaus (sektio).
Etisistukan voi aiheuttaa leikkausarvet, tuleh-
dukset, kohdun kehityshäiriöt ja kasvaimet.
Etisistukan kehittymisen riskiä lisää huomat-
tavasti myös synnyttäjän yli kolmenkymme-
nen vuoden ikä. (Eskola ym. 1990, Ylikorkala
ja Kauppila 2004)

Kuva 3. Etisistukan tyypit: reunaetinen, osittai-
nen ja täydellinen. (Kuva mukailtu Ylikorkala O ja
Kauppila A (toim.). Naistentaudit ja synnytykset
kirjasta).
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Tiivistelmä
Istukka on äidin ja sikiön välinen noin puolen kilon painoinen, halkaisijaltaan 20cm mittainen elin, joka on muo-
dostunut sekä äidin että sikiön soluista. Äidin puolelta istukkaan kuuluu katokalvo ja sikiön puolelta suonikalvo-
levy, josta villukset kasvavat. Näiden väliin jää villusten välitila, jossa äidin veri huuhtelee villuksia. 
Sikiö saa istukan läpi tarvitsemansa ravintoaineet, vitamiinit, elektrolyytit sekä hapen. Kuona-aineet puolestaan
siirtyvät sikiöstä äidin verenkiertoon. Myös monet vasta-aineet siirtyvät äidistä sikiöön ja näin sikiö saa luonnolli-
sen immuniteetin. Istukalla on myös merkittävä tehtävä hormonien tuottajana: se tuottaa muun muassa progestero-
neja, estrogeenejä, somatomammotropiinia sekä koriongonadotropiinia. Steroidihormonit siirtyvät yleensä istukan
läpi toisin kuin peptidihormonit.
Useimmat myrkyt, kuten alkoholi, nikotiini, lääkeaineet ja huumeet siirtyvät myös istukan läpi. Taudinaiheuttajista
bakteerit eivät yleensä läpäise istukkaa, mutta virustaudit sen sijaan leviävät sikiöönkin. 
Istukan vääränlainen sijoittuminen ja ennenaikainen irtoaminen ovat suhteellisen tavallisia komplikaatioita.

Johdanto
Istukka on nisäkkäille ominainen äidin ja siki-
ön välinen elin, johon napanuora liittyy. Sen
tehtäviä ovat ravinto- ja kuona-aineiden, kaa-
sujen, vasta-aineiden ja hormonien kuljetus.
Istukka siis huolehtii sikiön ruuansulatus-
kanavan, keuhkojen ja munuaisten tehtävistä.
Istukka tuottaa myös itse lukuisia hormoneja,
joilla on merkitystä raskauden ylläpidon, siki-
ön kehityksen sekä maitorauhasten kehittymi-
sen kannalta. Istukka on muodostunut sekä si-
kiön että kohdun soluista. Se alkaa toimia täy-
dellisesti 15.–16. raskausviikosta alkaen mut-
ta saavuttaa lopullisen muotonsa vasta 32.
raskausviikon jälkeen. (Ylikorkala O. ym.
2001, Kierszenbaum 2002, Sadler 2006,
Kaksplus)

7.1 Rakenne

7.1.1 Makrorakenne
Täysin kehittynyt istukka painaa noin 500–
1000 g, on halkaisijaltaan 20 cm ja paksuu-
deltaan 3 cm. Useimmiten istukka on kiekon-
muotoinen. (Ylikorkala ym. 2001, Kierszen-
baum 2002, Kaksplus)

Kuva 1 Istukka on yleensä kohdunontelon kes-
kellä kiinnittyneenä etu- tai takaseinämään (Sad-
ler 2006). Kuvan piirtänyt Anna Kärki mukaillen
Haug ym. 1995.
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7.1.2 Mikrorakenne

Kuva 2. Äidin valtimoveri suihkuaa katekalvon
läpi kulkevista spiraalivaltimoista villusten väliti-
laan, jossa se luovuttaa happensa villusten epi-
teelin läpi sikiönpuoleisiin hiussuoniin. Täältä
hapettunut veri kulkeutuu napalaskimoa pitkin
sikiön verenkiertoon. Äidin ja sikiön veret eivät
sekoitu missään vaiheessa. (Ylikorkala ym. 2001)
Kuvan piirtänyt Anna Kärki mukaillen Solunettiä
(2006).

Kuva 3. Mikroskooppikuva istukasta. N=nukkali-
säke, L=villusten välitila. Kuva: Anatomian laitos

Istukka liittyy kohtulihakseen tiukasti äidin
puolella desiduaalilevyllä, joka on osa desidu-
aalista kalvoa eli katokalvoa. Sikiön puolella
ulommainen istukan osa on suonikalvolevy,
josta lähtee villuksia kohti katokalvoa. Suoni-
kalvon ja katokalvon väliin jää villusten väli-
tila, jossa äidin veri huuhtelee villuksia (ks.
kuva 2). Raskauden neljännen ja viidennen
kuukauden aikana villukset tunkeutuvat sy-
vemmälle välitilaan. Tällöin välitilaan muo-
dostuu myös 10–30 väliseinää katokalvon
poimuista raskauden samassa vaiheessa. Väli-
seinät, jotka eivät kuitenkaan ulotu suonikal-
volevyyn asti, rajaavat villusten välitilan is-
tukkalohkoiksi. Näin istukkalohkot ovat yhte-

ydessä toisiinsa ja muodostavat noin 150 mil-
lilitran ontelon. (Niemi ym. 1993, Sadler
2006)
Villusten pintaa verhoaa istukkakalvo, jolla
on tärkeä osa aineenvaihdunnassa äidin ja si-
kiön välillä. Sen uloin kerros koostuu synsy-
tiotrofoblastista ja sisempi osa sytotrofoblas-
tista. Näiden kerrosten ero on se, että synsy-
tiotrofoblastin solut ovat yhtyneet eikä solu-
jen välillä ole solurajoja. Istukkakalvoon kuu-
luvat myös villusten hiussuonten endoteeli se-
kä alkiokautinen sidekudos. (Niemi ym.1993)
Raskauden neljännen kuukauden jälkeen sy-
totrofoblastikerros sekä alkiokautinen sideku-
dos häviävät vähitellen, jolloin vain synsytiot-
rofoblastikerros ja hiussuonten endoteeli erot-
tavat äidin ja sikiön veret. (Niemi ym. 1993,
University of Michigan Medical School 1999,
Ylikorkala ym. 2001, Kierszenbaum 2002,
Solunetti: histologia 2006)

7.2 Aineenvaihdunta
Istukka päästää aineita valikoiden lävitseen
suodattimen tavoin. Aineet siirtyvät läpi is-
tukkakalvon, joka on ohuimmillaan vain syn-
sytiotrofoblastikerroksen ja istukan hiussuon-
ten endoteelin paksuinen. Siirtymistapoja
ovat passiivinen diffuusio ja aktiivinen kulje-
tus, joka voi tapahtua esimerkiksi kantajamo-
lekyylien tai endo-, pino- tai transsytoosin
avulla. (Kierszenbaum 2002, Sadler 2006)

7.3 Ravintoaineet, kaasut ja 
kuona-aineet

Sikiö saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet,
kuten glukoosin, aminohapot ja rasvahapot is-
tukan kautta. Myös vitamiinit ja elektrolyytit
kulkevat äidin verestä sikiön vereen. (Niemi
ym. 1994, Kierszenbaum 2002)
Kaasut kulkevat istukan läpi diffuusiolla.
Happi siirtyy äidin happipitoisesta valtimove-
restä villusten verisuoniin. Sikiön napalaski-
mon verestä 80 % on happipitoista verta, jon-
ka osapaine on 20–25 mmHg. Sikiön veren
hemoglobiiniarvo on suurempi kuin aikuisil-
la.  Sikiön aineenvaihdunnassa syntynyt hiili-
dioksidi puolestaan siirtyy sikiön verestä äi-
din vereen. Myös myrkylliset kaasut, kuten
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hiilimonoksidi eli häkä, siirtyvät diffuusiolla
sikiön verenkiertoon. (Kierszenbaum 2002)
Hiilidioksidin lisäksi myös kiinteiden kuo-
na-aineiden on siirryttävä pois sikiön veren-
kierrosta. Muita kuona-aineita ovat muun mu-
assa urea, virtsahappo sekä bilirubiini. Myös
ylimääräinen lapsivesi poistuu istukan kautta.
Istukka siis korvaa sikiölle sekä munuaiset et-
tä maksan. (Niemi ym. 1993, University of
Michigan Medical School 1999, Kierszen-
baum 2002)

7.4 Hormonit
Steroidihormonit kulkevat istukan läpi vaihte-
levasti, mutta proteiini- ja polypeptidihormo-
nit eivät läpäise istukkaa. Istukka tuottaa
myös itse lukuisia hormoneja. Näihin kuulu-
vat koriongonadotropiini (hCG), estrogeenit
(estradioli ja estroni), progesteroni,  somato-
mammotropiini eli istukan laktogeeninen hor-
moni (HPL) sekä relaksiini. Äidin veren ko-
lesteroli on lähtöaineena istukan steroidihor-
monisynteesille. (Niemi ym. 1993, Haug ym.
1995, Ylikorkala ym. 2001, Kierszenbaum
2002)
hCG pitää yllä keltarauhasen progesteronieri-
tystä raskauden alkupuolella sekä valmistaa
maitorauhasia lapsen syntymään. hCG:n eri-
tys vähenee alkuraskauden jälkeen. Raskaus-
testi perustuu hCG:n tunnistamiseen virtsa-
näytteestä. Istukka huolehtii progesteronin
erityksestä alkuraskauden jälkeen, kun hCG:n
eritys on vähentynyt. Progesteroni ylläpitää
raskautta estäen kohdun lihasten supistelua.
Estrogeenit vaikuttavat kohtuun muun muassa
lisäten sen supistumisherkkyyttä. (Niemi ym.
1993, Haug ym. 1995, Ylikorkala ym. 2001,
Kierszenbaum 2002)
HPL edistää rintarauhasen kasvua sekä sikiön
ravinnonsaantia aiheuttamalla äidille insulii-
niresistenssiä, jolloin sikiö saa mahdollisim-
man paljon sokeria. Relaksiini taas on pepti-
dihormoni, joka rentouttaa lantion siteitä ja
kohdunsuuta sekä kohtulihasta. Myös kelta-
rauhanen erittää relaksiinia. (Niemi ym. 1993,
Haug ym. 1995, Ylikorkala ym. 2001, Kiers-
zenbaum 2002)

7.5 Myrkyt ja lääkeaineet
Alkoholi läpäisee istukan ja on myrkyllinen
heti sekä myös hapetuttuaan aldehydiksi. Al-
koholi voi aiheuttaa verenvuotoja, keskenme-
non, ennenaikaisen synnytyksen tai epämuo-
dostumia lapselle. Myös nikotiini läpäisee is-
tukan; sikiö voikin olla riippuvainen tupakas-
ta jo ennen syntymäänsä. Huumetkin erittyvät
istukan läpi ja voivat aiheuttaa monia vakavia
haittoja. Näiden lisäksi myös useimmat lääke-
aineet läpäisevät istukan ja raskaana oleville
määrätäänkin lääkkeitä harkiten. (University
of Michigan Medical School 1999, Kierszen-
baum 2002, A-klinikka)

7.6  Taudinaiheuttajat
Bakteerit eivät yleensä läpäise istukkaa toisin
kuin virukset. Muun muassa vihurirokko, sy-
tomegalovirus, herpes, kuppa sekä HIV leviä-
vät sikiöön. Sikiön vaarana on myös äidille
vaaraton toksoplasmoosi, joka on alkueläi-
men levittämä tartuntatauti. (University of
Michigan Medical School 1999, Kierszen-
baum 2002, Evira)

7.6.1 Vasta-aineet 
Ryhmään immunoglobuliini G kuuluvat vas-
ta-aineet läpäisevät istukan synsytiotrofoblas-
tin   sisäänottamina, mutta sitä suuremmat,
immunoglobuliini M-ryhmään kuuluvat, vas-
ta-aineet eivät läpäise istukkaa. Sikiö saa äi-
diltään synnynnäisen immuniteetin, joka on
voimassa vielä muutaman kuukauden synty-
män jälkeenkin. (Haug ym. 1995, Kierszen-
baum 2002,  Sadler 2006, Työterveyskirjasto
2009, Evira 2009)

7.7 Istukan komplikaatioita 
Placenta previa eli etisistukka tarkoittaa istu-
kan leviämistä kohdunkaulan päälle peittäen
sen joko osittain tai kokonaan. Placenta acc-
reta eli kiinnikasvanut istukka on tila, jossa
istukan villukset tunkeutuvat liian syvälle
kohdun seinämään. Vielä vakavampi muoto
tästä on placenta increta, jossa istukka ulottuu
kohtulihakseen asti. Jos istukka on tunkeutu-
nut koko kohtulihaksen läpi ympäröiviin ku-
doksiin, on kyseessä placenta percreta. (Yli-
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korkala ym. 2001, Kierszenbaum 2002, Ame-
rican Pregnancy Association 2006)
Noin 1,4% raskauksista istukka irtoaa ennen-
aikaisesti joko osittain tai kokonaan. Tämä ai-
heuttaa sikiölle hapenpuutetta, joka voi pa-
himmillaan johtaa sen kuolemaan. Ennenai-
kainen irtoaminen johtuu katokalvon verisuo-
nivauriosta. (Ylikorkala ym. 2001)
Jos veriryhmältään reesusnegatiivinen äiti saa
reesuspositiivisen lapsen, äidin vereen muo-
dostuu vasta-aineita reesustekijää vastaan
useimmiten synnytyksen yhteydessä, kun ve-
ret sekoittuvat. Tämä olisi vaarallista seuraa-
valle reesuspositiiviselle sikiölle, koska äidin
vasta-aineet tuhoaisivat sikiön punasoluja.
Tämän vuoksi äidit saavatkin vasta-aineen
muodostumista estävän ruiskeen ensimmäisen
reesuspositiivisen raskauden yhteydessä. (Yli-
korkala ym. 2001).

7.8 Istukka monisikiöisissä ras-
kauksissa

Erimunaisilla kaksosilla on yleensä kummal-
lakin oma istukka ja kalvot. Istukat voivat
myös kasvaa yhteen, mutta tällöinkin kum-
mankin sikiön aineenvaihdunta istukan läpi
yleensä toimii. Samanmunaisilla kaksosilla
on omat istukat vain, jos ne ovat jakautuneet
kaksisoluasteella. Muuten istukka on yhtei-
nen, mutta kalvot voivat yhteiset tai erilliset.
(Niemi ym. 1993, University of Michigan
Medical School 1999)
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Tiivistelmä
Alkion kehitys alkaa munasolun hedelmöitymisestä munanjohtimessa. Tämän jälkeen hedelmöittynyt munasolu
alkaa jakautua tytärsoluiksi (blastomeereiksi) ja samalla se kulkeutuu kohtuun. Kohdussa blastosystiksi kehittynyt
solumassa hautautuu limakalvoon. Tämän jälkeen sen sisäsolumassasta kehittyy kaksikerroksinen alkiolevy, johon
gastrulaation kautta syntyy kolmas kerros mesodermi, ja näin kaikki kolme alkiokerrosta, endodermi, mesodermi ja
ektodermi saavat alkunsa. Näistä kolmesta alkiokerroksesta syntyvät alkion elimistön eri rakenteet. Gastrulaatioon
vaikuttavat monet signaaliaineet, jotka ohjaavat sen etenemistä ja rakenteiden jatkokehitystä.

Johdanto
Alkion kehitys alkaa siitä, kun siittiö hedel-
möittää munasolun. Hedelmöitys päättyy, kun
hedelmöitetyn munan eli tsygootin sisältämät
kromosomit järjestyvät jakautumista varten.
Zygootin ensimmäinen jakautuminen tapah-
tuu noin 30 tunnin päästä hedelmöityksestä.
Näin syntyvät ensimmäiset tytärsolut, blasto-
meerit. Nämä alkavat jakautua nopeassa tah-
dissa, ja kolmen päivän kuluttua 12–16 solus-
ta koostuva muurainasteen alkio eli morula
saavuttaa kohdun ontelon. Neljännen päivän
aikana morulasta alkaa kehittyä blastosysti eli
alkiorakkula. Onton alkiorakkulan sisään
muodostuu alkionysty. Alkio kiinnittyy koh-
tuun ensimmäisen viikon lopulla, kun sitä
ympäröinyt glykoproteiineista koostuva kuo-
ri katoaa, ja alkio alkaa kasvaa vapaasti.
Toisen viikon kuluessa alkionystystä voidaan
havaita kaksi kerrosta, epiblasti ja hypoblasti.
Nämä rakenteet syntyvät kun blastosysti on
kiinnittynyt kohdun seinään, ja sisäsolumassa
Alkionystyn ulkosolut (trofoblastisolut) eri-
laistuvat, ja muodostavat kerroksen, johon
syntyy onteloita. Nämä ontelot yhtyvät äidin
kapillaarien kanssa, ja alkaa istukan kehitys.
Kolmekerroksinen alkiolevy syntyy gastru-
laation seurauksena. (Niemi & Väänänen)

8.1 Gastrulaation vaiheet
Gastrulaatiossa, joka alkaa noin kolmannen
viikon alussa, syntyy kolmas alkiokerros, me-
sodermi. Gastrulaation ensimmäisessä vai-
heessa epiblastit muuttavat muotoaan mesen-
kymaalisiksi soluiksi, ja siirtyvät kohti alkio-
kiekon keskustaa. Näin muodostuu alkiokie-
kon keskipisteestä taaksepäin alkeisjuoste.
Alkeisjuoste jatkaa kasvuaan taaksepäin, jol-
loin sen etupäähän muodostuu alkeisnysty, ja

sen keskelle alkeiskuoppa. Juosteen keskelle
jää alkeisuurre.

Kuva 1. Hedelmöityksestä kiinnittymiseen.

Kuva 2. Alkeisjuoste amnionontelosta katsottuna.

Seuraavassa vaiheessa alkeisjuosteen mesen-
kymaaliset solut muuttuvat pullomaisiksi, ja
työntyvät alkeisuurteen läpi hypoblastisolujen
väliin muodostaen lopullisen endotermin. So-
luja jää myös uuden endotermin ja epiblasti-
kerroksen väliin. Näistä väliin jääneistä so-
luista muodostuu mesodermi. Lopullinen ek-
todermi muodostuu epiblasteista, jotka eivät
vaella alkeisuurteeseen. Näin siis ektodermi
on lopulta kaikkien alkiokerrosten alkuperä.
(Niemi & Väänänen)

Alkeisjuoste

Alkeisnysty
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i.
Kuva 3. Gastrulaatio

8.2 Alkiokerroksista syntyvät rakenteet

Kuva 4. Alkiokerroksista muodostuvat rakenteet lueteltuina (Niemi & Väänänen)

8.3 Signaalimolekyylit
Taulukko 1. Signaaliaineiden vaikutukset.

Epiblasti

Alku-uurre

Hypoblasti

Mesenkymaali-
nen solu

Signaalimolekyyli Mistä erittyy Miten vaikuttaa
FGF8 (fibroblast growth factor 8) Epiblastisoluista alkeisuurteessa Inhiboi E-kadheriinia, joka kiinnittää epiblastin soluja 

toisiinsa, epiblastit erilaistuvat mesenkymaalisiksi soluiks
Oct4 – Pitää sukusolut monikykyisinä
Bmp ekstraembryonaalisesta  ektodermista Säätelee kehittyvien sukusolujen määrää
Nodal, Wnt3 posteriorisesta epiblastisolukosta, ekstraembryonaalisesta 

ektodermista, mahd. takaosan primitiivisestä endodermistä
Indusoivat alkeisjuosteen syntyä

Chordin, Noggin ja follistatiini Node Inhiboivat Bmp:tä. Goosecoid säätelee 
Chordiinin muodustumista

OTX2, LIM1 ja HESX1 AVE Indusoivat alkion kraniaalipään kehittymistä, 
ennen gastrulaatiota

HNF-3 – Pitää yllä alkeisnystyä. Myöhemmin vaikuttaa etu- ja 
keskiaivojen kehittymiseen

(Partanen & Salminen 2003 ja Sadler 2006)
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AVE (anterior visceral endoderm) on alkiole-
vyn kraniaalipäässä sijaitseva signaalikeskus,
joka erittää pään muodostumiseen vaikuttavia
transkriptiotekijöitä (ks. taulukko 1). (Sadler
2006)
ADE (anterior definitive endoderm) on sig-
naalikeskus, joka muodostuu endodermin
suoluista, jotka invaginoituvat. Se säätelee al-
kion etupään muodostusta, ja erittää useita sa-
moja signaaliaineita kuin AVE.
Node (solmuke) sijaitsee alku-uurteen kärjes-
sä. Se erittää taulukossa 1 mainittuja signaali-
aineita. (Partanen & Salminen 2003)
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Tiivistelmä
Somiitittien muodostus alkaa alkion varhaisessa kehityksessä ja jatkuu hieman yli alkionkehityksen puolivälin
(viidenteen viikkoon saakka). Somiitit muodostuvat somitogeneesin kautta ja niistä muodostuu edelleen tärkeitä
rakenteita, kuten selkäranka, kylkiluut, selän lihakset ja selän verinahka, kehon seinämä ja raajojen lihakset.
Somiittien erikoistumisen saa aikaan ympäröivien rakenteiden (selkäjänne, hermostoputki) erittämät viestiaineet.

Johdanto 
Somiitit, eli alkujaokkeet ovat solurykelmiä
jotka syntyvät alkiokautisen mesodermin pak-
suuntuessa paraksiaaliseksi mesodermiksi sel-
käjänteen molemmin puolin, ja sen edelleen
segmentoituessa somiiteiksi. (Kuva 1) Somii-
teista kehittyy edelleen soluja, jotka muodos-
tavat sikiölle selkärangan ja kylkiluut, selän
verinahan ja lihakset, sekä kehon seinämän ja
raajojen lihakset. Somiitteja muodostuu aina
kullekin eläinlajille tyypillinen määrä, ihmi-
sille 42–44 paria. Somiittien muodostus ta-
pahtuu alkion 2. ja 5. kehitysviikon välillä.

Kuva 1. Presomiittinen mesodermi ja somiitteja

9.1 Paraksiaalisen mesodermin 
muodostuminen

Paraksiaalinen mesodermi saa alkunsa alkio-
kautisesta mesodermista, joka sijaitsee selkä-
jänteen molemmin puolin. Noin seitsemän-
toista päivän ikäisessä alkiossa alkiokautisen
mesodermin solut alkavat nopeasti jakautua,
ja ne muodostavat selkäjänteen molemmin
puolin paksut palkit, joita kutsutaan paraksi-
aaliseksi mesodermiksi. Sivumpana mesoder-

mikerros pysyy ohuempana, siihen muodos-
tuu solujen välisiä onteloita, jotka myöhem-
min jakavat tämän kerroksen kahtia. Vesikal-
von puoleista kerrosta kutsutaan parietaali-
seksi mesodermiksi, ja ruskuaispussin puo-
leista kerrosta kutsutaan viskeraaliseksi meso-
dermiksi. Yhdessä nämä lehdet muodostavat
uuden ontelon; alkionsisäinen ontelo. Inter-
mediaalinen mesodermi yhdistää parietaalisen
ja sisuspuoleisen mesodermin paraksiaali-
seen mesodermiin. [Langman’s Medical Em-
bryology 10th Edition]

9.2 Paraksiaalinen mesodermi
Noin kahdenkymmenen päivän ikäisessä alki-
ossa paraksiaalinen mesodermi alkaa muotou-
tua somiiteiksi, joita muodostuu  eläinlajille
tyypillinen määrä, ihmisille 42–44 paria (4 ta-
karaivo-, 8 kaula-, 12 rinta-, 5 lanne-, 5 risti-
ja 8–10 häntäparia). Somiitteja muodostuu
syklisesti noin kolme paria päivässä kunnes
viidennen viikon lopulla niitä on lajille omi-
nainen määrä. Ensimmäinen takaraivo- ja vii-
meiset viidestä seitsämään häntäsomiittiparia
häviävät myöhemmin. Koska somiittien muo-
dostuminen on hyvin periodista, pystytään so-
miittien määrästä hyvin arvioimaan alkion
ikä. [Langman’s Medical Embryology 10th
edition]

9.2.1 Somiittien segmentaatio
Somiittien segmentoitumisesta paraksiaalises-
ta mesodermista vastaa systeemi, josta käyte-
tään nimeä ”Segmentation Clock” (segmen-
taatiokello). Segmentation Clock vastaa so-
miitinmuototumisen periodisuudesta, ja siitä
mihin somiittien rajat muodostuvat. [Palmei-
rim ym. 1997] [Pourquié 2003] Järjestelmä
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koostuu Notch- ja WNT-signaaliteistä, jotka
toimivat periodisesti paraksiaalisessa meso-
dermissa. Etenkin Notch-signaalireitti saa ai-
kaan sen, että paraksiaalisessa mesodermissa
alkaa aaltomaisesti (kaudaalisesta päästä koh-
ti kraniaalista päätä) ilmentyä syklisiä geene-
jä. Linnuilla on vastaavassa systeemissä ha-
vaittu ilmentyvän c-hairy1-geeni(chick hairy
geeni), josta on löydetty hiirilläkin homologi
HES1-geeni (joka kuuluu myös hairy-kaltai-
siin geeneihin). [Jouve ym. 2000] On siis ole-
tettavaa, että ihmisilläkin syklisenä geeninä
toimii jokin hairy-kaltainen geeni, joka saa ai-
kaan somiittien tarkat rajat. Geeni ilmenee
aaltomaisesti (yksittäiset solut ilmentävät gee-
niä niin, että se ilmenee aaltomaisena paraksi-
aalisessa mesodermissa) siten, että ”aalto”
lähtee pitkänä liikkeelle presomiittisen meso-
dermin kaudaalisesta osasta, ja sen päätyessä
kraniaaliseen osaan ja sen lyhentyessä, jää se
ikään kuin paikalleen merkaten kohtaa, johon
tuleva somiitti muodostuu. [Jouve ym. 2000]
Yhden aallon jäätyä kohtaan mihin somiitti
alkaa muodostua, lähtee toinen aalto liikkeel-
le, ja sama sykli toistuu kunnes saavutetaan
määrätty määrä somiitteja (ihmisen 42–44 pa-
ria). [Langman’s Medical Embryology 10th
edition] [Pourquié 2003] [Jouve ym. 2000] 
Segmentation Clockin lisäksi somiitinmuo-
dostukseen liittyy paraksiaalisen mesodermin
alueella RA (Retinoic Acid), jonka gradientti
on rostrokaudaalinen ja FGF8 (Fibroblast
growth factor 8), jonka gradientti on kaudo-
rostraalisesti. [Sirbu ym. 2006] FGF8-gradi-
entti estää hairy-geenin toiminnan, eli varmis-
taa sen, että somiitti muodostuu oikeaan koh-
taan siten, että tulevan somiitin kaudaalinen
raja muodostuu kohtaan, jossa FGF8-gradi-
entti loppuu. RA taasen toimii kiihdyttäjänä
somiittien muodostumiselle. FGF8-gradientti
määrää siis rajan somiittien muotoutumiselle,
ja tämä raja siirtyy jatkuvasti kaudaaliseen
suuntaan alkion kasvaessa pituutta, jolloin se
aina määrää rajan uudelle somiittiparille.
[Langman’s Medical Embryology 10th editi-
on] [Sirbu ym. 2006]

9.3 Somiittien erikoistumisen 
molekulaarinen säätely

Signaalit somiittien erikoistumiseen tulevat
ympäröiviltä rakenteilta, joita ovat selkäjän-

ne, hermostoputki, epidermi ja lateraalinen le-
vymäinen mesodermi. Selkäjänteenpuoleinen
hermostoputken osa ja itse selkäjänne tuotta-
vat Nogginsin ja Sonic hedgehogin proteiine-
ja, jotka erittyvät kyseisiltä alueilta ympäröi-
vään kudokseen, joiden vaikutuksesta somii-
tista muodostuu sklerotomi. (Kuva 2) Muo-
dostumisen jälkeen sklerotomisolut erittävät
transkriptiotekijää PAX1:stä, joka käynnistää
tapahtumasarjan, jossa rustoa ja luuta muo-
dostavat geenit ohjaavat nikamien muodostu-
mista. Dorsaalisesta hermostoputkesta erittyy
WNT-proteiineja, joiden säätelemänä aktivoi-
tuu PAX3, joka rajaa dermomyotomin somii-
tista. WNT-proteiinin vaikutuksesta somiitin
dorsomediaaliseen osaan ilmaantuu lihasspe-
sifinen geeni MYF5 ja samoin tästä osasta ke-
hittyy epaxiaalinen (selän) lihaksisto. [Lang-
man’s Medical Embryology 10th edition]
Vuorovaikutus lateraalisesta levymäisestä
mesodermista erittyvän inhibitoivan proteii-
nin BMP4:n ja epidermistä erittyvän aktivoi-
vien WNT tuotteiden välillä vaikuttaa somii-
tin dorsolateraaliseen osaan, siten että tälle
alueelle ilmaantuu myös toinen lihasspesifi-
nen geeni MYOD. Tästä osasta kehittyy raa-
jojen ja kehon seinien lihaksia. Somiitin dor-
saalisen epiteelin keskiosasta kehittyy dermis.
Tätä kehitystä ohjaa hermostoputken dorsaali-
selta alueelta erittyvä NT-3 (neurotrophin 3).
[Langman’s Medical Embryology 10th editi-
on]

Kuva 2. Kaavakuva somiittien erikoistumisesta
vuorovaikutuksessa ympäröivien kudosten
kanssa. 

9.3.1 Sklerotomin muodostuminen
Neljännen viikon lopulla somiitin ventraali-
sen ja mediaalisen osan solut menettävät tii-
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viin rakenteensa. Ne leviävät ja liikkuvat koh-
ti selkäjännettä mesenkymaalisiksi soluiksi,
eli sklerotomiksi. (Kuva 3) Sklerotomisoluis-
ta erilaistuu eri transkriptiotekijöiden vaiku-
tuksesta mm. jänteitä muodostavia soluja.
Etenkin PAX1 kiihdyttää rusto- ja luukudok-
sen muotoutumisesta vastaavia geenejä, jol-
loinka solut erilaistuvat mm. kondro- ja os-
teoblasteiksi. Ne muodostavat esimerkiksi
selkärangan luu- ja rustokudoksen sekä kond-
rokraniumin. [Langman’s Medical Embryolo-
gy 10th edition]

Kuva 3. Sklerotomin kehittyminen somiitista, ja
sen edelleen kehittyminen.

9.3.2 Nikamien muodostuminen
Selkänikamat muodostuvat yhden skleroto-
min alaosan vilkkaasti jakautuvien solujen ja
seuraavan sklerotomin yläosan solujen muo-
dostamasta rustokudoksesta, joka korvautuu
myöhemmin luulla. Jokaisen nikaman yksi-
löllistä muotoa ohjaavat HOX-geenit. Selkä-
jänne katoaa pikkuhiljaa jättäen jälkeensä ni-
kamalevyjen nucleus pulposuksen; nikamale-
vyjen muut osat ovat aluksi sklerotomisoluja,
mutta korvautuvat syykehällä. Yhdessä ydin
ja syykehä muodostavat välilevyn. [Lang-
man’s Medical Embryology 10th edition]
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10.1 Alkusuolen kehittyminen
Kolmannella ja neljännellä viikolla hermosto-
putken nopean kasvun ansiosta alkio käpertyy
kaarelle. Osa ruskuaispussista sulkeutuu kaa-
ren sisään ja muodostaa suoliston alun. Kä-
pertyminen on voimakkainta pää- ja peräosis-
sa, joihin muodostuvat etusuoli ja takasuoli.
Näiden välistä osaa, joka tässä vaiheessa on
vielä yhteydessä ruskuaispussiin ohuen tiehy-
en välityksellä, kutsutaan keskisuoleksi. (Sad-
ler 2006)

Kuva 1. Alkion kaartuminen pituussuunnassa.

Ruoansulatusputki (lukuunottamatta suu- ja
peräkuoppaa) saa sisäpintansa ruskuaista vas-
ten olevasta endotermistä. Nielukalvo erottaa
aluksi ektodermistä muodostunutta suukuop-
paa etusuolesta, mutta neljännellä viikolla
kalvo ohenee ja repeää, jolloin syntyy yhteys
suolen ja suun välille. (Niemi ja Väänänen
1993) Kloaakkikalvo puolestaan rikkoutuu
seitsemännellä viikolla, jolloin takasuoli pää-
see avautumaan peräaukkokuoppaan. (Sadler
2006) Peräaukko-ihoviiva jakaa anaalikana-
van ylempään ja alempaan osaan, joista ylem-
pi on peräisin takasuolen endotermistä ja
alempi ektodermistä. (http://www.netterana-
tomy.com/anatomylab/)

Kuva 2. Poikkileikkaus eri kehitysvaiheissa. Alki-
olevy kaartuu myös lateraalisesti, joten alkio saa
pyöreähkön muodon.

10.2 Yleispiirteet

10.2.1 Alkusuolen merkitys
Organogeneesiksi nimetyssä kehitysvaihees-
sa alkusuolesta muovautuu eri elimiä indukti-
on avulla. Induktiota aiheuttavat mesenkyy-
mi-epiteelivuorovaikutus, jukstakriininen sig-
nalointi ja parakriiniset viestimolekyylit. So-
lujen ja kudosten välinen viestintä on interak-
tiivista: solukkojen toisilleen antamat signaa-
lit määräävät, milloin ja mihin suuntaan ne
erilaistuvat. Alkusuolta ympäröivään endoter-
miin indusoituu saarekkeita, esimerkiksi mak-
san, keuhkojen ja haiman silmut. (Sadler
2006)

10.2.2 Rakenne
Alkusuolta ympäröi mesodermin lehti, joka
myös kiinnittää leveällä kannaksella suolen
ruumiinontelon takaseinään. Myöhemmin
kannas ohenee, ja syntyy varsinaisen suolilie-
peen edeltäjä. Ruumiinontelon etuseinään al-
kusuoli on kiinnittyneenä vain ruokatorven,
mahan ja pohjukaissuolen alueilta. (Niemi ja
Väänänen 1993)
Neljännellä viikolla alkusuolelle kehittyy ve-
renkiertojärjestelmä. Ylempi ja alempi suoli-
lievevaltimo kehittyvät parillisesta ruskuais-
valtimosta, joka sulautuu yhdeksi. Ruskuais-
laskimot haarautuvat alkusuolen ympärille ja
laskevat maksan kautta, ja niiden peräosista
tulee porttilaskimo. (Niemi ja Väänänen
1993) Sapenjohtimen ja haimatiehyen lasku-
kohta, proksimaalinen duodenum, on etusuo-
len johdos, johon tulee sisusvaltimurungon
haaroja. Loput duodenumista sekä jejunum ja
ileum ovat keskisuolen johdannaisia, jotka
varustetaan ylemmän suolilievevaltimon haa-
roilla. (www.netteranatomy.com/anatomylab)
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Kuva 3. Yleiskatsaus. Alkusuolesta kehittyviä eli-
miä ilmaantuu ensin silmuina ja pullistumina.

10.3 Alkusuolesta kehittyvät 
rakenteet

10.3.1 Etusuoli
Alkusuolen etuosaa kutsutaan kidus- tai nielu-
suoleksi. Sitä ympäröivät kiduskaaret. Alkion
ruuansulatuskanavan suuhun liittyvää alku-
osaa kutsutaan stomodeumiksi. Stomodeum
yhdistää etusuolta ja amniononteloa. (http://
www.embryology.ch/anglais/sdigestive/
gesicht01.html)

Kiduskaaret ja stomodeum

Kiduskaaret ovat väliaikainen rakenne, joka
esiintyy kaikilla selkärankaisten sikiöillä, ih-
misillä toisen ja kuudennen kehitysviikon vä-
lillä. Kiduskaarten väliin jääviä endodermaa-
lisia rakoja kutsutaan sisäpuolisiksi kidustas-
kuiksi ja ektodermaalisia uurteita ulkopuoli-
siksi kidustaskuiksi.  Kaikkiin kaariin kehit-
tyy kiduskaarten mesenkyymistä rustot, jois-
ta tulee merkittävä osa sikiön rustoista tuki-
rankaa. Suurin osa niistä surkastuu, mutta joi-
takin tärkeitä rusto- ja luurakenteita niistä
kehittyy. 
Ensimmäisen kiduskaaren rusto, Meckelin
rusto, häviää lähes kokonaan sen jälkeen, kun
sen ympärillä olevat mesenkyymisolut ovat
muodostaneet alaleukaluun. Meckelin ruston
päistä kehittyy kaksi kuuloluuta, vasara ja ala-
sin. (Sariola, Frilander ym. 2003) Yläleukau-

lokkeesta syntyvät yläleuanluu, poskiluu ja
osa ohimoluusta. Ensimmäisestä kiduskaares-
ta kehittyy paljon etenkin suun lihaksia, joita
kaikkia hermottaa kolmoishermon alaleuka-
haara. Jalustin muodostuu toisen kiduskaaren
eli kielikaaren Reichertin rustosta. Samasta
rustosta syntyvät myös ohimoluun puikkolisä-
ke ja kieliluun pienet sarvet. Kielikaaren li-
hassoluista ovat peräisin kaikki kasvojen il-
melihakset. Kolmannen kiduskaaren etupään
rustosta erilaistuvat kieliluun runko ja iso sar-
vi, ja sen mesenkyymistä syntyvät eräät nie-
lun lihakset. Kolmen viimeisen kiduskaaren
rustoiset aiheet sulautuvat yhteen muodostaen
kurkunpään rustot. Neljännestä syntyvät kaik-
ki kurkunpään lihakset ja osa nielun lihaksis-
ta. (Niemi ja Väänänen 1993)

Kidussuoli

Kidussuolesta saavat alkunsa henkitorvi ja
ruokatorvi. Noin neliviikkoisella sikiöllä pul-
listuu kidussuolesta keuhkosilmu, joka viik-
koa myöhemmin on jo jakautunut kahden
pääbronkuksen aiheeksi. Samalla kidussuoli
kuroutuu pituussuunnassa kahtia erottaen toi-
sistaan henkitorven ja sen takana sijaitsevan
ruokatorven. Vain kurkunpään alueella ne jää-
vät yhtenäiseksi. Pääbronkusten haarat jakau-
tuvat edelleen, oikealla kolmeksi ja vasem-
malla kahdeksi haaraksi, joista erikoistuvat
keuhkojen lohkot. (Sariola, Frilander ym.
2003)
Ruokatorvi on aluksi umpinainen. Sen ontelo
syntyy epiteeliin puhjenneiden pienten rakku-
loiden laajetessa ja yhtyessä. Ruokatorven li-
haskerrokset syntyvät mesenkyymistä, joka
ympäröi alkusuolta. Mahalaukku syntyy pus-
simaisesta laajentumasta kidussuolessa. Nel-
jännen ja kuudennen raskausviikon välissä se
kiertyy lähes vaakasuoraan asentoon. Se kas-
vaa voimakkaan epäsymmetrisesti, jolloin
syntyvät iso ja pieni kaarre. Mahalaukun ylä-
ja keskiosan limakalvo erilaistuu happoa tuot-
tavaksi solukoksi ja alaosa limaa ja gastriinia
erittäviksi soluiksi. Eritys alkaa, kun sikiö on
runsaan viiden viikon ikäinen. Myös maha-
laukun lihaskerrokset erilaistuvat mesenkyy-
mistä. Duodenum muodostuu osittain etu- ja
osittain keskisuolesta. Sen verenkierrosta
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huolehtivat sen vuoksi kaksi erillistä valti-
moa, sisusvaltimo ja ylempi suolilievevalti-
mo. Mahan kiertyminen ja haiman pään kasvu
saavat pohjukaissuolen kaartumaan oikealle.
Kolmannella kehitysviikolla etusuolen loppu-
päähän ilmestyy pullistumana maksan ja sap-
piteiden aihe. Silmusta saa alkunsa maksan
perussolukko, ja se työntyy sydänpussionte-
lon ja sikiökannan väliseen mesenkyymile-
vyyn, josta kehittyy maksan sidekudoksinen
tukisolukko. Maksasilmun tyveen muodostuu
sappirakon ja sappirakkotiehyen aihe. Maksa
on sikiökauden alkuvaiheessa hyvin suuri,
kymmenviikkoisella yli 10 % koko painosta.
Niinpä se vie myös paljon tilaa vatsaontelosta
työntäen kasvavan suoliston väliaikaisesti na-
panuoraan.
Haima saa alkunsa kahdesta alkusuolen sil-
musta. Etummainen, pienempi, lähtee yleensä
sapenjohtimen tyvestä, kiertyy taaksepäin ja
yhtyy suurempaan silmuun. Etummainen sil-
mu muodostaa haiman pään, taempi hännän.
Langerhansin saarekkeet erilaistuvat haiman
perussoluista kolmannella sikiökuukaudella ja
aloittavat insuliinintuotannon noin viiden
kuukauden iässä. (Niemi ja Väänänen 1993)

10.3.2 Keskisuoli
Etusuolen loppu- ja keskisuolen yläosasta
muodostuu duodenum. Kidussuolen ja keski-
suolen rajapintaan syntyvät maksasilmu ja
haiman silmut. Ohutsuoli ja paksusuolen al-
kuosa muodostuvat keskisuolesta. Alkusuolen
sulkeutuessa keskisuoli jää aluksi avoimeen
yhteyteen ruskuaispussin kanssa. Suoli kas-
vaa nopeasti, ja neljännen viikon puolivälissä
se irtoaa vatsaontelon takaseinästä suolilie-
peensä varaan. Suoli asettuu U:n muotoiseksi
lenkiksi, joka on edelleen päästään auki rus-
kuaistiehyeeseen. Suolen piteneminen ja mak-
san paisuminen ahtauttavat vatsaonteloa niin,
että keskisuoli työntyy napanuoraan. Sen jäl-
keen suoli kiertyy 270 astetta vastapäivään,
kasvaa lisää pituutta ja ohutsuoli menee syk-
kyrälle. Kolmannen sikiökuukauden lopulla
suoli alkaa palata napanuorasta takaisin vatsa-
onteloon. Ensiksi palaa tyhjäsuolen alkuosa ja
asettuu vatsaontelon vasemmalle puolelle.
Seuraavina palaavat osat asettuvat siitä oike-
alle. Viimeisenä saapuu umpisuoli, joka aset-

tuu heti maksan alapuolelle, josta laskeutuu
paksusuolen pidentyessä alemmaksi. Umpili-
säkkeen aihe ilmaantuu umpisuolen vatsaon-
teloon paluun jälkeen. (Niemi ja Väänänen
1993)

10.3.3 Takasuoli
Takasuolesta syntyvät poikittaisen koolonin
viimeinen kolmannes, laskeva koolon, sigma-
suoli ja rektum. Takasuolen loppuosa, kloaak-
ki, on yhteissuoli, johon avautuvat sekä alku-
suoli että alkion rakkokalvo. Kahdeksanteen
viikkoon saakka kloaakki on kalvomainen ra-
kenne. (Sariola, Frilander ym. 2003) Sen puh-
jetessa seitsemännellä viikolla horisontaali-
nen mesenkyymipoimu työntyy viemärisuo-
leen, kasvaa kiinni sen sulkukalvoon ja muo-
dostaa välilihan aiheen. Näin syntyvät perä-
aukko ja sen etupuolelle virtsanjohtimen auk-
ko. Tytöllä virtsaputken ja peräaukon väliin
muodostuvat kohtu ja emätin. (Niemi ja
Väänänen 1993)
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Tiivistelmä
Induktion biologiskäsitteellisen määrittelemi-
sen lisäksi määritellään muutama induktion
kohdesoluja koskeva käsite. Alkionkehityk-
sen näkökulmasta tarkastellaan primaari-in-
duktiota, sitä edeltänyttä aikaa ja sekundaa-
ri-induktion tapahtumia käyttäen esimerkkinä
silmän kehittymistä. Muutamia induktioon
liittyviä geenejä ja kasvutekijöitä tarkastel-
laan yleisellä tasolla, mutta niihin ei syvenny-
tä.

Johdanto 
Induktio ohjaa solutapahtumia ja kaavoittu-
mista hedelmöityksen tapahduttua jo ensim-
mäisistä viikoista lähtien (Sadler 2003). Tä-
män tapahtuman merkitys korostuu etenkin
monisoluisissa organismeissa kuten ihmises-
sä. 

Kuva 1.  Induktio havainnollistettuna. (Kuva:
Markus Kovala)

11.1 Induktion määritelmä
Induktio on vuorovaikutteinen tapahtuma,
jossa solut vaikuttavat toisten solujen kehitty-
miseen (kuva 1). Induktio voi tapahtua myös
kudosten välillä (Wolpert ym. 2007).

Induktio solutasolla

Induktiossa viestivä solu kommunikoi kohde-
solun kanssa pääasiassa erittämällä signaali-

molekyylejä solunulkoiseen tilaan, aukkolii-
tosten välityksellä tai suoran kontaktin kei-
noin (kuvasarja 2). Suorassa kontaktissa vies-
tintä tapahtuu solukalvolla olevien molekyyli-
en avulla (Wolpert ym. 2007).

Kompetenssi

Indusoivassa  tapahtumassa kohdesolun täy-
tyy olla kompetentti vastaanottamaan indukti-
osignaali. Tällöin kohdesolulla on esimerkiksi
oltava sopiva reseptori vastaanottamaan viesti
tai tarvittavat transkriptiotekijät (kuvasarja 2).
On huomioitava, että kompetenssi voi muut-
tua ajan myötä (Wolpert ym. 2007). Solujen
kompetenssi myös vähenee erilaistumisen
edetessä, ja solun geenit asettavat sille rajat
(Niemi ym. 1994). 

Kuvasarja 2. Kompetenssi ja induktiivinen vies-
tintä. (Alkup. kuvat Wolpert ym. 2007, s. 22) 

Vaste

Vaste  tarkoittaa seurausta kohdesolun toimin-
nassa induktiivisen signaalin saavuttua.  So-
lun jakautuminen, erilaistuminen, liikkumi-
nen, apoptoosi, toisen induktiosignaalin eri-
tys, muutos metaboliassa tai käyttäytymisessä
ovat muutamia monista mahdollisista vasteis-
ta. On keskeistä ymmärtää, että vaste induktii-

Parakriininen viestintä Kompetentti

Inkompetentti

Suora kontakti

Aukkoliitos
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viseen signaalin on erittäin riippuvainen solun
sen hetkisestä tilasta (Wolpert ym. 2007).
Vasteeseen voivat vaikuttaa monet asiat: so-
lun tila, viestimolekyylien konsentraatio,
viestimolekyylit jne. Samat viestimolekyylit
voivat herättää erilaisia vasteita riippuen so-
lusta. Myös eri viestimolekyylit voivat vai-
kuttaa saman geenin ilmentymiseen yhdessä
solussa. Muun muassa tämän seurauksena tie-
tyt geenit voivat toistuvasti aktivoitua ja inak-
tivoitua yksilönkehityksen aikana (Wolpert
ym. 2007).

11.1.1 Alkion solujen välinen vuorovai-
kutus

Alkiossa useanlaisten solujen aikaansaaminen
yksinkertaisemmista lähtösoluista perustuu
sopivaan peräkkäisten induktioiden sarjaan.
Peräkkäisissä induktioissa esimerkiksi kudos
B indusoi kudoksesta A kudoksen C. Tämän
jälkeen muodostunut uusi kudos C indusoi
A:sta ja B:stä uudet kudokset D ja E (Alberts
ym. 2007).
Sen lisäksi, että läheiset solut ja kudokset in-
dusoivat toisiaan, saavat induktiota välittävät
morfogeenit aikaan myös etäällä olevien solu-
jen liikettä toistensa esteettömämpään vaiku-
tuspiiriin (Alberts ym. 2007). Näin tapahtuu
muun muassa gastrulaatiossa alkionkehityk-
sen kolmannella viikolla, jolloin osa alkiokie-
kon epiblastin soluista reagoi induktioon siir-
tymällä epiblastikerroksen alle ja muodosta-
malla endodermi- ja mesodermikerrokset
(Sadler 2003). Solujen induktiosta seuraava
liike eli migraatio on yleisintä alkiokaudella
(Niemi ym. 1994).
Gastrulaatiossa muodostuvien kolmen alkio-
kerroksen välinen vuorovaikutus on esimerk-
ki paikallistyyppisestä induktiosta: ekto- ja
endodermin välissä sijaitseva mesodermistä
kehittynyt mesenkyymisolukko indusoi solun
kehityssuunnan muutoksia ekto- ja endoder-
maalisiin soluihin, ja toisin päin (Sadler
2003). Transformoiva kasvutekijä beeta
(transforming growth factor, TGF-β) ja fib-
roblastikasvutekijä (fibroblast growth factor,
FGF) ovat keskeisiä mesekyymin ja epiteelin
induktiota välittäviä kasvutekijöitä (Niemi
ym. 1994). Mesenkyymin ja elimistön epitee-

lien välinen induktiovuorovaikutus johtaa ku-
dosten muodostumiseen.  Kudosten välinen
induktio johtaa organogeneesin eli alkion
elinten vaiheittaiseen muodostumiseen (Sad-
ler 2003). Jotkin rakenteet, kuten sormet ja
varpaat, muodostuvat osittain apoptoosi-in-
duktion seurauksena (Jirásek 2004).

11.1.2 Primaari-induktio
Elinjärjestelmän muodostuminen tarkoituk-
senmukaiseksi vaatii suunnitelmallista kaa-
voittumista jo alkionkehityksen varhaisim-
missa vaiheissa. Primaari-induktio on yksi
varhaisimmista, mutta ei varhaisin, kaavoittu-
misen käynnistävistä signalointitapahtumista,
jonka keskeisin seuraus on keskushermoston
rakenteiden muodostuminen neurulaation
kautta (Bard 1992).
Kaikki alkion solut voivat lähettää ja ottaa
vastaan induktiota aiheuttavia viestejä, mutta
alkioon muodostuu myös induktion aikaan-
saamiseen erikoistuneita alueita, joita kutsu-
taan signaalikeskuksiksi. Eräänä tärkeänä sig-
naalikeskuksena toimii alkiokautinen selkä-
jänne, joka kehittyy mesodermin soluista ja
määrittää kehon keskiviivan. Neurulaation
alussa selkäjänne indusoi kasvutekijöiden,
muun muassa Sonic hedgehogin (Shh:n) väli-
tyksellä alkion selänpuoleisen ektodermisen
kerroksen muodostamaan hermostolevyn (Lo-
dish ym. 2003). Päänpuoleisessa alkion osas-
sa hermostolevyn taipuminen putkeksi johtaa
keskushermoston jatkokehitykseen, mutta
keskushermoston kaudaalinen osa kehittyy eri
mekanismilla. Vaikkakin kraniaalisen ja kau-
daalisen osan kehittymismekanismit eroavat
toisistaan, niiden induktiota ohjaavat ainakin
osittain samat morfogeenit (Sadler 2003).
Näihin lukeutuvat ainakin Shh ja luun morfo-
geneettinen proteiini (Bone morphogenic pro-
tein, BMP) (Lodish ym. 2003).

11.1.3 Esimerkkejä induktiossa toimi-
vista geeneistä

Homeobox-geenien sisältämät homeobok-
seiksi kutsutut osat koodaavat transkriptiote-
kijöitä, jotka aktivoivat muun muassa kehon
osien ja akseleiden kaavoittumiseen osallistu-
via geenejä (Sadler 2003). Aktivoitua homeo-
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box-geeniä kutsutaan Hox-geeniksi, ja sen
toiminta perustuu transkriptiotekijävälittei-
seen geenien aktivointiin sarjoina (Niemi ym.
1994). Monet homeobox-geenit sijaitsevat ke-
rääntyneenä yhteen homeoottiseen ryppää-
seen, mutta homeobokseja sijaitsee muualla-
kin perimässä. Retinoidihappo-morfogeenin
suuri vaikutus alkion pituussuuntaisen akselin
muodostumiseen perustuu sen kykyyn säädel-
lä homeobox-geenien ilmentymistä (Sadler
2003).
Retinoidihappo vaikuttaa myös Shh-geenin il-
menemiseen (Sadler 2003). Selkäjänteen tuot-
tamat Shh-morfogeenit indusoivat neurulaati-
on aikana myös hermostoputken vatsanpuo-
leisen osan tuottamaan Shh-morfogeenejä.
Shh:n pitoisuusero indusoi hermostoputken
alueiden kehittymiseen erilaisiksi. Selänpuo-
leisesti ektodermistä erittyvä BMP–morfo-
geeni indusoi samaan tapaan hermostoputken
selänpuoleista osaa (Lodish ym. 2003).
Shh:lla on myös muita tehtäviä. Se saa aikaan
muun muassa sklerotomien muodostumisen
somiitteihin, jotka kehittyvät mesodermista
molemmin puolin hermostoputkea (Sadler
2003).
Kolmiulotteisten rakenteiden muotoutumi-
seen johtava induktio perustuu osittain niiden
geenien ilmentymisen ohjailuun, jotka koo-
daavat alkion solukalvon kiinnitys- ja tunnis-
tusmolekyylien (cell adhesion molecules,
CAMs) synteesiä (Niemi ym. 1994). Näihin
kuuluvat muun muassa integriinit, kadheriinit,
selektiinit sekä immunoglobuliinien suurper-
he (Kierszenbaum 2007).

11.1.4 Sekundääri-induktio organoge-
neesissä

Aistinelinsoluja erilaistuu sekä keskusher-
moston muodostavasta hermostoputkesta että
ääreishermostoa muodostavasta hermostopie-
nasta. Jotkin aistinelimet indusoituvat alkion
ulkoisesta ektodermikerroksesta (Sadler
2003). Esimerkiksi silmän organogeneesissä
indusoivat kehittyvän keskushermoston ra-
kenteet, niitä ympäröivä mesenkyymi ja alki-
on ulkoinen ektodermaalinen kerros toistensa
edelleenkehitystä (Sadler 2003). Eri soluker-
rosten välinen etenevä induktio on ratkaise-
van tärkeää, sillä kuten todettua, silmän osat

kehittyvät eri kehityssuuntiin erilaistuneista
solutyypeistä, jotka eivät sijaitse alkutilan-
teessa toistensa välittömässä läheisyydessä.
Erilaisista lähtökohdista huolimatta kaikkien
silmän osien tulee muodostua huomattavan
yhteensopivaksi ja hienorakenteiseksi koko-
naisuudeksi, jossa yhdenkin osan vääränlai-
nen kehittyminen johtaa useimmiten koko eli-
men vioittumiseen ja tarpeettomuuteen. Esi-
merkiksi verkkokalvo on peräisin kehittyvistä
väliaivoista pullistuvasta ulokkeesta ja silmän
linssi taas päinvastaisella puolella sijaitsevas-
ta ektodermaalisesta kerroksesta kuroutuvasta
rakkulasta (kuvasarja 3) (Kierszenbaum
2007). Kumpikaan näistä rakenteista ei voi
kaavoittua ja kehittyä täysin ”omin päin”,
vaan tarvitaan alituista induktiivista ohjailua
ja viestinvaihtoa, jotta edes nämä kaksi raken-
netta toimisivat tarkoituksenmukaisesti yh-
dessä.
Tämäkään ei vielä riitä, sillä linssin ja verkko-
kalvon kehittymisessä on huomioitava usei-
den muiden kehittyvien osien ”aikeet” ja mo-
nipuolinen tarkoituksenmukaisuus. Silmän
oman optisen toiminnan toteuttamisen lisäksi
eri rakenteiden on otettava vastaan ja lähetet-
tävä induktiivisia signaaleja myös muualle
elimistöön ja otettava huomioon esimerkiksi
hermo- ja verenkiertojärjestelmän ja koko
muun elimistön kehittyminen (Kierszenbaum
2007).
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Silmän indusoituminen

Kuvasarja 3. Vastavuoroiset induktiot silmän ke-
hityksessä (Alkup. kuvat Abraham L. Kierszen-
baum 2007, s. 251–53 sekä Sadler 2003, s. 420).
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Hermostoputken ja epiteelin välinen
induktio aiheuttaa linssirakkulan
kuroutumisen (Kierszenbaum 2007).

Gangliosolujen aksonit muodos-
tavat näköhermon (Kierszen-
baum 2007).

Mesenkyymistä muodostuu silmän
eri rakenteita, esimerkiksi suoni-
kalvo ja kovakalvo (Kierszenbaum
2007).

Linssirakkulan indusoimana muodos-
tuu kaksiseinäinen silmämalja sekä
sarveiskalvo (Kierszenbaum 2007).
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G12 Morfogeenit
Anne Koskela ja Essi Kovalainen
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Tarkastaja Professori Petri Lehenkari

Morfogeenit ovat vesiliukoisia signaalimole-
kyylejä, jotka ohjaavat alkion osien kehitty-
mistä tapahtumassa, jota kutsutaan morfoge-
neesiksi. Ne saavat aikaan solujen välisiä in-
duktiivisia vuorovaikutuksia: solujen jakaan-
tumista, apoptoosia, asteittaista erilaistumista
ja migraatiota. Näin elimet ja ruumiinosat
saavat tyypillisen muotonsa ja kokonsa. Tau-
lukossa on määriteltynä muutamia morfogee-
nien toimintaan kiinteästi liittyviä tapahtumia.

Signaalimolekyylit leviävät solumatriksiin
diffuusion avulla ja solun vaste riippuu sig-
naalimolekyylin pitoisuudesta: eri kohdegee-
nit ilmenevät eri pitoisuuksilla ja solut erilais-
tuvat geneettisen ohjelmansa mukaisesti eri
kudossoluiksi. Lisäksi signaaleiden polut ris-
teävät ja vaikuttavat toisiinsa monin tavoin
muodostaen viestintäverkkoja. Solun vaste on
siis monen eri signaalin summa.

Kuva 1. Kuvassa havainnollistetaan sitä, että lä-
hellä olevien kohdesolujen pinnalla on enemmän
spesifisiä reseptoreita erittyvälle morfogeenille
kuin kauempana olevien solujen.

Signaalimolekyylit vaikuttavat viereisiin so-
luihin ja joskus jopa useiden solukerrosten
päähän (parakriininen vaikutus) tai signaali-
molekyyliä tuottavaan soluun itseensä (auto-
kriininen vaikutus). Lewis Wolpertin Rans-
kanlippumalli (kuva 2.) kuvastaa hyvin mor-
fogeenien vaikutusta. Lipun värit edustavat
eri erilaistumisvasteita saman morfogeenin eri
pitoisuuksille. Suuret pitoisuudet aktivoivat
kohdesoluissa eri geenien luentaa kuin pienet
pitoisuudet. Raja-arvon (lipun värin) vaihtu-
essa vaste muuttuu. Morfogeeneja tuottavat
signaalikeskukset, jotka ovat vain väliaikai-
sia rakenteita alkiossa ja sikiössä, kun niiden
toiminnasta tulee hyödytöntä, ne voivat suo-
rittaa apoptoosin tai muuttaa muotoaan ja teh-
täväänsä.

Vaste, jonka 
morfogeeni saa 
solussa aikaiseksi

Määritelmä Muuta

Kaavoittuminen Kolmiulotteisen mallin 
syntyminen

Esim. alkion akselien 
muodostus: selkä-vatsa, 
pää-häntä, oikea-vasen

Polarisoituminen Solun erilaistuminen 
siten, että sen eri päät 
saavat eri rakenteen ja 
toimivat eri tavoin

Esim. munasolussa 
vegetaalinen ja 
animaalinen puolisko, 
joista kehittyy eri 
kudoksia

Erilaistuminen Tapahtuu vaiheittain ja 
alkaa solujen vielä 
jakaantuessa

Esim. Mesodermista 
erilaistuu lihassoluja

Morfogeneesi Eri elimet ja ruumiinosat 
saavat tyypillisen 
muotonsa ja kokonsa

tärkein 
morfogeneettinen 
tapahtuma on 
gastrulaatio

Proliferaatio Solujen jakaantuminen, 
kehityksen aikana 
ajallisesti ja paikallisesti 
tarkoin säädeltyä

solujen määrä vaikuttaa 
suoraan elinten kokoon, 
niiden keskinäisiin 
suhteisiin ja muotoon

Migraatio solujen vaeltaminen, 
jotkin soluryhmät 
syntyvät kaukana 
lopullisesta 
toimintapaikastaan

Esim. ituradan solut 
syntyvät ruskuaispussin 
seinämässä, josta ne 
liikkuvat oikealla 
paikalleen

Apoptoosi Ohjelmoitunut 
solukuolema

Esim. ylimääräiset 
hermosolut häviävät, 
kun niitä ei enää tarvita
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Kuva 2. Ranskanlippumalli

Johdanto
Selkärankaisilla kaikkien ektodermaalisten
elinten kehitystä ohjaavat epiteelin ja mesen-
kyymin väliset vuorovaikutukset. Elinten ke-
hitys alkaa epiteelin paksuuntumasta, joka
painautuessaan alla olevaan mesenkyymiin
aiheuttaa mesenkyymisolujen tiivistymisen.
Tästä kehittyy elimen sidekudossolukko. Epi-
teelin rakenteen kehittyessä saa muotoutuva
elin ominaisia rakenteitaan. Esimerkkinä täl-
laisesta epiteelin ja mesenkyymin vuorovai-
kutuksen aikaansaamasta kehityksestä ovat
karvat ja eräät ektodermistä kehittyvät rauha-
set, kuten hiki- ja rintarauhaset.
Valtaosa epiteelin ja mesenkyymin vuorovai-
kutuksen välittävistä viestimolekyyleistä ja
morfogeeneistä kuuluvat neljään perheeseen:
Hedgehog, Wnt (Wingless-Integrated-perhe),
Fgf (Fibroblast growth factor) ja Tgfβ (Trans-
forming growth  factor). Kaikkia näiden nel-
jän perheen jäseniä esiintyy sikiön kaikissa
elimissä ja ne on siksi otettu lähempään tar-
kasteluun myöhemmin. Taulukossa 1 on ni-
metty myös muita merkittäviä viestimolekyy-
lejä.

Taulukko 1.

12.1 Morfogeeniperheitä

12.1.1 Hedgehog
Hedgehog-geenejä on nisäkkäillä kolme: So-
nic(shh), Desert ja Indian Hedgehog. Näistä
lähempään tarkasteluun on syytä ottaa Sonic
Hedgehog eli Shh, sillä sen vaikutukset ovat
huomattavasti kahta muuta laaja-alaisempia ja
sitä voidaan pitää välttämättömänä esimerkik-
si aivojen ja haiman kehitykselle, keuhkoput-
kien haaroittumiselle ja ihon erilaistumiselle.
Shh säätelee muun muassa useimpien elinten
kehitystä, ja sen vaikutukset ulottuvat aina va-
sen-oikea epäsymmetrian säätelystä raajojen
ja hermostoputken kaavoitukseen. Sonic Hed-
gehogin yliekspressio toisaalta haittaa lähes
kaikkien elinten kehitystä. Shh säilyy tärkeä-
nä myös aikuisilla, joilla se on yhdistetty syö-
piin solujen jakaantumista aiheuttavan omi-
naisuutensa takia.  Sonic Hedgehog, toisin
kuin muut morfogeenit, kulkeutuu suhteelli-
sen kauas signaalikeskuksestaan ja se vaikut-
taa siis parakriinisesti.
Solun reseptori, johon Hedgehog sitoutuu, on
nimeltään Patched(Ptc). Tärkein Ptc-signaalin
välitykseen osallistuva molekyyli on Smoot-
hened-reseptori(Smo). Kun Hedgehog sitou-
tuu Ptc:n Smoothenediä estävä vaikutus lak-
kaa ja Smo aktivoituu. Tämän seurauksena
Gli-transkriptiotekijät siirtyvät tumaan ja sää-
televät geenien ilmenemistä (kuva 3). Jos sig-

Wnt (Wingless-integrated) –
Hh (Hedgehog) –
Tgfβ (Transforming growth factor β)
– Bmp (Bone morphogenetic protein)
– Activin
– Gdnf (Glial-cell-line-derived 
neurotrophic factor)

Transformoiva kasvutekijä β
– Luun morfogeneettinen 
proteiini
– Aktiviini
– Gliasoluperäinen 
hermokasvutekijä

Fgf (Fibroblast growth factor) Fibroblastikasvutekijä
Egf (Epidermal growth factor) Epidermaalinen kasvutekijä
Notch Notch
Ephrin Efriini
Pdgf (Platelet-derived growth factor) Verihiutalekasvutekijä
Vegf (Vascular endothelial growth 
factor)

Verisuonten endoteelin 
kasvutekijä

Igf (Insulin-like growth factor) Insuliininkaltainen kasvutekijä
Tnf (Tumour necrosis factor) Tuumorinekroositekijä
Ngf (Nerve growth factor) Neurotrofiini, hermokasvutekijä
Interleukin Interleukiini
Lif (Leukemia inhibitory factor) Leukemiaa estävä tekijä
Cntf (Ciliary neurotrophic factor) Siliaarinen neurotrofinen tekijä
Netrin Netriini
Semaphorin Semaforiini
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naalireitissä tapahtuu häiriö, ja Patched-resep-
torin aktiivisuus muuttuu mutaatioiden takia,
se ilmenee ihon tyvisolusyöpänä. Toisenlai-
nen mutaatio Sonic Hedgehogin signaloinnis-
sa aiheuttaa holoprosenkefalian eli erittäin va-
kavan synnynnäisen aivovaurion, joka useim-
miten johtaa sikiön spontaaniin abortoitumi-
seen.

Kuva 3. Sonic Hedgehogin signaalireitti.

12.1.2 Wnt
Tämän signaaliperheen jäseniä nisäkkäillä on
noin 20 kappaletta. Wnt vaikuttaa normaalin
kehityksen lisäksi myös useisiin syöpiin. Esi-
merkiksi paksusuolen syövän tutkimuksissa
on löydetty mutaatioita Wnt-signaalireitin
geeneistä.
Aluksi Wnt sitoutuu solukalvon Frizzled-re-
septoriin, jonka seurauksena Dishevelled-pro-
teiini aktivoituu. Aktivoitunut Dishevelled
puolestaan estää Gsk3:n (glykogeenisyntaasi-
kinaasi-3-entsyymin) toiminnan. Ilman
Wnt-signalointia soluissa oleva β-kateniini
hajotetaan, mutta silloin kun Gsk3:n toiminta
on estetty, β-kateniini stabiloituu ja siirtyy tu-
maan. Tumassa se aiheuttaa tiettyjen geenien
luentaa. Tämä esitelty signaalireitti on niin sa-
nottu kanoninen Wnt-signaalipolku, mutta on
olemassa ilman β-kateniinia tapahtuvaa sig-

nalointia. Todellisuudessa Wnt:n signaalireitit
sisältävät lisäksi monia proteiinikomplekseja
ja niiden välisiä vuorovaikutuksia ja tässä esi-
tetty versio onkin yksinkertaistus.

12.1.3 Fgf
Fgf-perheen jäseniä tunnetaan yli 20 ja niitä
esiintyy kaikissa elimissä. Ne stimuloivat so-
lujen jakaantumista ja migraatiota todistetta-
vasti enemmän kuin muut morfogeenit ja niil-
lä on merkittävä osa kaavoituksessa eli alkion
kolmiulotteisen kaavan syntymisessä. Ne vai-
kuttavat erityisesti aksonien kasvuun, uusien
verisuonten muodostumiseen ja mesodermin
erilaistumiseen. Yksittäiset Fgf-perheen jä-
senet saattavat olla vastuussa spesifisistäkin
kehitystapahtumista. Esimerkiksi Fgf8 on tär-
keässä osassa raajojen ja joidenkin aivojen
osien kehityksessä. 
Fgf-perheen reseptoreita tunnetaan seitsemän,
ne ovat solukalvon läpäiseviä proteiineja, joi-
den sytoplasmanpuoleinen osa toimii tyrosii-
nikinaasina. Signaali aiheuttaa kahden tällai-
sen vastaanottajareseptorin yhtymisen ja so-
lunsisäisten tyrosiinilähteiden fosforylaation.
Signaali etenee aaltomaisesti välittäjämole-
kyylien fosforylaatioreaktioiden mukana ja
päätyy lopulta tumaan, jossa tapahtuu trans-
kriptiotekijöiden aktivaatio. Solun vaste sig-
naalille riippuu sen kompetenssista ja muiden
signaalipolkujen samanaikaisesta aktivaatios-
ta. On olemassa myös molekyyleja, jotka es-
tävät signaalipolkujen etenemisen, esimerkik-
si Sproyty-geenit, jotka estävät Fgf-resepto-
reiden toimintaa.

12.1.4 Tgf-superperhe
Superperheen jäsenet vaikuttavat lukuisten
geenien säätelyyn joko aktivoimalla tai lisää-
mällä niiden ilmenemistä. Tässä lähempään
tarkasteluun on otettu Bmp (Bone morphoge-
netic growth factor) sekä aktiviinit. Molem-
mat välittävät muun muassa solujen ja kudos-
ten välisiä induktiivisia vuorovaikutuksia ja
säätelevät soluissa usein pääkytkingeenejä.
Bmp:llä on keskeinen tehtävä sekä ruston että
luun kehityksen säätelyssä, mutta se vaikuttaa
myös muiden solujen myöhempään erilaistu-
miseen ja soluväliaineen muodostukseen.
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Aktiviini puolestaan vaikuttaa erittäin pitoi-
suusriippuvaisesti erilaisten mesodermaalis-
ten rakenteiden syntyyn. Ne solut, jotka eivät
ulotu aktiviinin vaikutuksen piiriin jäävät ek-
todermaalisiksi. Suuri pitoisuus aktiviinia
tuottaa esimerkiksi lihasta ja selkäjänteen ja
pieni pitoisuus veren soluja ja epiteeliä (kuva
4.)

Kuva 4.

Tgf-ligandit liittyvät kahden eri reseptorin
muodostamaan kompleksiin. Tyypin II resep-
tori sitoo ligandin ja aiheuttaa tyypin I resep-
torin fosforylaation. Tämä aiheuttaa solun si-
säisen signaloinnin aktivaation, jossa
Smad-perheen transkriptiotekijät ensin fosfo-
ryloituvat ja siirtyvät sitten tumaan (kuva 5.)

Kuva 5.
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Tiivistelmä
Keskushermoston kehitys alkaa, kun sikiön selkäjänteestä tulevat signaalit saavat aikaan ektodermin solujen
indusoitumisen. Syntyy hermostolevy sikiön selkäpuolelle. Hermostolevyyn muodostuu painauma, hermostouurre,
joka syvenee vähitellen hermostokouruksi. Kourun reunat liittyvät yhteen, jolloin muodostuu hermostoputki. Liit-
tyminen alkaa kaula-alueelta ja etenee molempiin suuntiin. Hermostoputki on ensin päistään auki, mutta päät sul-
keutuvat 28. päivään mennessä. Putkesta kehittyvät aivot ja selkäydin.
Hermostoputken sulkeutumishäiriöt johtavat vakaviin ja melko yleisiinkin kehitysvammoihin. Selkärankahalkiossa
selkänikamat jäävät avonaisiksi ja lapselle tulee liikuntahäiriöitä. Aivottomuudessa suurin osa isoaivoista puuttuu
ja tämä johtaa hyvin vaikeisiin kehityshäiriöihin ja lähes aina ennenaikaiseen kuolemaan. Sulkeutumishäiriöiden
syyt ovat hyvin heterogeeniset ja usein sekä perinnölliset että ympäristötekijät synnyttävät riskin. Foolihappolisän
antaminen raskaana oleville naisille näyttäisi suojaavan sikiöitä.

Johdanto
Hermostoputki syntyy alkiolle jo varhaisessa
vaiheessa kehitystä ja sen muodostumisen eri
vaiheet ovat alttiita monenlaisille häiriöille.
Koska kyseessä on keskushermoston aiheen
muodostuminen, on ymmärrettävää, että häi-
riöiden seuraukset ovat hyvin vakavia ja vai-
kuttavat merkittävästi yksilön elinkykyyn. Al-
kuraskauden merkitys on siis yksilön kehityk-
selle hyvin suuri ja siihen on hyvä kiinnittää
paljon huomiota. 

13.1 Hermostoputken muodostu-
minen 

13.1.1 Hermostolevyn synty
Keskushermoston kehitys alkaa gastrulaation
jälkeen hermostolevyn muodostumisella. 18
vuorokauden kuluttua hedelmöityksestä sel-
käjänteestä (chorda dorsalis) tulevat signaa-
lit, kuten retinoiinihappo, fibroblastikasvute-
kijä (FGF) ja transformoiva kasvutekijä β-
(TGF-β) saavat aikaan ektodermin solujen in-
dusoitumisen (Soinila ym. 2001; Sadler
2009). Tapahtumaa kutsutaan primaari-induk-
tioksi. Indusoituneet solut erilaistuvat neu-
roepiteelisoluiksi, jotka muodostavat hermos-
tolevyn sikiön selkäpuolelle (Sariola ym.
2003).
FGF:n vaikutus näyttäisi perustuvaan
BMP-4:n vaikutusten estämiseen. BMP-4 on

luun morfogeneettinen proteiini, joka saa ek-
todermin erilaistumaan epidermiksi. FGF yh-
dessä BMP-4:ta estävien chordin ja noggin
-geenituotteiden kanssa saa siis aikaan her-
mostolevyn muodostumisen. (Sadler 2009)

13.1.2 Hermostoputken muodostumi-
nen

Hermostoputken muodostumista hermostole-
vystä kutsutaan neurulaatioksi. Se alkaa pri-
maari-induktion jälkeen, kun hermostolevyn
keskelle muodostuu alkion pituussuuntainen
painauma, hermostouurre. Uurre syvenee vä-
hitellen kouruksi ja samanaikaisesti sen reu-
nat kohoavat (Kuva 1.B&C). (Sillanpää ym.
1996)
Selkäjänteen erittämä peptidi-kasvutekijä So-
nic hedgehog (SHH) indusoi hermostoputken
muodostumista ja sulkeutumista (Sadler
2009). Sulkeutumisessa hermostokourun reu-
nat lähestyvät toisiaan ja liittyvät yhteen muo-
dostaen hermostoputken. Tämä tapahtuu vii-
dessä eri vaiheessa, joista jokaiselle on aina-
kin osittain omat säätelymekanisminsa (Soini-
la ym. 2001). Yhdistyminen alkaa kaula-alu-
eelta viidennen somiitin eli alkujaokkeen koh-
dalta ja etenee lopuksi molempiin suuntiin
(Sadler 2009). Sulkeutumisen aikana hermos-
toputki irtoaa pinnan ektodermistä ja putken
reunoilta irtoaa hermostopienan soluja, jotka
kulkeutuvat omille paikoilleen ja muodosta-
vat esim. ääreishermoston osia (Kuva 1.D)
(Sariola ym. 2003).
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Kuva 1. Poikkileikkauskuva hermostoputken
muodostumisesta. A. Hermostolevy on muodos-
tunut. B. Nähtävissä on jo uurre. C. Uurre on sy-
ventynyt kouruksi, jonka yläreunassa näkyvissä
hermostopienan soluja. D. Hermostoputki on
muodostunut ja sen reunalta ovat irronneet her-
mostopienan solut, jotka vaeltavat omille paikoil-
leen muodostamaan esim. ääreishermoston.

Muodostuva hermostoputki on aluksi päistä
auki (kuva 2.B). Päänpuoleinen aukko sulkeu-
tuu 25. päivänä ja takaosan aukko 28. päivänä
(Sadler 2009). Sulkeutumisen jälkeen her-
mostoputkella on kapea takaosa, josta kehit-
tyy selkäydin ja leveämpi pääosa, josta kehit-
tyvät aivot (Sillanpää ym.1996). Pääosassa on
laajentumia eli aivorakkuloita. Hermostoput-
ken etuosan päälle muodostuvat plakodit eli
elinaiheet mykiölle ja korvalle (solunetti.fi).
Hermostoputken kaavoitukseen vaikuttavat
monet viestimolekyylit, esimerkiksi ektoder-
min BMP sekä selkäjänteen SHH, joka kaa-
voittaa hermostoputkea selkä-vatsasuunnassa
(Sariola ym. 2003).

Kuva 2 Hermostoputken sulkeutumisen eri vai-
heita. A. Sulkeutuminen on käynnissä (22. päi-
vä). B. Vain päät ovat enää auki (23. päivä). Kuva
piirretty mukaillen kuvaa 6.3 (s.70) kirjasta Lag-
man´s medical embryology (Sadler 2009).

13.2 Hermostoputken sulkeutu-
mishäiriöt

Vuosittain syntyy maailmanlaajuisesti ainakin
300 000 lasta, joilla on hermostoputken sul-

keutumishäiriö (neural tube defect NTD).
Yleisimmät epämuodostumat ovat selkäran-
kahalkio eli spina bifida tai aivottomuus eli
anenkelfalia (Botto ym. 2005) ja Suomessa
kehityshäiriöisistä raskauksista keskeytetään
20 % ja 80 % vastaavasti  (Ritvanen 1996).
Spina bifidassa nikaman kaaret eivät ole kas-
vaneet täydellisesti yhteen, mikä johtaa erias-
teisiin liikuntavammoihin ja joskus myös kar-
vojen liikakasvuun. Anenkelfaliassa suurin
osa isoaivoista puuttuu kokonaan tai on kor-
vautunut nestepussilla ja aivottomat lapset
ovat syntyessään poikkeuksetta elinkyvyttö-
miä. (Niemi & Väänänen 1993)

13.2.1 Sulkeutumishäiriöiden syntyta-
vat

Hermostoputken primaarineurulaation epäon-
nistuminen johtaa sulkeutumishäiriöihin, sil-
lä tällöin jokin putken osa jää sulkeutumatta.
Harvemmissa tapauksissa sulkeutuminen ta-
pahtuu ensin normaalisti, mutta avautuu sen
jälkeen sekundaarisesti (Ritvanen 1996). Eri-
tyyppisiä sulkeutumishäiriöitä voidaan aina-
kin Van Allenin (1993) tutkimusryhmän mu-
kaan selittää monialueisen sulkeutumisalue
mallin (multisite model) avulla.  Malli mah-
dollistaa erilaisten häiriöiden monimuotoisuu-
den, sillä primaarineurulaatio tapahtuisi vii-
destä eri alueesta ja häiriötyypit syntyisivät
yksittäisten sulkeutumisalueiden sekä niiden
välisten aukkojen vaihteluista.

13.2.2 Sulkeutumishäiriöiden syyt
Useimmissa tapauksissa sulkeutumishäiriön
syy on vaikeasti selvitettävissä tai tuntema-
ton, sillä etiologia on hyvin heterogeeninen.
Sekä perimä että raskauden aikaiset ympäris-
tötekijät altistavat sikiön epämuodostumille.
Perintötekijöiden poikkeavuuksista kromo-
somipoikkeavuudet tai perintötekijäparin
poikkeavuudet altistavat häiriöille ja toistu-
misriski NTD:lle on noin kymmenkertainen.
(Wu ym. 1996)
Raskauden ajan ympäristötekijät altistavat si-
kiön NTD:lle. Äidin sairaudet, lääkitys ja
huono ruokavalio ovat riskitekijöitä (Ritvanen
1996). Erityisesti B-ryhmän vitamiinin, fooli-
hapon, puute ruokavaliossa näyttäisi yhdisty-

A. B.  C. D.

A. B.

C. D.

A B
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vän voimakkaasti kehityshäiriöihin. Tarkkaa
syytä foolihapon tarpeellisuuteen ei tiedetä,
mutta se ainakin vähentää homokysteiini taso-
ja, jotka ovat yhteydessä sydän- ja verisuoni-
tauteihin sekä toimii monissa elimistön reakti-
ossa. (Mills ym. 2009) Foolihappolisän anta-
minen raskaana oleville naisille näyttäisi suo-
jaavan  sikiötä hermostoputken sulkeutumis-
häiriöiltä (Mosley ym. 2009, Stevensson ym.
2000). Foolihappoa on runsaasti tuoreissa
vihreissä kasviksissa, täysjyvävalmisteissa,
sienissä, munassa ja munuaisissa.  Suomessa
foolihapposuositus tavallisessa raskaudessa
on 0,4 mg/vrk ja jos on syytä epäillä mahdol-
lista foolihapon puutetta, suositellaan 0,4 mg
foolihappolisää päivässä. Tablettina nautitta-
van lisän nauttiminen aloitetaan jo raskauden
suunniteluvaiheessa ja jatketaan aina 12. ras-
kausviikolle saakka. Jos sikiön NTD-riski on
tavallista korkeampi (perheessä entuudestaan
NTD-lapsia tai vanhemmilla NTD), suositel-
laan tulevalle äidillä 4 mg foolihappolisää
päivittäin. (Ritvanen 1996).
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TIIVISTELMÄ
Alkusuolen osa Kehittyvät rakenteet
Etusuoli Henkitorvi, keuhkot, ruokatorvi, mahalaukku, sykkyräsuoli*, maksasilmu*, haimasilmut*
Keskisuoli Pohjukais-, sykkyrä-, tyhjä-, umpisuoli, umpilisäke ja paskusuolen nouseva koolon sekä kaksi

kolmasosaa poikittaisen koolonin alusta
Takasuoli Poikittaisen koolonin loppu kolmannes, laskeva koolon, sigma-, peräsuoli ja anaalikanavan yläosa

14.1 Johdanto
Ihmisen kehityksen viikkoja kolmannesta
kahdeksaan kutsutaan alkiovaiheeksi, jonka
aikana muodostuu ektodermi, mesodermi ja
endodermi, joista muodostuu monia eri elimiä
(organogeneesi). Tänä aikana muodostuvat
kaikki pääelinsysteemit, kuten esimerkiksi
suolisto. Kahdeksan kehitysviikon jälkeen,
kun alkiota aletaan kutsua sikiöksi, ne ovatkin
jo siitä selvästi havaittavissa (Sadler 2009).

14.2 Ruuansulatuskanavan synty
Ruuansulatuskanavan muodostuminen alkaa,
kun alkion pitkittäisen ja poikittaisen taittumi-
sen seurauksena osa endodermiin rajautunutta
ruskuaispussia yhtyy osaksi alkiota muodos-
taen niin kutsutun alkusuolen kuvan 1 osoitta-
malla tavalla. Alkusuoli on pään ja hännän
puolella päistä umpinainen putki, ja näitä osia
kutsutaan etu- ja takasuoleksi. Näiden väliin
jäävä osa, keskisuoli, säilyttää kuitenkin yhte-
yden ruskuaispussiin ruskuaistiehyeen kaut-
ta. Epiteeli alkusuoleen ja sitä kautta aikuisen
ruuansulatuskanavaan muodostuu endoder-
mistä, josta muodostuu myös rauhasten, kuten
haiman ja maksan, erikoistuneita soluja. Side-
kudos näihin rauhasiin, kuten myös itse suo-
leen, muodostuu mesodermistä (Sadler 2009).

14.2.1 Etusuolesta kehittyvät rakenteet
Alkion ollessa noin neljän viikon ikäinen
etusuolen etuseinämään muodostuu keuhko-
jen rakkulamainen aihe, josta keuhkot kehit-
tyvät erkaantumalla ruokatorvesta.
Ruokatorvi on aluksi lyhyt, mutta sydämen ja
keuhkojen laskeutuessa se kasvaa nopeasti pi-
tuutta.

Kuva 1. Alkusuolen muodostuminen osasta rus-
kuaispussia kuroutumalla. Kuvat otettu itse Tu-
xorin leikesarjan 10mm sian alkiosta kymmenen-
kertaisella suurennuksella.

Erkaantumisessa voi kuitenkin tulla häiriöitä,
mistä saattaa seurata ruokatorven umpeuma
(atresia), ruokatorvi-henkitorvifilisteli (ruoka-
torven ja henkitorven välillä yhdysaukko) tai
ruokatorven ahtauma (stenosis). Ruokatorven
umpeuman vuoksi sikiö ei pysty nielemään si-
kiövettä normaalisti ja sitä kertyy normaalia
enemmän sisemmän sikiökalvon onteloon.
Ruokatorven ahtauman seurauksena voi mah-
dollisesti syntyä synnynnäinen rako palleaan,
koska tällöin ahtauman vuoksi ruokatorvi ei
pysty kasvamaan pituutta normaalisti ja se ve-
tää mahalaukun pallean läpi.
Neljännen kehitysviikon aikana etusuoleen
muodostuu mahalaukun aihe sukkulamaisena
laajentumana. 
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Seuraavien viikkojen aikana sen paikka ja
muoto muuttuvat suuresti sen oman kasvun
sekä ympäröivien elimien paikkojen muuttu-
misen seurauksena kohti lopullista sijaintia ja
muotoa.
Etusuolen loppuosasta muodostuu lisäksi yh-
dessä keskisuolen alkuosan kanssa mahalauk-
kuun liittyvä sykkyräsuoli (duodenum). Näi-
den kahden osan liitoskohtaan syntyy myös
maksasilmu sekä samalle alueelle muodostuu
sykkyräsuolen endodermaalisesta vuorista
kaksi silmua, joista syntyy lopulta ruuansula-
tuskanavaan yhteydessä oleva haima (Sadler
2009).

14.2.2 Keskisuoli
Ohutsuoli ja paksusuolen nouseva koolon se-
kä kaksi kolmasosaa poikittaisen koolonin
alusta muodostuvat keskisuolesta. Keskisuoli
on aluksi laajassa yhteydessä ruskuaispus-
siin, joka kehityksen viidenteen viikkoon
mennessä on kuroutunut ohueksi ruskuaistie-
hyeeksi. Keskisuolta suonittaa ylempi suoli-
lievevaltiomo (Sadler 2006).

Kuva 2. Sagittaalileike Tuxorin leikesarjan 10mm
sian alkiosta kymmenenkertaisella suurennuk-
sella. Kuvassa näkyy suolistoa kiertyneenä.

Suoliston kiertyminen

Suoliston kiertyminen alkaa, kun keskisuoli ja
sen liepeet kasvavat nopeasti pituutta kuuden-
nella viikolla. Suoliston ja maksan nopean
kasvun takia vatsaontelosta tulee ahdas, joten
varhainen suolisto työntyy osittain napanuo-
raan. Kymmenennellä viikolla ulos työnty-
neet osat alkavat normaalisti palata takaisin
vatsaonteloon, johtuen mm. maksan ja esimu-
nuaisten pienenemisestä sekä ontelon kasva-
misesta. Kuudennen ja kymmenennen viikon
välissä keskisuolen primaarinen silmukka
pyörähtää  270° vastapäivään ylemmän suoli-

lievevaltiomon muodostaman akselin ympä-
ri, kuten kuvassa 2 ja 3. Pyörähdysessä synty-
neestä alemmasta osasta syntyy pohjukais-,
tyhjä- ja osa sykkräsuolta, ja ylemmästä loput
sykkyrä-, umpisuoli, umpilisäke ja paksusuo-
len alkuosat. Pyörähdyksen aikana tyhjä- ja
sykkyräsuoli kasvavat pituutta ja muodostavat
paljon kiemuraisia silmukoita. Myös varhai-
nen paksusuoli kasvaa pituutta, mutta ei sil-
mukoidu. Ensimmäisenä vatsaonteloon palaa
proksimaalinen osa tyhjäsuolesta, joka aset-
tuu varhaisen vartalon vasemmalle puolelle.
Tämän jälkeen tulevat suolen osat alkavat
täyttää onteloa vasemmalta oikealle. Viimei-
senä takaisin palaa ohutsuolen ja paksusuolen
rajalle kasvanut pullistuma, josta myöhemmin
muodostuu umpisuoli. Se asettuu vatsaonte-
lon oikeaan yläreunaan. Sieltä se laskeutuu
oikeaan suoliluun kuoppaan ja samalla sen
päästä pullistuu umpilisäke. Laskeva koolon
ja koolonin oikea mutka asettuvat vatsaonte-
lon oikealle puolelle. Normaalissa kiertoliik-
keessä pohjukaisuoli jää paksusuolen poikit-
taisen koolonin taakse. (Karkinen-Jääskeläi-
nen ym. 1976, Sadler 2006)

Suoliliepeet

Suoliston kiertyessä myös sen suoliliepeet
kiertyvät mukana. Kun nouseva ja laskeva
koolon saavuttavat lopullisen asemansa vatsa-
ontelossa, niiden liepeet ankkuroituvat kiinni
vatsakalvoon, jolloin ne eivät enää pääse liik-
kumaan. Poikittainen koolonin liepeet kiinnit-
tyvät vatsapaitaan, mutta se pystyy liikku-
maan. Umpisuolen alaosat ja sigmasuoli säi-
lyttävät liikkuvuutensa (Sadler 2006).

14.2.3 Takasuoli
Poikittaisen koolonin loppu kolmannes, las-
keva koolon, sigma-, peräsuoli ja anaalikana-
van yläosa muodostuvat takasuolesta. Taka-
suolen endotermistä syntyvät myös virtsarak-
ko ja -putki. Suoliston kehittyessä takasuolen
loppupää ja alkion rakkokalvo yhtyvät yhtei-
suoleksi eli kloaakiksi. Kloaakkikalvo erottaa
endotermiä ja ektodermiä (kuva 5). Mesen-
kyymipoimu jakaa yhteisuolen urogenitaalisi-
nukseen ja peräsuoleen. Naisella  sinuksen ja
peräsuolen väliin muodostuu emätin ja kohtu.
Seitsemännellä viikolla kloaakkikalvo repeää
ja näin syntyy virtsanjohtimen aukko ja perä-
aukko.  Molemmat aukot kuitenkin sulkeutu-
vat uudelleen. Peräaukon päälle asettuu sulke-
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va ektodermikerros, joka repeää auki yhdek-
sännellä viikolla. Näin peräaukon uloimmat
osat muodostuvat ektodermistä, ja sisemmät
endotermistä. Tästä johtuen uloimpia ja si-
sempiä osia suonittaa eri valtimot, ja ne ovat

muodostuneet erilaisesta epiteelikudoksesta.
Kuvassa 6 näkyy kehittyneen paksusuolen
pintakerrosta (Karkinen-Jääskeläinen ym.
1976, Sadler 2006).

Kuva 3. Kuvassa A näkyy ylemmän suolilievevaltimon muodostama akseli ja keskisuolen silmukka
ennen pyörähdystä. Kuva B on tilanteesta pyörähdyksen jälkeen. Kuvassa C on kuvattu suoliston
osia niiden palatessa vatsaonteloon. (Kuvassa on mukailtu Sadler 2006 s.218–219 kuvia.)

Kuva 4. Aikuisen sian ohutsuolen pintaa hema-
toksyliini-eosiini värjättynä kymmenkertaisella
suurennuksella. Leikkeistä kiitos Sanna Meriläi-
selle.

Kuva 5. Kuvassa A alkion rakkokalvo ja takasuoli
yhdistyvät vielä yhteissuoleksi eli kloaakiksi. Ku-
vassa B mesenkyymipoimu jakaa peräsuolen ja
urogenitaalisinuksen (vihreällä) erikseen. (Ku-
vassa on mukailtu Sadler 2006 s.225 kuvia.)

Kuva 6. Aikuisen sian paksusuolen pintaa klau-
diini-4 värjättynä kymmenkertaisella suurennok-
sella. Jälleen kiitokset Sanna Meriläiselle.

14.3 Suoliston hermotus ja 
ICC-solut

ICC-soluiksi (interstitial cells of Cajal) kutsu-
tuilla soluilla on suuri merkitys mahalaukun
ja suoliston liikkuvuuden kannalta. Ne muo-
dostavat koko ruuansulatuskanavan ympäril-
le verkostoja, jotka säätelevät sen liikkeitä.
ICC-solut toimivat suoliston paikallaan ole-
van ja eteenpäin vievän sekoitusliikkeen tah-
distajina. Ne pystyvät luomaan liikkeen tar-
vitseman potentiaalin myös stimulaation
puuttuessa. Solujen merkittävästä roolista
suoliston hermotuksessa kertoo se, että mo-
nissa ruuansulatuskanavan lihaksiston saira-
uksissa, kuten ruokatorven refluksitaudissa,
havaitaan vaurioita ICC-soluissa ja niiden
muodostamissa verkostoissa (Negreanu LM
ym. 2008).
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Tiivistelmä
Kiduskaaret (Arcus branchialis, Arcus pharyngealis) ovat alkion etupäässä olevia väliaikaisia rakenteita. Kaloilla
niistä muodostuu kidukset mutta nisäkkäillä niistä kehittyy pään ja kaulan rakenteita. Ihmisalkiolla kiduskaaria voi-
daan nähdä viisi paria ja ne kehittyvät toisen ja viidennen alkioviikon välillä. Kiduskaarissa on soluja kaikista
alkiokerroksista ja kaarten väleissä nähdään kidustaskut. Ihmisellä ensimmäisestä kiduskaaresta kehittyy alaleuan
luu, osa kuuloluista sekä puremalihakset. Kolmas kuuloluista, suuri osa kasvojen ilmelihaksista sekä osa kaulan
lihaksia ovat toisen kiduskaaren johdannaisia. Muista kiduskaarista kehittyy mm. kielen ja kurkunpään lihas, luu ja
rustorakenteita. Ensimmäisen ja toisen kiduskaaren väliin jäävästä kidustaskusta muodostuu korvakäytävä. Toisen
ja kolmannen kiduskaaren välisestä endodermistä muodostuu nielurisat ja alempia kiduskaaria reunustavasta endo-
dermistä kehittyvät lisäkilpirauhaset, kateenkorva sekä kilpirauhasen soluja. Kiduskaarten johdannaisten kehitys-
häiriöitä nähdään huuli- ja suulakihalkioina, Treacher Collins oireyhtymänä, kaularakkuloina, hemifakiaalisena
mikrosomiana sekä CATCH-oireyhtymänä.

Johdanto
Suuri osa pään luista, osa pään ja kaulan li-
haksista, kuuloluut sekä kurkunpään rustora-
kenteista saavat alkunsa alkionkehityksen ai-
kaisista kiduskaarista (Arcus branchialis, Ar-
cus pharyngealis). Nimi kiduskaari johtuu sii-
tä, että kaloilla vastaavista rakenteista kehitty-
vät kidukset. Kiduskaaria esiintyy kaikkien
selkärankaisten varhaisessa kehityksessä,
mutta niiden lukumäärä vaihtelee eri lajeilla
viidestä yhdeksään pariin. Kiduskaariparit nu-
meroidaan anteriaalisimmasta lähtien ja niistä
kustakin muodostuu omia rakenteitaan kysei-
selle lajille ominaiseen tapaan. (Sariola 2003)
Ihmisalkioon kiduskaaret ilmaantuvat 2–5
viikkoa hedelmöityksen jälkeen. Ihmis- ja
muilla nisäkäsalkiolla kiduskaaria on viisi pa-
ria, jotka kuitenkin numeroidaan 1–4 ja 6 (ku-
va 1). Pari 5 ei joko muodostu laisinkaan tai
se degeneroituu nopeasti muodostumisensa
jälkeen. Peräkkäisiä kiduskaaria erottavat toi-
sistaan kidustaskut. (Graham 2003)

Kuva 1. Kaavakuva nisäkäsalkion kiduskaarista
(mukaellen Grahamia 2003).

15.1 Kiduskaarten rakenne ja muo-
dostuminen

Jokaisen kiduskaaren ulkopuoli on ektoder-
min ja sisäpuoli endodermin päällystämä.
Näiden kerrosten välissä on mesodermistä ja
hermostopienasta lähtöisin olevaa mesenkyy-
miä, josta kehittyy mm. alkion tukirakenteelle
oleellista rustoa (kuva 2). Ensimmäisen ki-
duskaaren rustoa kutsutaan Meckelin rustoksi
ja toisen kiduskaaren Reichertin rustoksi. (Sa-
riola 2003)
Kiduskaarten muodostuminen on monimut-
kainen tapahtuma, johon osallistuvat koordi-
noidusti sekä ektodermaaliset, endodermaali-
set että mesodermaaliset solut. Ensimmäise-
nä kehittyy primitiivistä suuta (stomodeum)
alapuolelta reunustava 1. kiduskaari, jonka
jälkeen muodostuvat muut kiduskaaret. Vai-
heittaisen ilmestymisen vuoksi kiduskaarten
lukumäärää voidaan käyttää avuksi alkion
iänmäärityksessä. Ensimmäisenä merkkinä
kiduskaaren kehittymisestä nähdään alue, jos-
sa endodermi kohtaa ektodermin. Kaaren ke-
hittyessä endodermi laajene joka suuntaan,
mutta kaaret itsessään kasvavat vain dorso-
ventraalisesti, jolloin valmiit kiduskaaret ha-
vaitaan lateraalisina pullistumina alkion pää-
puolella etusuolen ympärillä. Dorsoventraali-
sen kasvun aikana kiduskaaren soluissa on
apikaalisia aktiinisäikeitä, jotka liittyvät so-
lu-soluliitoksilla endodermisolukkoon.
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Kuva 2. Kaavakuva kiduskaaren rakenteesta ja solujen alkuperästä (Linsayn 2001 ja Grahamin 2003
mukaan).

Nämä aktiinisäikeet ohjailevat kiduskaaren
kasvusuuntaa ja muutenkin endodermillä on
suuri merkitys kiduskaaren oikealle rakentu-
miselle (Veitch ym. 1999). Kiduskaarten var-
haiskehityksen yksityiskohtia ei tunneta täy-
dellisesti, mutta eläimillä suoritettujen tutki-
musten perusteella fibroblastikavutekijät 3 ja
8 (Fgf3 ja Fgf8) ovat tärkeitä säätelijötä
(Crump ym. 2004). Lisäksi luun morfogeneet-
tinen proteiini 4 (Bmp-4), Bmp-7 ja eräät ho-
meoboksigeenit (Hox) ovat tärkeitä kidus-
kaarten varhaiskehityksessä (Veitch ym.
1999, Smith & Graham 2001).

15.2 Ihmisen kiduskaarista kehitty-
vät rakenteet

Kiduskaarten ja -taskujen alueen eri solutyy-
peistä kehittyy eri kudostyyppejä. Ektoder-
maalisesta solukosta muodostuu epidermistä
ja sensorisia neuroneja, endodermaalisesta so-
lukosta nielun epiteeliä, kilpirauhanen, lisä-
kilpirauhanen ja kateenkorva, hermostopienan
soluista tukikudosta sekä mesodermaalisesta
solukosta lihas- ja endoteelikudosta. Suuri osa
kasvon ja kaulan lihaksistosta kehittyy kidus-
kaarten mesenkyymistä. Ligamentit kehitty-
vät luultavasti hermostopienasta peräisin ole-
vista soluista. Jokaiseen kiduskaareen vaeltaa
oma aivohermo, jolloin valmiin yksilön kas-
vo- ja kaulalihasten hermotuksen perustella
voidaan päätellä kyseisen lihaksen alkuperäi-
nen kiduskaari. Kiduskaarten välissä olevat
ulkopuoliset kidustaskut häviävät lukuun otta-
matta 1. ja 2. kiduskaaren väliä, josta kehittyy
korvakäytävä ja yhdessä sisäpuolisen kidus-
taskun kanssa tärykalvo. Toisen ja kolmannen
kiduskaaren välisestä endodermistä muodos-
tuu nielurisat ja alemmasta endodermistä lisä-
kilpirauhaset, kateenkorva sekä kilpirauhasen
soluja. (Sariola 2003)

15.2.1 Ensimmäisestä kiduskaaresta 
kehittyvät rakenteet

Ensimmäisestä kiduskaaresta syntyy pään ra-
kenteita (kuvat 3 ja 4). Meckelin rusto häviää
lähes kokonaan kun ympäröivä mesenkyymi
on muodostanut alaleukaluun mm. endotelii-
ni-välittäjäaineen ohjailemana. Meckelin rus-
ton päistä kehittyy kuuloluista vasara ja ala-
sin. Lisäksi ensimmäisestä kiduskaaresta ke-
hittyy puremalihaksia, tärykalvon jännittäjäli-
has sekä suulaen ja ylähuulen osia. Viimeksi
mainittujen osien kehityshäiriö näkyy huuli-
tai suulakihalkiona. Ensimmäisestä kiduskaa-
resta muodostuvia lihaksia hermottaa viides
aivohermo eli kolmoishermo. (Sariola 2003)

Kuva 3. Kaavakuva alkion pääalueen kehitykses-
tä (mukaellen Sariolaa 2003). 

15.2.2 Toisesta kiduskaaresta kehitty-
vät rakenteet

Toisen kiduskaaren rustoa kutsutaan Reicher-
tin rustoksi. Siitä kehittyvät kolmas kuuloluu
(jalustin), ohimoluun puikkolisäke ja kieli-
luun pienet sarvet (kuva 4). Toisen kiduskaa-
ren mesodermaalisesta solukosta muodostuu
kaikki kasvojen ilmelihakset sekä kaulan pla-
tysmalihas, joita hermottaa seitsemäs aivoher-
mo (kasvohermo). Lisäksi siitä muodostuu
elimistön pienin lihas, jalustinlihas. (Sariola
2003)
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15.2.3 Muista kiduskaarista kehittyvät 
rakenteet

Kolmannesta kiduskaaresta kehittyy pääosa
kieliluusta. Kielen muodostumiseen vaaditaan
osia kaikista neljästä ensimmäisestä kiduskaa-
resta. 3. kiduskaaresta muodostuu myös puik-
kolisäke-nielulihas, jota hermottaa yhdeksäs
aivohermo (kieli-kitahermo). 4. kiduskaares-
ta kehittyy nielun lihakset ja sekä 4. että 6. ki-
duskaaresta kehittyy kurkunkannen ja kur-
kunpään alueella olevaa rustoa (kilpirusto,
kurkunkannen rusto, sarvirusto) Neljännestä
ja kuudennesta kiduskaaresta muodostuvia ra-
kenteita hermottaa kymmenes aivohermo
(kiertäjähermo). (Sariola 2003)

Kuva 4. Kaavakuva tärkeimmistä kiduskaarten
johdannaisluista- ja rustoista. Kustakin kidus-
kaaresta peräisin olevat rakenteet on merkitty eri
värein (mukaellen Sariolaa 2003).

15.3 Kiduskaariin liittyviä kehitys-
häiriöitä

15.3.1 Huuli- ja suulakihalkiot
Huuli- ja suulakihalkiot ovat yleisimpiä syn-
nynnäisiä epämuodostumia Suomessa. Niitä
esiintyy noin 25/10 000 vastasyntyneestä
(Huuli-suulakihalkiokeskus HUSUKE). Hal-
kiot voivat olla ylähuulessa (n. 15 % halkio-
potilaista), suulaessa (n. 60 %) tai molemmis-
sa (huuli-suulakihalkio) ja ne voivat sijaita jo-
ko toispuoleisesti (yleensä vasemmalla puo-
lella) tai molemmilla puolilla ja joskus har-
voin keskilinjassa. (Moilanen & Tarvai-
nen-Peltola 2005)
Huuli- ja suulakihalkiot muodostuvat, kun
kasvot muodostavat ulokkeet eivät yhdy kun-
nolla, jolloin ylähuuli tai suulaki ei muodostu
yhtenäiseksi. Huulihalkion aiheuttaa fron-
tonasaaliulokkeen ja ensimmäisestä kiduskaa-
resta peräisin olevien yläleuan ulokkeiden es-
tynyt yhteenliittyminen. Tällöin voi syntyä

myös suulakihalkio. Huuli- ja suulakihalkioi-
den tarkkaa syntymismekanismia ei tiedetä,
mutta useimmiten häiriö tapahtuu kehityksen
varhaisessa vaiheessa hermostopienan solujen
vaelluksessa ja jakautumisessa. Myös sau-
maepiteelin tarttumisessa voi olla häiriötä. Li-
säksi kieli voi mekaanisesti estää poimujen
yhtymisen. (Thesleff 2001)
Oma vaikutuksensa halkion syntyyn on perin-
nöllisyydellä; noin 25 % halkiolapsista syntyy
sukuun, jossa on jo aikaisemmin tavattu yksi
tai useampi halkiotapaus (Tohtori.fi). Raskau-
den ensimmäisellä kolmanneksella ympäris-
tötekijöilläkin on vaikutusta, mm. epilepsia-
lääkkeet sekä säteily voivat lisätä halkioiden
muodostumisen riskiä. (Niemi & Väänänen
1993)
Huulihalkioista osa voidaan todeta raskauden-
aikaisissa ultraäänitutkimuksissa. Sen sijaan
suulakihalkiota ei aina saada selville vaan se
tulee yleensä yllätyksenä synnytyksessä. Hal-
kiot voivat vaikuttaa lapsen ulkonäköön, syö-
miseen sekä hampaiston, puheen ja korvien
kehitykseen. Lähes kaikilla halkiopotilailla
välikorvat eivät ilmastoidu normaalisti vaan
niihin kertyy sitkeää limaa (ns. liimakorva).
Oikean hoidon avulla tämä ei kuitenkaan ai-
heuta kuulovikoja.  Halkiopotilailla ei yleensä
ole henkistä vajavuutta, mutta halkiopotilaista
30–40 %:lla on muitakin epämuodostumia.
(Tohtori.fi)
Huuli- ja suulakihalkiot pyritään korjaamaan
ensimmäisen ikävuoden aikana kirurgisilla
toimenpiteillä. Huulihalkio leikataan tavalli-
sesti 2–3 kuukauden ikäisenä, suulakihalkio
tapauksesta riippuen 4–9 kuukauden ikäisenä.
Lisäleikkaukset ovat myös tavallisia. Lapsen
hoito on moniammatillista, ja hoitotiimiin
kuulu yleensä plastiikkakirurgi, foniatri, oiko-
jahammaslääkäri, korvalääkäri, perinnölli-
syyslääkäri, puheterapeutti sekä hammas-,
leuka- ja kasvoproteetikko. Halkiolapsen ke-
hityksen suuntaa seurataan jälkitarkastuksil-
la, mm. normaalin puheen tuottamisen var-
mistamiseksi. Lähes kaikki halkiopotilaat tar-
vitsevat oikomishoitoa. (Tohtori.fi)
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Kuva 5. Huuli-suulakihalkioinen vauva (The-
rapiafennica).

Kuva 6. Treacher Collins syndrooma  (Tolaro-
va)
Muita epämuodostumia
Tavallisimpia kiduskaarten kehityshäiriöitä
ovat kaularakkulat (kystat). Nämä ovat toisen
kiduskaaren kehityshäiriöitä, ja niistä voi
puhjeta avanne ihon pintaan. 
Treacher Collins oireyhtymä (TCS) on 1. ja 2.
kiduskaaresta peräisin oleva kallo- ja kasvo-
luiden kehityshäiriö. Sen ominaispiirteitä ovat
pieni alaleuka, suulakihalkio, roikkuvat ja toi-
sistaan etäällä olevat silmät sekä epämuodos-
tuneet ulkokorvat. (Salokorpi 2003)
Hemifakiaalinen mikrosomia on ensimmäisen
ja toisen kiduskaaren oireyhtymä, joka aiheut-
taa lapsen kasvojen asymmetriaa, mm. vinon
alaleuan, korvalehden, korvakäytävän ja väli-
korvan epämuodostumia sekä kasvojen luiden
ja pehmytkudosten epämuodostumia. (Palo-
lampi 2003)
CATCH-oireyhtymä on seurausta kromosomi
22:ssa tapahtuneesta perintöaineksen häviä-
misestä. Tämä estää alueella olevien sikiön
kehitystä ohjaavien geenien toiminnan ja tästä
johtuen kiduskaaret eivät pääse muodosta-
maan normaaleja rakenteita. CATCH-oireyh-
tymän tavallisimpia löydöksiä ovat mm. syn-

nynnäiset sydänviat, suulakihalkio, poikkea-
vat kasvonpiirteet, lisäkilpirauhasen vajaatoi-
minta sekä jalkaterien virheasennot. (Somer
2005)
DiGeorgen oireyhtymä on yksi CATCH-oi-
reyhtymän muoto, jossa häiriötä on 3. ja 4. ki-
dustaskussa. Tässä oireyhtymässä kateenkor-
va ja lisäkilpirauhaset puuttuvat.
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G16 *Luuston muodostuminen
Alakärppä Linnea & Asikainen Annukka
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian yksikkö, Oulun yliopisto 
14.9.2009
Tarkastaja: Myllylä Riina

Tiivistelmä
Luutuminen voi tapahtua joko epäsuorasti rustoisen mallin kautta (endokondraalinen luutuminen) tai suoraan side-
kudoksesta (intramembranoottinen luutuminen). Intramembranoottisesti kehittyviä luita ovat ihmisellä vain kallon
peitinluut, kasvojen luut ja solisluu. Muut luut kehittyvät endokondraalisesti. Luiden kehittymiseen vaikuttavat
monet hormonit mm. sukupuolihormonit, peptidihormonit ja steroidit, sekä kalsiumin aineenvaihduntaan vaikutta-
vat hormonit kuten D-vitamiini ja kalsitoniini. Lisäksi tarvitaan paljon geenejä, jotka ylläpitävät luumassan hajoi-
tuksen ja muodostumisen välistä tasapainoa.

Johdanto
Luusto toimii elimistömme mekaanisena tu-
kena ja suojana. Lisäksi se osallistuu kalsium-
ja fosfaattitasapainon ylläpitämiseen ja veri-
solujen muodostamiseen. Noin 80% luuston
massasta on tiivistä ja kovaa kortikaalista luu-
ta, loppuosa on trabekulaarista- eli hohkaluu-
ta. Luustamme 30% on orgaanista väliainetta,
josta 90% koostuu tyypin 1 kollageenista. Li-
säksi siinä on epäorgaanisia mineraaleja, hyd-
roksiapatiittia ja kalsiumkarbonaattia (Lehen-
kari 2009). Luuston muodostuminen ei rajoitu
pelkästään yksilön kehityksen alkuvaiheisiin
vaan se jatkuu vielä syntymän jälkeenkin re-
modellaationa, kypsän luun uudelleen muo-
toutumisena (Kierszenbaum 2007, s. 151–
158). Luusto on siis jatkuvassa muutoksessa
ja vuodessa siitä uusiutuukin noin 10 %.
Luuston kehitykseen voi jokainen vaikuttaa
aktiivisella, luita vahvistavalla liikunnalla se-
kä terveellisellä, paljon kalsiumia ja D-vita-
miinia sisältävällä ruokavaliolla. (Tohtori.fi,
luettu 8.9.2009)
Kuten useimpien kudosten, myös luukudok-
sen solut erilaistuvat mesenkymaalisista kan-
tasoluista. Kantasolujen erilaistuminen tule-
vaan tehtäväänsä – tietyn solulinjan soluksi –
määräytyy sen mukaan, missä kyseinen kan-
tasolu sijaitsee. Esimerkiksi sidekudossolun
kehittyminen osteoblastiksi ja edelleen osteo-
syytiksi on ympäröivässä luukudoksessa ole-
vien säätelytekijöiden ohjaamaa.

16.1 Kantasolujen erilaistuminen 
ja geenit osteogeneesissä

Kun hedelmöityksestä on kulunut n. 2,5 viik-
koa, alkion epiblastista peräisin oleva paraksi-
aalinen mesodermi muodostaa 42–44 somiit-
tia eli jaoketta selkäjänteen molemmille puo-
lille. Hermostopienan sulkeutuessa kukin so-
miitti erilaistuu sklerotomiksi, josta muodos-
tuu 4. viikon lopussa monimuotoisempi, al-
kiokautisen löyhän sidekudoksen eli mesen-
kyymin solu. Kolmen-neljän ylimmän somiit-
tiparin sklerotomeista muodostuvat kallon
luut ja lopuista sklerotomeista muu luusto
(Sadler 2006 s. 125–126).
Kallon peitinluut, kasvojen luut ja solisluu
muodostuvat intramembranoottisesti mesen-
kyymisolujen erilaistuessa suoraan osteoblas-
teiksi. Runx2/Cbfa1- ja osterix -transkriptio-
tekijät säätelevät mesenkyymisolujen erilais-
tumista osteoblasteiksi sitoutumalla osteob-
lasteille spesifisten geenien promoottorialu-
eille. Näiden transkriptiotekijöiden aktivoitu-
minen vaatii Wnt-molekyylin sitoutumisen
solun reseptoriin. Runx2 (Cbfa1)- ja osterix
-transkriptiotekijät vaikuttavat myös osteob-
lastien erilaistumiseen osteosyyteiksi. Lopulta
tiettyjen proteiinien, kuten osteokalsiinin vai-
kutuksesta osteoblastien tuottama matriksi
kalkkeutuu kestäväksi luukudokseksi (Mäkelä
2008).
Lopuista sklerotomeista kehittyvät kallon
pohjan luut sekä raajojen ja vartalon muut
luut välillisen luutumisen kautta. Välillisessä
luutumisessa mesenkyymisolut erilaistuvat
kondroblasteiksi Sox9 -geenin vaikutuksesta
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ja jakautuvat vilkkaasti muodostaen uutta rus-
toa, minkä jälkeen ne kehittyvät Runx2/Cbfa1
-geenin vaikutuksesta suurentuneiksi rusto-
soluiksi, hypertrofisiksi kondroblasteiksi ja
alkavat tuottamaan ruston väliainetta.
Kondroblastien laajentumista puolestaan estä-
vät Ihh- ja Sox9-geenit. Rustoisen mallin
muodostuttua osteogeneesi noudattaa intra-
membranoottista eli välitöntä luuston kehitys-
tä (Kierszenbaum 2007 s. 148–156, Sariola
2003 s. 234–243).

16.2 Transkriptiotekijät ja hormo-
nit osteogeneesissä

Luun kasvun ja kehityksen eri vaiheiden sää-
telyssä on mukana useita eri hormoneja ja
transkriptiotekijöitä.  Säätelytekijöiden akti-
voituminen on välttämätöntä tietyssä luun ke-
hityksen vaiheessa, joten mahdolliset häiriöt
ja mutaatiot säätelytekijöitä koodaavissa gee-
neissä johtavat tyypillisten luusairauksien ja –
kehityshäiriöiden syntyyn (Kierszenbaum
2007 s. 136–144).
Luun muodostumisen alkuvaiheessa tapahtu-
va mesenkymaalisten kantasolujen tiivistymi-
nen on Wnt-, hedgehog-, FGF- ja TGF-beta
-perheiden polypeptidien tuottamien signaa-
lien aikaansaamaa (Kierszenbaum s. 147). Li-
säksi TGF-beta säätelee kallon sutuuroiden
luutumista syntymän jälkeen, kun aivot ovat
kasvaneet täyteen mittaansa. Mikäli sutuuroi-
den eli saumojen luutumista koodaavassa gee-
nissä on tapahtunut mutaatio, luutuvat saumat
ennenaikaisesti, mikä johtaa kasvojen ja kal-
lon epämuodostumiin, kuten vene- ja lyhyt-
kalloisuuteen  sekä suippopäisyyteen (Sariola
2003 s. 234–243).
Hedgehog- proteiiniperheeseen kuuluva Ihh,
Indian hedgehog vaikuttaa luun pituuskasvus-
sa aiheuttamalla kondrosyyttien jakautumista
kasvulevystä ja estämällä kondrosyyttien hy-
pertrofiaa. Ihh stimuloi myös lisäkilpirauhas-
hormonin sukulaispeptidiä (PTH-RP:ta), joka
säätelee osteoblastien toimintaa kalsium-ai-
neenvaihdunnassa. D3-vitamiini (osteokalsii-
nin välityksellä) ja kalsitoniini ovat myös mu-
kana luun kalsium-aineenvaihdunnassa ja mi-
neralisoitumisess. (Kierszenbaum 2007 s.
152–163, 548–549).

Hormonitasapainolla on suuri vaikutus luus-
ton normaaliin kehitykseen. Hyvänä  esimerk-
kinä tästä ovat anoreksia-potilaat, joiden luu-
kudos on haurastunut estrogeenin puutteen ta-
kia vanhuksen luuston tasolle. Muita tärkeitä
hormoneja ovat sukupuolihormonit, kasvu-
hormoni, retinoidit, glukokortikoidit, kilpi-
rauhasten erittämä tyroksiini sekä adiposyytti-
en tuottama leptiini, joka säätelee kehittyvän
luun massaa (Kierszenbaum 2007 s. 124–13).

Kuva 1. Kantasolujen erilaistuminen ja kehittymi-
nen kypsäksi luuksi.

16.3 Luun muodostuminen

16.3.1 Endokondraalinen luutuminen
Epäsuorassa eli endokondraalisessa luiden ke-
hittymisessä luut muodostuvat rustoisen mal-
lin kautta. Selkäranka ja raajojen luut kehitty-
vät tällä mekanismilla mesodermin mesen-
kyymistä.
Rustomuotissa on neljä kasvuvyöhykettä, jot-
ka voi nähdä kasvavien luiden epifyysilevyis-
sä. Ensimmäinen vaihe on lepovyöhyke, joka
vastaa hyaliini- eli lasirustoa. Lepovyöhyke
sisältää myös kantasoluja sitä seuraavaan pro-
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liferaatiovyöhykkeeseen, jossa rustosolut
muodostavat jakaantuessaan pylväitä rusto-
muottiin. Seuraavaksi rustosolut laajenevat ja
kypsyvät hypertrofisiksi kondrosyyteiksi. Nä-
mä suurentuneet kondrosyytit saavat aikaa
rustomatriksin kalsifikaation ja lisäksi niiden
tuottama kasvutekijä (VEGF) houkuttelee ve-
risuonia tunkeutumaan luun sisään. Tätä kyp-
symis-/hypertrofiavyöhykettä seuraa vaihe,
jossa verisuonet tunkeutuvat luuytimeen,
minkä seurauksena luuhun pääsee osteoblas-
tien esiastesoluja 
Sikiön rustoinen tukiranka on kehittynyt jo 7
viikon jälkeen. Tähän rustorakenteeseen kuu-

luvat selkänikamat, raajat, kylkiluut, kidus-
kaaret ja kallonpohja. Rustomuotin kalkkiu-
duttua rustosoluja kuolee apoptoottisesti ra-
vinnonpuutteen vuoksi ja kondroklastit (rus-
tonsyöjäsolut) poistavat rustomatriksia luu-
solujen tieltä.  Mesenkyymisolujen erilaistu-
essa osteoblasteiksi, alkavat osteoblastit val-
mistaa ruston sisällä ja pinnassa epäkypsää
luuta syrjäyttäen samalla siinä olevat rusto-
solut. Murrosiän jälkeen epifyysi- eli kasvule-
vyt kalkkeutuvat ennen pitkää, eikä luun pi-
tuuskasvu ole enää mahdollista. (Kierszen-
baum 2007 s. 148–156, Sadler 2006 s. 125–
126)

Kuva 2. Putkiluun kehittyminen välillisesti (piirretty Sariola, H: Solusta yksilöksi – Kehitysbiologia, s.
237 kuvan pohjalta)

16.3.2 Intramembranoottinen luutuminen
Sikiökautisten mesenkyymisolujen kasautues-
sa yhteen ja erilaistuessa suoraan osteoblas-
teiksi puhutaan intramembranoottisesta eli vä-
littömästä luutumisesta. Tällaista välitöntä
luutumista tapahtuu sikiökaudella kallon pei-
tinluiden, kasvojen luiden ja solisluiden kehit-
tyessä sekä myöhemmin luun paksuuskasvun
yhteydessä luun sisä- ja ulkopintaa verhoavi-
en kalvojen, endostin ja periostin tuottaessa
pinnalleen uusia osteoblasteja.
Mesenkymaalisen sidekudoksen tiivistyessä
lukuisten transkriptiotekijöiden säätelemänä
luutumispaikalle alkaa syntyä uusia verisuo-

nia. Mesenkyymisolut kehittyvät osteoblas-
teiksi Cbfa1/Runx2- ja osterix -transkriptiote-
kijöiden säätelemänä. Muodostuneet osteob-
lastit alkavat tuottaa osteoidia, proteoglykaa-
neja ja tyypin 1 kollageenia sisältävää kalk-
keutumatonta luuväliainetta, jonka ympä-
röimäksi jäätyään osteoblastit kypsyvät osteo-
syyteiksi. Luutumispaikalle muodostuu usei-
ta luutumiskeskuksia, joiden tuottama
luukudos on hohkaista ja satunnaisesti järjes-
täytyneiden kollageenisäikeiden vuoksi ”pu-
nosluuksi” kutsuttua. Luumatriksiin kulkeu-
tuu veren mukana kalsiumfosfaattia, joka ai-
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kaansaa syntyneen luuaineksen mineralisaati-
on ja kovettumisen. Lopuksi punosluu muut-
tuu lamellaariseksi luuksi kollageenisäikeiden
järjestäytyessä säännöllisemmiksi kimpuiksi
ja luulamellien järjestäytyessä verisuonikana-
vien ympärille osteoneiksi. (Kierszenbaum
2007 s. 135–149, 163)
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Tiivistelmä
Ruumiinonteloiden muodostuminen alkaa sikiön kehityksen kolmannen viikon loppupuolella. Silloin mesoder-
mista muodostuu paraksiaalinen mesodermi, intermediaaninen mesodermi ja lateraalilevy, josta muodostuvat ruu-
miinontelot. Mesodermiin tulee uurre, jonka yläpuolelle jää parietaalinen mesodermi ja alapuolelle viskeraalinen
mesodermi. Uurteet syvenevät ja niistä muodostuu primitiivinen ruumiinontelo. Neljännellä viikolla uurteista muo-
dostuneet lateraaliset seinämät yhdistyvät onteloksi, joka sulkee ruskuaispussin muodostaman alkusuolen sisäänsä.

Johdanto
Ruumiinontelolla tarkoitetaan endodermin ja
mesodermin välistä onteloa, josta aikanaan
syntyvät sydän-, keuhko- ja vatsaontelo.
Mesoteeli verhoaa kehonontelon sisäpintaa
samantapaisesti kuin endoteeli verisuonten
pintaa. Pallea jakaa ruumiinotelon rinta- ja

vatsaonteloihin. Rintaonteloon kuuluvat sy-
dänpussinontelo sekä keuhkopussinontelo.
(http://www.terveysportti.fi.proxy.pc124152.
oulu.fi:8080/pls/terveysportti/rex_terminolo
gia.koti, Sadler: Langman’s Medical Embry-
ology)

Kuva 1. Ruumiinonteloiden kehityksen eri vaiheet. (Sadler: Langman’s Medical Embryology)

17.1 Seroosit kalvot
Lateraalilevyn parietaalisesta osasta muodos-
tuu mesoteeli ja siitä syntyy seroosisten kal-
vojen parietaalipuoli. Parietaalipinta verhoaa
vatsaonteloa, keuhkopussinonteloa ja sydän-
pussinonteloa. Viskeraalisesta osasta muodos-
tuu samaan tapaan seroosisten kalvojen viske-
raalipinta, joka puolestaan verhoaa vatsaonte-
lon elimiä, keuhkoja ja sydäntä. 
Seroosit kalvot ovat yhteydessä toisiinsa dor-
saalisen eli selänpuoleisen suoliliepeen kaut-
ta, joka kannattelee alkusuolta. Kaksilehtinen
suolilieve tarjoaa kulureitin verisuonille, her-
moille ja elinten imusuonille. (Sadler: Lang-
man’ s Medical Embryology)

17.2 Rintaontelo
Poikittaisseinä eli septum transversum on me-
sodermista kudosta, joka sijaitsee rintaontelon
ja ruskuaispussin varren välissä.  Seinämä
erottaa rinta- ja vatsaontelot toisistaan lähes
kokonaan, mutta jättää molemmille puolille
etusuolta suuria aukkoja, perikardioperitone-
aalisia kanavia. Keuhkojen kehittyessä peri-
kardioperitoneaaliset kanavat käyvät liian pie-
niksi ja ne alkavat laajentua kehon mesenkyy-
mikudokseen. Ventraalinen ja lateraalinen laa-
jentuminen tapahtuu pleuroperikardiaalisten
lehtien muodostuttua.
Keuhkojen laajenemisen seurauksena kehon
seinämän mesodermi jakautuu kahteen osaan:
rintakehän rajaavaan seinään ja pleuroperikar-
diaalisiin kalvoihin, jotka sisältävät kardinaa-
lilaskimoita ja palleahermon. (Sadler: Lang-
man’ s Medical Embryology)
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Kuva 2. Parietaalisen ja viskeraalisen kalvon
erottuminen. (Sadler: Langman’ s Medical Em-
bryology)

17.3 Pallea
Pallea jakaa ruumiinontelon rintaonteloksi ja
vatsaonteloksi. Ennen pallean muodostumis-
ta rintaontelosta on yhteys vatsaonteloon peri-
kardioperitoneaalisten kanavien kautta. Tämä
yhteys sulkeutuu pleuroperitoneaalisten tai-
toksien avulla, jotka työntyvät esiin kanavien
häntäpäästä. Taitokset laajenevat 7. viikon lo-
pulla ja yhdistyvät septum transversumin ja
ruokatorven suoliliepeen kanssa. Pleuroperi-
toneaaliset kalvot sulkevat yhteyden tästä
eteenpäin.  Pleuranonteloiden laajentuessa,
muodostuu ruumiinseinämän viereen paksun-
nos. Myoblastit vaeltavat paksunnokseen ja
muodostavat pallean lihaskudoksen. Pallea
muodostuu neljästä peruskomponentista:
1. Septum transversumista eli poikittaissei-

nämästä (keskusjänne)
2. Parillisista pleuroperitoneaalisista kal-

voista
3. Ruokatorven selänpuoleisesta liepeestä
4. Ruumiinseinämän lihaskomponenteista

(Niemi, Väänänen: Ihmisyksilön kehitys-
biologia, Sadler: Langman’ s Medical
Embryology)

Kuva 3. Pleuroperitoneaaliset taitokset ilmaantu-
vat. 2. Taitokset yhdistyvät septum transversu-
min ja ruokatorven liepeen kanssa.

Kuva 4. Ruumiinseinämän viereen muodostuu
paksunnos, johon syntyy lihaskudosta. (Sadler:
Langman’ s Medical Embryology)

17.4 Synnynnäisiä epämuodostu-
mia

17.4.1 Synnynnäinen palleatyrä
Yleinen vastasyntyneen epämuodostuma, jo-
ka johtuu toisen tai molempien pleuroperito-
neaalisten kalvojen epätäydellisestä sulkeutu-
misesta. Pallea tyrässä vatsaontelon ja rinta-
ontelon välille on jäänyt yhteys, jolloin vatsan
elimiä voi joutua rintaontelon puolelle. Tyrä
on hyvin usein vasemmalla puolella, mahdol-
lisesti sen takia, että oikea puoli sulkeutuu en-
nen vasenta. (Niemi, Väänänen: Ihmisyksilön
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kehitysbiologia, Sadler: Langman’ s Medical
Embryology, http://sikioseula.dy.fi/22.html)

17.4.2 Napanuoratyrä
Keskisuolen vetäytyminen pois napanuorasta
epäonnistuu, jolloin vatsaontelon elimiä työn-
tyy napanuoran sisälle. Aiheutuu mahdolli-
sesti kromosomipoikkeavuudesta tai monie-
pämuodostumasta. Osa todetaan vasta lapsen
syntymän jälkeen. (Sadler: Langman’ s Medi-
cal Embryology)

Kuva 5. Napanuoratyrä. (Sadler: Langman’ s Me-
dical Embryology)

17.4.3 Virtsarakon ekstrofia
Lantion seudulta ruumiinontelon seinämä ei
umpeudu, jolloin virtsarakko jää esille. Mie-
hillä myös penis voi jäädä mukana. Kloakaa-
lisessa ekstrofiassa sekä virtsarakko että perä-
suoli jäävät esille. (Sadler: Langman’ s Medi-
cal Embryology)

17.4.4 Vatsahalkio
Vatsanpeitteet eivät sulkeudu täydellisesti.
Vatsaontelon elimiä työntyy vatsan ulkopuo-
lelle navan vieressä olevan vatsanpeitteiden
aukon läpi. (Sadler: Langman’ s Medical Em-
bryology, http://sikioseula.dy.fi/22.html)

17.4.5 Rintalastan viereinen tyrä
Pieni peritoneaalinen pussi, jonka sisällä on
suolenmutka, työntyy rintaonteloon pallean
rintalastan ja kylkiluiden välisistä osista.
(Sadler: Langman’ s Medical Embryology)

Lähteet
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Mikko Niemi, Kalervo Väänänen: Ihmisyksilön Kehitys-
biologia, 1993
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Tiivistelmä
Apoptoosi on soluissa oleva itsetuhomekanismi. Signaalin saatuaan solussa käynnistyy prosessi, jonka aikana solu
irtoaa ympäristöstään, kromatiini tiivistyy ja DNA pilkkoutuu. Signaali apoptoosin käynnistymiseen voi tulla solun
sisältä tai ympäröivästä kudoksesta. Kuollut solu fagosytoidaan nopeasti. Alkion muodostumisessa apoptoosilla on
suuri merkitys, sillä syntyviä soluja joudutaan myös poistamaan oikean rakenteen saavuttamiseksi. Jo blastosysti-
vaiheessa on erotettavissa kehityksestä pois jääviä soluja zona pellucidan ja alkion välissä. Näissä soluissa havai-
taan apoptoottisia muutoksia. Alkion kiinnittyessä kohdun seinämään osa kohdun limakalvon soluista menee apop-
toosiin kiinnittymisen helpottamiseksi. Hermoston muodostuessa iso osa neuroneista joudutaan poistamaan ja mui-
denkin elinten muodostumisessa apoptoosilla saadaan aikaan oikeat rakenteet. Jos apoptoosi ei joissain kehityksen
vaiheessa toimi tarvittavalla tavalla voi seurauksena olla epämuodostuma tai elinten kehityshäiriö. Esimerkiksi
syndaktyylissa sormien tai varpaiden väleissä ei ole tapahtunut apoptoosia ja sormet tai varpaat ovat jääneet kiinni
toisiinsa. Joskus apoptoosin vaikutuksesta voi aiheutua keskenmeno, mutta tällöin apoptoosilla on yritetty korjata
alkion muita virheitä, muun muassa geeniperimässä.

Apoptoosi on osa normaalia elämää, jonka
avulla pystytään tuhoamaan suuria määriä ei-
toivottuja soluja ilman, että kudosten elinky-
vyssä tapahtuisi muutoksia. Sikiökehityksessä
yksilön muotoutumisessa vaaditaan uusien
solujen muodostumisen ohella myös toisten
solujen poistamista. (Niemi ym. 1995) 
Apoptoosi eli ohjelmoitu solukuolema on tar-
koin kontrolloitu tapahtuma solussa, jossa so-
lu ja tuma hajoavat solukalvon ympäröimiksi
rakenteiksi. Solun sisältöä ei vapaudu soluli-
maan sillä solukalvo säilyy ehjänä koko ta-
pahtuman ajan. Tällöin apoptoosi ei aiheuta
tulehdusta. Apoptoosiin johtavia reittejä on
kaksi. Käsky apoptoosiin voi tulla solun ulko-
ja sisäpuolelta. Solun ulkopuolella käsky voi
tulla toisilta soluilta tai solu voi käynnistää
prosessin itse. Ulkopuolelta tulevat viestit vä-
litetään spesifisten kuolonreseptorien avulla
soluun. Sisäinen aktivaatio tapahtuu mito-
kondriossa. (Solunetti 2006)
Apoptoosissa solun pinta muuttuu sileäksi ja
solu irtoaa naapurisoluista. Solun tilavuuden
pienetessä soluliman elimet puristuvat lähem-
mäksi toisiaan, ja solun muoto vääristyy. Tär-
kein apoptoosin tuntomerkki on tuman kro-
matiinin muutokset. Kromatiini tiivistyy tu-
makotelon alle. Tuman muoto vääristyy ja se
fragmentoituu kotelon ympäröimiksi pieniksi
kappaleiksi. DNA pilkotaan noin 200 emäs-
parin pituisiksi pätkiksi. Apoptoottinen solu
joutuu herkästi fagosytoiduksi. Lopulta siitä

on jäljellä suuri lysosomaalinen jäännöskap-
pale. Apoptoottinen solu voi myös irrota ym-
päristöstään ja ajautua eritteisiin tai laskutie-
hyiden mukana pois elimistöstä. (Niemi ym.
1994)
Jo alkion kehityksen alkuvaiheessa on havait-
tavissa apoptoosia. Blastosystissä näkyy alki-
on ja zona pellucidan välissä usein soluja, jot-
ka ovat irtautuneet ympäristöstään. Näillä so-
luilla on heikot yhteydet kehittyvään alkioon
aukkoliitosten kautta. Soluissa alkaa myös
erottua muita apoptoosin alun solumuutoksia,
kuten kromatiinin tiheentymistä, soluliman ja
tuman pilkkoontumista. Noin 75 %:lla hiirten
ja ihmisten alkioista voidaan havaita tuman
pilkkoontumista. (Hardy 1999)
Blastosysti vapautuu zona pellucidasta pysty-
äkseen kiinnittymään kohdun limakalvostoon.
Blastosystin trofoblastin eli ulomman soluvai-
pan solut paljastuvat zona pellucidan alta, al-
kavat kasvaa ja tunkeutuvat kohdun seinämän
solujen väliin. Jotta kiinnittyminen seinämään
helpottuisi, menee osa kohdun seinämän so-
luista apoptoosiin (kuva 1). Myös seinämän
epiteelisolujen väliset desmosomit vähene-
vät.  Kiinnittyminen tapahtuu yleensä 6–7
päivää hedelmöittymisen jälkeen. Jos zona
pellucida ei jostain syystä irtoa, ei alkio pysty
kiinnittymään kohdun seinämään, mikä voi
johtaa keskenmenoon. (Kierszenbaum 2007)
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Kuva 1. Blastosystin kiinnittyessä kohdun lima-
kalvostoon menee osa limakalvon epiteelisoluis-
ta apoptoosiin kiinnittymisen helpottamiseksi.
Muokattu Kierszenbaum, 2007.

Kehityksen aikana hermosoluja syntyy ääreis-
ja keskushermostossa liikaa. Paikoin jopa 80
% syntyneistä hermosoluista poistuu apoptoo-
sin kautta. Tukisolut, muut hermosolut ja ym-
päristön molekyylit vaikuttavat siihen mitkä
hermosolut jatkavat kehitystään ja mitkä
apoptoituvat. Hermokasvutekijöitä, jotka es-
tävät solukuolemaa, erittyy tietty määrä koh-
de-elimistä ja hermosolut joutuvat kilpaile-
maan näistä kasvutekijöistä. Apaf-1-poisto-
geenisillä sikiöillä solukuolemaa ei tapahdu ja
aivoihin jää liikaa jakautuvia esiastesoluja.
Tällöin tuotettu ylimääräinen hermokudos
työntyy ulos muodostuvien kasvojen etuosan
läpi.  Jos esiasteen hermosoluja ei poistu tar-
peeksi, voi muodostuva hermokudos täyttää
aivokammiot. (Sariola ym. 2003)
Alkion hampaiden kehityksessäkin apoptoo-
silla on oma osansa. Hammasnystyröiden
muodostuttua pinnan muodostus jatkuu alas-
päin. Viestit hampaan muodostumiselle tulee
signaalikeskuksista. Hampaan saavutettua oi-
kea muoto menevät signaalikeskuksen solut
apoptoosiin, jotta hampaan muoto pysyisi oi-
keana. (Kaaro 2002)
Apoptoosi on yleistä alkiokehityksen aikana
sekä veri- ja imusolujen kypsymisessä. Myös
sydämen kehitykseen apoptoosi osallistuu.
Kammiot ja sydänläpät saavat oikean muo-
tonsa apoptoosin avulla. Sydämen impulssi-
johtoradan muokkaamisessa apoptoosilla on
oma osuutensa. Apoptoottisia soluja on ha-
vaittu etenkin eteis-kammio-solmukkeessa ja
eteis-kammiokimpussa. Hiirikokeissa on käy-

nyt ilmi, että virheet apoptoosin etenemisessä
(esimerkiksi kaspaasi-8:ssa tai Mort-1:ssa)
johtavat verenkiertojärjestelmän puutteelli-
seen toimintaan ja sikiön kuolemaan. Viiväs-
tynyt apoptoosi sydämen impulssijohtoradois-
sa voi saada aikaan vakavia rytmihäiriöitä,
jotka kuitenkin usein lieventyvät itsestään.
Yleensä sydämen synnynnäiseen poikkeavuu-
teen liittyy jollakin tavalla apoptoosi. (Abdel-
wahid 2002, Narula ym. 1997)
Oleellista kudosten muotoutumisessa on, että
apoptoosi tapahtuu oikeassa paikassa oikeaan
aikaan. Voidaan sanoa esimerkkinä käden
morfogeneesi, joka tapahtuu apoptoosin ja so-
luproliferaation avulla. Käsi saa muotonsa,
kun sormivälien kohdalla tapahtuu solukuole-
maa ja raajasilmun kohdalla, tulevien sormen-
päiden kohdalla, tapahtuu solujen jakautumis-
ta. Sikiökehityksen aikaisessa morfogeenissä
tämän tyyppinen systeemi tapahtuu lukuisia
kertoja. (Saksela E) 
Solut, jotka muodostuvat sormien väliin eli-
minoidaan apoptoosin avulla. Sormet kehitty-
vät alustavasti mesenkyymin tiivistyessä. Nä-
mä tiivistymät ovat ensimmäisiä merkkejä tu-
levien sormien muodostumispaikoista. Syn-
daktylia (kuva 2) on anatominen epämuodos-
tuma, missä varpaat ja sormet eivät kehity
normaalisti. Jossain kehityksen vaiheessa sor-
mien ja varpaiden väliin jäävän ihon pitäisi
poistua apoptoottisesti, mutta näin ei kuiten-
kaan tapahdu. Sormien ja varpaiden väliin jää
ihoa.(Duodecim, Lääketieteen termit, Brill A
1999)

Kuva 2. Syndaktyliassa apoptoosi ei ole edennyt
ja varpaiden välit ovat jääneet yhteen.
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Alkion solujen kiihtynyt apoptoosi on merkit-
tävä epämuodostumien aiheuttaja. Jopa 3–6
% vastasyntyneistä on vaikeita epämuodostu-
mia. Teratogeenejä eli epämuodostumisia ai-
heuttavia aineita ja tekijöitä ovat muun muas-
sa liikalämpöisyys, ionisoiva säteily, reti-
noidit, ympäristömyrkyt sekä äidin diabetes.
Rotan alkioilla tehdyllä tutkimuksella on to-
dettu, että huomattavia lämpöshokkeja saa-
neilla alkioilla tapahtui DNA:n pilkkoutumis-
ta jopa 2,5 tunnin kuluttua lämpöshokeista.
(Brill A 1999)
Apoptoosi on normaali keino eliminoida epä-
normaaleja soluja ja poistaa alkiot, jotka epä-
onnistuvat aktivoimaan alkion geeniperimän.
Apoptoosilla eliminoidaan myös kromosomi-
en ja tumien epänormaalit muutokset. Tällöin
apoptoosi voi olla keskenmenon ollennainen
aiheuttaja. Asioita jotka voivat johtaa apop-
toosiin ovat oksidatiivinen stressi, alkioiden
huono laatu sekä alkioiden huono kasvuym-
päristö.

Kuva 3.  Alkion DNA:n pilkkoutuminen voi saada
aikaan apoptoosin ja alkioon ulkopuolelta vaikut-
tavat rasitukset vanhentavat alkiota. Muokattu
Bruné.
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Tiivistelmä
Alkion epämuodostumat voivat johtua viallisista kromosomeista, joko poikkeavan kromosomilukumäärän tai kro-
mosomien viallisuuden takia, sekä ympäristötekijöistä, joihin kuuluvat kemialliset, fysikaaliset ja infektionaaliset
tekijät sekä hormonit. Monet vialliset alkiot abortoituvat spontaanisti raskauden alkuvaiheessa, eikä syntyneistä-
kään lähes puoleen epämuodostumistapauksista koskaan saada syytä selville. Monet ihmiset, joilla on epämuodos-
tumia, pystyvät kuitenkin elämään normaalia elämää, toiset itsenäisesti, toiset ympäristön avustuksella.

Johdanto
Esseemme käsittelee alkiokautisia kehityshäi-
riöitä, niiden yleisyyttä sekä ominaispiirteitä.
Olemme ottaneet esimerkkitapauksiksi ylei-
simpiä oireyhtymiä ja pyrkineet kuvaamaan
ne mahdollisimman havainnollisesti kuvia
käyttäen. Pääpaino on kromosomaalisten
muutosten mukanaan tuomissa poikkeamis-
sa, ja lopuksi käsitellään lyhyesti ympäristöte-
kijöitä.

19.1 Poikkeavuudet kromosomien 
lukumäärissä

Normaalisti ihmisen somaattiset solut sisältä-
vät kukin 46 kromosomia ja ne ovat diploidi-
sia (2n), eli  kutakin kromosomia kohti on
vastinkromosomi. Haploidiset (n) sukusolut
taas sisältävät 23 kromosomia. Euploidialla
tarkoitetaan mitä tahansa n:n monikertaa, esi-
merkiksi diploidia ja triploidia lukeutuvat
euploidiaan. Aneuploidia taas tarkoittaa kro-
mosominumeroa, joka ei ole euploidinen; täl-
löin kromosomistossa on ylimääräinen kro-
mosomi (trisomia) tai yksi puuttuu (mon-
osomia).
Kromosominumeron poikkeavuus on voinut
saada alkunsa meioottisessa tai mitoottisessa
jakautumisessa. Normaalisti meioosissa kro-
mosomipari eroaa ensimmäisessä meiootti-
sessa jakautumisessa, jolloin jokaiseen tytär-
soluun tulee yksi osa kromosomia. Toisinaan
eroamista ei kuitenkaan tapahdu (nondisjunk-
tio), jolloin molemmat kromosomiosaset siir-
tyvät yhteen soluun, ja toinen tytärsolu jää
tyhjäksi. Tällöin yksi solu saa 24 kromosomia
ja toinen 22. Kun hedelmöityksessä sukusolu,

jossa on 23 kromosomia yhdistyy sukusoluun,
jossa on joko 22 tai 24 kromosomia, muodos-
tuu somaattinen solu, jossa on joko 47 kromo-
somia (trisomia), tai 45 (monosomia). On
huomattava, että riski riski meioottiselle non-
disjunktiolle kasvaa erityisesti naisilla, jotka
ovat 35 vuotta tai vanhempia.
Alkiokautisessa solussa saattaa tapahtua non-
disjunktiota varhaisessa solun mitoottisessa
jakautumisessa, jolloin joissakin soluissa kro-
mosomiluku on normaali, joissakin ei (mos-
aikismi). Tällöin yksilöllä saattaa esiintyä
vain osittain syndroomien ominaispiirteitä,
riippuen kuinka monessa solussa esiintyy mu-
taatiota. Joskus kromosomit rikkoutuvat, ja
toisen kromosomin palasia liittyy toiseen kro-
mosomiin (translokaatio). Solu pystyy korjaa-
maan vaurion, mutta toisinaan korjaustoimen-
piteet eivät toimikaan, ja tuloksena on muut-
tunut fenotyyppi. (Sadler 2006: s. 14–15)

19.1.1 Downin syndrooma
Kun kromosomien lukumäärä on 47 normaa-
lin 46 sijaan, on kyse Downin syndroomasta.
95 % tapauksista ylimääräisen kromosomin
muodostuminen johtuu kromosomin 21 triso-
miasta. Neljä prosenttia syndroomista johtuu
kromosomin 21 ja 13, 14 tai 15 translokaati-
osta, jolloin johonkin edellä mainitusta kol-
mesta kromosomista liittyy palanen kromo-
somia numero 21:stä. Yksi prosentti Downin
syndroomasta aiheutuu mosaikismista. Dow-
nin syndrooman yleisyys on noin 1:800, ja
mahdollisuus kasvaa naisen vanhentuessa.
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Kuva 1. Down-lapsi. C-kuvassa nelisormipoimu.
(Sadler 2006)

Downin syndrooman piirteitä ovat muun mu-
assa litteät ja leveät kasvot, epikantuksen ai-
heuttamat mantelin muotoiset silmät, uurtei-
nen alahuuli sekä leveät kädet joissa nelisor-
mipoimut (kuva 1). Yleensä esiintyy myös
jonkin asteista puutosta henkisessä kehityk-
sessä sekä sydänvikoja. Avustuksen avulla
down-ihmiset pystyvät elämään hyvinkin
tuotteliasta elämää. (Sadler 2006: s. 15–17;
National Down Syndrome Society: Fact
Sheet)

19.1.2 Trisomiat 13 ja 18
18-trisomian piirteitä ovat vaikea kehitysvam-
maisuus, sydänviat, normaalia alemmas sijoit-
tuneet korvat, käsien ja sormien koukistumi-
nen sekä useita sisäelinvammoja (kuva 2). To-
dennäköisyys 18-trisomialle on 1:5000. 85 %
tapauksista abortoituu spontaanisti, ja elä-
vänäkin syntyneet 18-trisomialapset kuolevat
yleensä parin kuukauden iässä.

Kuva 2. 18-Trisomia. (Sadler 2006)

13-trisomian piirteitä ovat vaikea kehitysvam-
maisuus, pään epämuodostumat, sydänviat,
kuulovammat, huulihalkio ja näköhäiriöt (ku-
va 3). Todennäköisyys 13-trisomialle on

1:20000, ja suurin osa näin syntyneistä kuolee
ensimmäisen elinkuukautensa aikana. (Sadler
2006: s 18, Shaw J: Trisomy 18: Case Study)

Kuva 3. 13-trisomia. (Sadler 2006)

19.1.3 Klinefelterin syndrooma
Oireyhtymä johtuu miehen ylimääräisestä
X-kromosomista, ja se diagnosoidaan yleen-
sä vasta murrosiässä. Piirteitä ovat hedelmät-
tömyys, kivesten pienuus, rintojen kasvu, lan-
tion leveys, femiinisyys kasvojenpiirteissä ja
häpykarvoituksessa sekä kielelliset vaikeudet
(kuva 4). Joka viidensadas syntynyt lapsi kan-
taa nondisjunktion seurauksena ylimääräistä
X-kromosomia, jonka vuoksi Klinefelterin oi-
reyhtymä on yksi yleisin sukupuolikromo-
somipoikkeavuus. On kuitenkin huomattava,
että monilla oireita ei esiinny ollenkaan.

Kuva 4. Klinefelterin syndroo-
ma. Sukupuolielimet kehitty-
neet normaalisti, mutta rinnat
suurentuneet. (Sadler 2006)

Toisinaan Klinefelter-ihmi-
sillä on 48 kromosomia (44
autosomia ja 4 sukusolua:
XXXY) Kehitysvammai-
suutta ei yleensä esiinny,
mutta mitä enemmän X-kro-
mosomeja on, sitä suurempi
todennäköisyys on jonkin as-

teiselle henkiselle jälkeenjääneisyydelle.
(Sadler 2006: s. 18; Medine Plus: Klinefelter
Syndrome)

19.1.4 Turnerin oireyhtymä
Turnerin syndroomassa naiselta puuttuu toi-
nen X-kromosomi. 45,X on ainoa monosomi-
an muoto, jonka kantajan on mahdollista sel-
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vitä hengissä syntymäänsä asti ja sen jälkeen.
Siltikin monet abortoituvat spontaanisti, mut-
ta noin 5–10 % syntyy elävinä. Turner-piir-
teiksi luetellaan monesti lyhytkasvuisuus, le-
veää hartialinja, rintakehän leveys, niska-
poimu sekä niskan alhainen hiusraja (kuva 5),
mutta Turnerin oireyhtymää ei yleensä Kline-
felterin oireyhtymän tavoin edes huomata en-
nen murrosikää, jolloin tytön pituusero ikäto-
vereihinsa huomataan, ja diagnoosi mahdolli-
sesti tehdään. Monosomia aiheuttaa munasar-
jojen surkastumisen, joten murrosikä käynnis-
tetään hormonihoidon avulla. Turnerin oi-
reyhtymän todennäköisyys on 1:2500. (Sad-
ler, 2006: s. 18–19; Suomen Turner-yhdistys
ry)

Kuva 5. Turnerin syndrooma. 
(Sadler 2006)

19.2 Rakennepoikkeavuudet kro-
mosomeissa

Kromosomien rakennemuutoksilla tarkoite-
taan kromosomin osan tai osien muutoksia,
jotka syntyvät ympäristötekijöiden, kuten vi-
rusten, säteilyn ja lääkkeiden vaikutuksesta.
Muutokset jaetaan syntymekanismin perus-
teella deleetioihin, translokaatioihin,  dupli-
kaatioihin ja inversioihin. (Sadler 2006: s. 19–
20; Aittomäki ym. 2006) Deleetioista tunne-
tuin on 5. kromosomin lyhyen varren deleetio,
joka johtaa Cri du chat-oireyhtymään, jolle on
tyypillistä kehitysvammaisuus, pienikokoi-
suus  ja pienipäisyys. (Sadler 2006: s. 19–20,
Väestöliitto)

19.3 Ympäristötekijät
Teratogeenillä tarkoitetaan ulkoisia tekijöitä,
jotka häiritsevät alkion tai sikiön kehitystä.
Niitä ovat mm. alkoholi, tupakka, huumeet,
lääkkeet ja infektiot. Geenejä vaurioittavia te-
ratogeenejä kutsutaan mutageeneiksi, esim ra-
dioaktiivinen säteily. Teratogeenien aiheutta-
mat haitta-asteet alkiolle ja sikiölle riippuvat

raskauden ajankohdasta. Blastogeneesivai-
heessa (1–3 viikkoa) altistus teratogeenille ai-
heuttaa yleensä  abortoitumisen tai vaikeita
epämuodostumia. Organogeneesivaiheessa
(4–8 viikkoa) alkion elimet ovat erityisen
herkkiä epämuodostumille ja tässä vaiheessa
syntyvät pahimmat rakenteelliset epämuodos-
tumat (kuva 6). (Aittomäki ym. 2006 s. 154,
159; Sadler 2006 s. 111–117)

Kuva 6. Epämuodostumien ilmenemisen riski
raskausaikana. (Sadler, 2006)

19.3.1 Kemialliset teratogeenit
Alkoholi on yleisin kemiallisista teratogee-
neista ja äidin runsas alkoholin käyttö raskau-
den aikana voi johtaa keskenmenoon tai aihe-
uttaa FAS- eli fetaalialkoholioireyhtymän.
FAS-lapselle on tyypillistä mm. kehitysvam-
maisuus, heikkolahjakkuus, kasvuhäiriö sekä
vaikeimmillaan pienipäisyys ja aivojen epä-
muodostumat. (Aittomäki ym. 2006, Ter-
veysportti, Stakes)
Lääkkeiden käyttö raskauden aikana on lähes
aina riskialtista, koska tunnettuja teratogeeni-
siä lääkeaineita tunnetaan melko vähän. Li-
säksi vain harvasta lääkeaineesta on luotetta-
vaa tietoa onko sen käyttö raskauden aikana
turvallista. Tunnetuin teratogeeninen lääkeai-
ne on talidomidi, joka kehitettiin 1950-luvulla
pahoinvointiin. Lääkettä suositeltiin myös
naisille raskauden aikaiseen pahoinvointiin
sen vähäisten sivuvaikutusten vuoksi. Lääke-
aineen käyttö johti kuitenkin yli 10000 raajae-
pämuodostumaa sairastavan lapsen syntymi-
seen (kuva 7). Talidomidin haittavaikutus pe-
rustuu verisuonten kasvua estävään ominai-
suuteen, mikä johtaa raajojen kehityksen häi-
riöihin. (Frilander 2003) Muita teratogeenisiä
lääkeaineita ovat mm. epilepsialääkkeinä käy-
tetyt valproaatti ja fenytoiini. Molemmat ai-
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heuttavat mm. suu- tai kitalakihalkoita (facial
cleft) ja lisäksi fenytoiinin käytöllä on yhteys
hermostoputken vaurioihin. (Sadler 2006: s.
114–116)

Kuva 7. Talidomin aiheuttamat raajaepämuodos-
tumat. (Sadler 2006)

19.3.2 Fysikaaliset teratogeenit
Hypertermia ja ionisoiva säteily ovat fysikaa-
lisia teratogeeneja. Hypertermia eli ruumiin
normaalia korkeampi lämpötila vaikuttaa so-
luihin tuhoavalla tavalla denaturoimalla esi-
merkiksi proteiineja aiheuttaen muun muassa
anenkefaliaa, selkärankahalkioita, kehitys-
vammaisuutta, raajojen puuttumista sekä eri-
laisia elimien kehityshäiriöitä.
Ionisoiva säteily voi tappaa välittömästi ja-
kautumiskykyisiä soluja ja aiheuttaa suku-
solujen mutaatioita, joten se voi aiheuttaa
käytännössä kaikenlaisia kehityshäiriöitä riip-
puen säteilyannoksesta ja alkion kehitysvai-
heesta. Hiroshiman ja Nagasakin atomipom-
mien räjähdyksestä selvinneiden raskaana
olevien naisien raskauksista 28 % päätyi
spontaanin abortoitumiseen, ja 25 % naisista
synnytti lapsen, jolla oli syntymävikoja. (Sad-
ler 2006, s. 114, Hiltunen ym. 2007, Ketis ym.
1988)
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Johdanto
Sukupuoli määräytyy hedelmöityshetkellä
isältä saatavan sukupuolikromosomin (X tai
Y) mukaan. Aluksi sikiöllä on erilaistumatto-
mat sukupuolielinten aiheet, jotka sitten myö-
hemmin kehittyvät maskuliiniseen tai feminii-
niseen suuntaan sukupuolikromosomien gee-
nien vaikutuksesta. Näitä geenejä ovat muun
muassa SRY ja Wnt-4. Ensin kehittyvät kives
ja munasarjat, ja näiden erittämien hormonien
vaikutuksesta kehittyvät tiehyet ja ulkoiset su-
kupuolielimet. Maskuliiniseen kehitykseen
vaaditaan joka vaiheessa kiveksen eritystoi-
mintaa, ja sen puuttuessa sukupuolielimet ke-
hittyvät feminiiniseen suuntaan. Sukupuoli-
elinten kehityksessä esiintyy monenlaisia häi-
riöitä, esimerkiksi kromosomivirheen tai ki-
vesvaikutuksen puuttumisen (pojilla) takia.
Yleisimmästä kromosomivirheestä (sukupuo-
likromosomit: XXY) aiheutuu Klinefelterin
oireyhtymä. Toisesta tyypillisestä sukupuoli-
kromosomivirheestä aiheutuu Turnerin oi-
reyhtymä.

20.1 Sukupuolikromosomit
Ihmisellä on yhteensä 23 kromosomiparia,
joista 22:ta kutsutaan autosomeiksi. Näiden
kromosomien geeneillä on vaikutuksia fyysi-
siin ominaisuuksiin, kuten pituuskasvuun ja
silmien väriin. Sukupuolen määräytymiseen
vaikuttaa vain viimeinen, 23. kromosomipari,
jonka kromosomeja kutsutaankin sukupuoli-
kromosomeiksi. 
Hedelmöityshetkellä lapsi saa äidin muna-
solusta 22 tavallista kromosomia ja yhden
X-kromosomin, ja isän siittiöstä taas 22 taval-
lisen kromosomin lisäksi joko X- tai Y-kro-
mosomin. Munasolun kromosomisto ei siis
vaikuta lapsen sukupuoleen. Isältä saatava
X-kromosomi ohjaa tytön sukupuoliseen ke-
hitykseen, jolloin siis naisen genotyyppi on
XX. Miehen genotyyppi on siis XY.

Y-kromosomin omaavalla sikiöllä on geneet-
tinen koodi nimeltään ns. testis determing fac-
tor eli TDF, joka muuttaa gonadin eli kaksi-
neuvoisen sukurauhasen kehittymisen kivek-
seksi. Jos sikiön geneettinen koodi ei toimi,
tai sillä ei ole Y-kromosomia, kehittyvät auto-
maattisesti munasarjat. Anti Mullerian inhibi-
ting substance eli MIS on kiveksen erittämä
aine, joka aikaansaa miehen sukupuolielinten
kehittymisen tukemalla Wolffin tiehyeiden
kehittymistä estäen Mullerin tiehyiden kehi-
tyksen (Bjålie 2008, Dunkel 2000, Venhola
2009).

20.1.1 Geenien vaikutus sukupuolen 
määräytymiseen

SRY

SRY on kiveksen kehitystä ohjaava geeni, jo-
ka sijaitsee Y-kromosomissa. Sen tuote, TDF,
ohjaa gonadin kehityksen miehiseen suun-
taan. SRY-geeni on koostumukseltaan yhden
eksonin kokoinen. Geenin keskellä sijaitsee
DNA:ta sitova HMG box, joka on 80 amino-
hapon kokoinen. Tämä HMG box vaikuttaa
geenien luentaan DNA:han sitoutumisen ja
DNA:han taipumisen kautta (Dunkel 2000).

Wnt-4

Alkion kehitysvaiheen alussa kummallakin
sukupuolella on samanlainen sukurauhasen
aihe, joka myöhemmin muuttuu geenien ja
hormonien vaikutuksesta joko munasarjaksi
tai kivekseksi. Miehillä SRY geenin aktivoi-
tuminen sulkee Wnt-4:n toiminnan, kun taas
naisilla sitä ilmenee syntymään asti.
Tämän geenin puuttuminen aiheuttaa naaras-
hiirillä testosteronin tuotannon aktivoitumi-
sen, munasolujen puuttumisen ja sukuelinten
muutoksen miehiseen suuntaan. Lisäksi Mul-
lerin tiehyeet eivät kehity, joten naiselle ei
muodostu munanjohdinta, kohtua eikä emätti-
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men yläosaa. Wnt-4 geenin puuttuminen
uroksella ei vaikuta sen sukupuolen kehitty-
miseen (Komu 2002).

Muita sukupuolen määräytymiseen vai-
kuttavia geenejä

Yksi tärkeä sukupuoliseen kehitykseen, ku-
ten sukurauhasten muodostumiseen, vaikutta-
va geeni on tuumorisupressorigeeni Wt-1.
Sen ekspressio on huomattavissa jo hyvin var-
haisessa vaiheessa sikiön kehityksessä. 
Toinen merkittävä tekijä on DSS-lokus, jonka
kaksi kopiota estää sukupuolirauhasen kehit-
tymisen kivekseksi, vaikka SRY olisikin läs-
nä. Tämä lokus sisältää myös tärkeän geenin,
DAX-1. Lisämunuaishypoplasia voi aiheutua
tämän geenin mutaation seurauksena (Dunkel
2000).

Kuva 1.  Isältä ja äidiltä saatavat sukupuolikro-
mosomit ja niiden vaikutus lapsen sukupuo-
leen.  (Sadler 2006)

20.2 Sukupuolirauhasten, suku-
puolielinten tiehyiden ja ulkoisten 
sukupuolielinten kehitys
Sikiön geneettinen sukupuoli määräytyy he-
delmöityksessä, mutta 6. viikkoon asti sikiöllä
on sukupuolesta riippumaton, indifferentti su-
kupuolirauhanen. Alussa sikiöillä on myös
molempien sukupuolielinten tiehyiden ai-
heet, joista myöhemmin kehittyvät sukupuoli-
kromosomien määräämät naaras- (Mullerin)

tai miespuoliset (Wolffin) tiehyet vastakkai-
sen sukupuolen tiehyiden aiheiden surkastu-
essa. Sukupuolirauhasten erittämät hormonit
ohjaavat tiehyiden ja ulkoisten sukupuolielin-
ten kehitystä. Miespuolinen kehitys vaatii ki-
vesten testosteronin tuotantoa, kun taas nais-
puolinen kehitys tapahtuu kivesvaikutuksen
puuttuessa, estrogeenien ohjaamana (Dunkel
2000, Sadler 2006).

20.2.1 Kivekset
Kivekset alkavat kehittyä 6. viikolla Y-kro-
mosomin SRY-geenin vaikutuksesta, kun vä-
likudos ja kivesjuosteet erilaistuvat. Siemen-
tiehyiden rakenteisiin kuuluvat Sertiolin solut
tuottavat anti-Muller-hormonia, joka saa ai-
kaan naispuolisten Müllerin tiehyiden surkas-
tumisen. Sertolin solujen erilaistuminen ta-
pahtuu samaan aikaan, kun FSH (follikkeleita
stimuloiva hormoni) tulee plasmaan.  8. vii-
kolla välikudokseen ilmestyy Leydigin soluja,
jotka erittävät testosteronia. Niiden määrä ja
täten kivesten testosteronipitoisuus määräytyy
plasman gonadotropiinisra, joka on peräisin
istukasta ja sen pitoisuus noudattelee pitoi-
suuksia äidin veressä (Dunkel 2000, Sadler
2006).

20.2.2 Munasarjat
Munasarjojen kehitys alkaa 8. viikolla Y-kro-
mosomin SRY-geenin vaikutuksen puuttues-
sa. Munasarjojen oosyyttien kehitys ja granu-
loosasolukon paksuuntuminen tapahtuvat sa-
maan aikaan, kun FSH ja LH (luteinisoiva
hormoni) tulevat plasmaan. Sikiön hypofyy-
siin nämä hormonit tulevat 10 viikon iässä.
Vaikka sikiön plasman estrogeenipitoisuus on
suuri, ei sikiön munasarjoissa ole todettu sel-
keää steroidituotantoa. Estrogeeni lieneekin
peräisin äidin plasmasta ja istukasta (Dunkel,
2000).

20.2.3 Sukupuolielinten tiehyiden ja 
ulkoisten sukupuolielinten kehi-
tys ja sen hormonaalinen sää-
tely

Kiveksen tiehyet kehittyvät Wolffin tiehyistä
Leydigin solujen aikaansaaman suuren pai-
kallisen testosteronipitoisuuden johdosta. Tä-
män kriittinen ajankohta on 8.–9. viikolla..
Naispuoliset tiehyet taas surkastuvat Sertolin
solujen AMH:n vaikutuksesta.
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Naispuolisella sikiöllä tiehyet kehittyvät Mül-
lerin tiehyistä kivesvaikutuksen puuttuessa
estrogeenien ohjaamana ja Wolffin tiehyet
surkastuvat. Estrogeenit ovat peräisin äidiltä,
joten sikiön munasarjalla ei ole osuutta tässä
kehityksessä.
Ulkoiset sukupuolielimet ovat kummallakin
sukupuolella samanlaiset 9 viikon ajan, jol-
loin syntyy niiden bipotentiaalinen alkumuo-
to.  Tämän kehitys maskuliiniseen suuntaan
edellyttää testosteronia; ulkoisten genitaalien
kudoksessa testosteroni muuttuu 5a-reduktaa-
si-entsyymin vaikutuksesta dihydrotestostero-
niksi (DHT), joka sitten saa aikaan näiden
maskuliinistumisen. Naispuoliseksi alkumuo-
to kehittyy kivesvaikutuksen puuttuessa ja
estrogeenien ohjaamana (Dunkel 2000, Sadler
2006).

Kuva 2. Sukupuolielinten erilaistuminen Mullerin
ja Wolffin tiehyistä (Dunkel 2000, Venhola 2009).

20.3 Häiriöt sukupuolen kehityk-
sessä

Maskuliininen kehitys vaatii kiveksen eritys-
toimintaa, mutta feminiininen kehitys tapah-
tuu kiveksen vaikutuksen puuttuessa. Poika-
puolisella sikiöllä voi siis olla monenlaisia ke-
hityshäiriöitä, jos kivesten toiminta ei ole nor-
maalia. Miespuolisten sukupuolielinten kehi-
tykseen tarvitaan kivesvaikutus kivesten mo-
lemmilla puolilla erikseen, joten sukupuoli-
elinten kehitys voi olla myös epäsymmetristä
esim. toisen kiveksen puuttuessa. Lisäksi tar-
vitaan oikeat ajankohdat testosteronin ja
AMH:n erityksessä. Munasarjan kehittymi-
seen taas tarvitaan X-kromosomin ja auto-

somin geenejä. Tyttöpuolinen sikiö voi myös
maskuliinistua androgeenien vaikutuksesta.
Yleisimpiä kehityshäiriöitä ovat Klinefelterin
ja Turnerin oireyhtymät. Klinefelterin oireyh-
tymässä miespuolisella sikiöllä on yksi tai
useampi ylimääräinen X-kromosomi, ja se
esiintyvyys on 1:500–1:1000 miehistä.. Sel-
vää syytä tähän ei tunneta, mutta joskus suku-
kromien jakautumisessa tapahtuu virheitä:
munasarjassa on kaksi X-kromosomia tai siit-
tiössä X- ja Y-kromosomi. Oireita ovat mm.
hedelmättömyys, vähäinen karvoitus ja kives-
ten pienuus. Turnerin oireyhtymässä taas
naispuolisella sikiöllä toinen X-kromosomi
puuttuu tai on poikkeava, ja sen esiintyvyys
on 1:2000–1:2500. Oireita ovat mm. pituus-
kasvun hidastuminen, sydämen ja munuaisten
poikkeavuus ja hedelmättömyys. Vaikka pi-
tuuskasvu hidastuu, henkinen kehitys on nor-
maalia (Dunkel 2000).

Kuva 3. Geenien vaikutus sukupuolen määräyty-
miseen (Dunkel 2000).
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Erratum

(Koonnut Henrika Honkanen & Petri Lehen-
kari)

1. Eri eliölajit (A1): vuosilukuvirhe, "Ensin
maalle siirtyivät kasvit ja noin 300 miljoonaa
vuotta sitten ensimmäiset eläimet. Sammak-
koeläimet siirtyivät maalle 260 miljoonaa
vuotta sitten. Eläinten keuhkot, raajat ja lihak-
sisto kehittyivät maaelämän vaatimuksiin.
Maaelämää hallitsivat matelijat noin 645 mil-
joonaa vuotta sitten tapahtuneeseen dinosau-
rusten sukupuuttoon kuolemiseen asti."
Korjaus: 65 miljoonaa vuotta sitten.

2. TEM- ja SEM-mikroskooppien toimin-
taperiaate (A4): "Elektronilähteenä toimii
pyyhkäisyelektronimikroskoopissa hehkuka-
todi - -" pitäisi olla LÄPÄISYelektronimikro-
skoopissa.
Korjaus
Tekstissä ei itse asiassa ole virhettä: sekä
TEM- että SEM -laitteissa elektronisuihku
syntyy aina katodista. Katodin aine voi vaih-
della jännitealueen mukaan, erot eri elektroni-
mikroskoopien toiminnassa on elektronisuih-
kun käsittelyssä ja kuvan muodostuksessa.
Tämä ’virhe’ on esimerkkinä mukana siksi,
että esseissä oli paljon sanamuotoja ja epätäs-
mällisiä ilmauksia, joita kommentoitiin. Op-
pikirjamaisen yksiselitteisen tekstin tuottami-
nen on vaikeaa.

3. Solu- tai kudosnäytteen valmistuksen
pääperiaatteet (A5): "Peitta-aine ja hemateii-
ni muodostavat kompleksin, joka kiinnittyy
kudokseen eli peitta-aine toimii ikään kuin
siltana negatiivisesti varautuneen tuman ja ne-
gatiivisesti varautuneen värin välillä (Ban-
croft 2002)." Eikö pitäisi olla, että POSITII-
VISESTI varautuneen värin?

Korjaus
Tätä asiaa selvitettiin ohjaajien ja sairaala-
solubiologin toimesta perinpohjaisesti:
Yleinen periaatehan on se, että samanmerk-
kisten varausten välillä on repulsio (= hylki-
vät toisiaan) ja erimerkkiset varaukset vetävät
toisiaan puoleensa. Eli: kationi + anioni = va-
raukset neutraloituu ja tilanne entropian kan-

nalta edullinen. Samanmerkkisiä varauksia on
hankala saada toistensa kanssa "kimppaan" tai
ainakaan pysymään kimpassa kovin kauaa -->
tarvitaan välille joku linkki (tässä tapauksessa
se on peitta-aine) joka neutraloi varauksia tai
helpottaa muuten "yhteiseloa". Näihin perus-
teluihin turvautuen siis en tunnusta että es-
seessä olisi virhe:) Ellei sitten patologilla ole
eriävää näkemystä asiasta! 
(Meeri Keinänen, FM, esseen ohjaaja) 
On tuo teksti minusta pääpiirteissään oikein.
Alumiini muodostaa kelaatin hemateiinin
kanssa. Nukleiinihapot ovat neg. varautuneita
ja samoin hemateiini ilman alumiinia. Alu-
miini-ioni tekee kelaatista anionin, joka kyke-
nee sitoutumaan elektrostaattisesti nukleiini-
happoihin. Tosin ilmeisesti sitoutumisessa on
mukana muitakin sidostyyppejä, joten tilanne
ei ole aivan noin suoraviivainen. Mutta peri-
aatteessa kuitenkin. (Timo Väisänen, FT, sai-
raalasolubiologi).

4. Solu- tai Kudosnäytteen valmistuksen
pääperiaatteet (A5): Epätarkkuus: "Värien
kiinnittyminen kudoksiin on yleensä elektros-
taattista. Positiiviset (emäksiset) väriaineet si-
toutuvat negatiivisiin (happamiin eli basofiili-
siin) kudoksiin. Negatiiviset (happamat) väri-
aineet sitoutuvat puolestaan positiivisiin
(emäksisiin, asidofiilisiin) kudoksiin. Negatii-
viset värit ovat tehokkaita happamissa liuok-
sissa (Histologian ryhmätöiden opetusmateri-
aali 2008)."

Korjaus
Viimeinen lause on näennäisessä ristiriidassa
aikaisemman kanssa. Tarkalleen ottaen kaikki
varautuneet, eli kationi ja anioni väriaineet
ovat neutraaleja suoloja (värihappojen emäs-
suola, väriemäksen ja hapon suola), näiden
periaatteessa neutraalien suolojen liuosten op-
timaalinen toiminta eri pH alueilla vaihtelee.

5. Solujeneristäminen (A8): Viimeisellä si-
vulla väitettiin näin: "Eristetyistä soluista teh-
dyistä soluviljelmistä voidaan valmistaa ko-
konaisia elimiä tai elimen osia." Tämä ei kai-
keti pidä paikkaansa. Ainakin ko. lause on
epätarkka.”. Soluviljelyssä voidaan valmistaa
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muutaman mm:n kokoisia elimen osia esim
kantasoluista. Näillä solurykelmillä ei kuiten-
kaan ole mitään tekemistä varsinaisen toimin-
nallisen elimen kanssa.

Korjaus
Eli lause on samaan aikaan sekä totta että
ei-totta. Tarkennukseksi riittänee maininta, et-
tä elimistössä toimivia kokonaisia elimiä ei
ole kyetty valmistamaan (paitsi A Atalan uro-
logi-soluviljely -työryhmä väittää valmista-
neensa toimivan rakon, asiaa ei ole kuiten-
kaan varmistettu muiden tutkimusryhmien
toimesta).

6. Prokaryootti- ja eukaryoottisolu (A2):
tekstissä sanotaan, että prokaryootti-solujen
DNA on yksi suuri rengasmainen kromosomi,
joka on kiinni solukalvossa. Minun lukemani
mukaan kyseisen renkaan eli plasmidin lisäksi
on myös irrallisia kromosomeja solulimassa.
Ja kyseisen esseen kuvassa 1 on näin myös,
eli plasmidi erikseen ja irrallinen kromosomi
erikseen.

Korjaus
Kysymyksessä on virheeksi luokiteltava epä-
tarkkuus. On totta, että suurimmassa osassa
bakteereita DNA on järjestynyt proteii-
ni-DNA kompleksiksi, jossa DNA on rengas-
mainen. Poikkeuksia kuitenkin on, esimerkki-
nä spirokeetta, joka aiheuttaa Lymen taudin
(Borrelia burgdorferi); tällä bakteerilla on itse
asiassa DNA organisoitunut useaksi suoraksi
’kromosomiksi.

7. Mitokondrio (C2): "Suurista komplekseis-
ta jokaisessa on protonipumppu. Kun NADH
tuo protonin sitruunahappoketjulta komplek-
sille I, elektronin sitoo kompleksiin rauta-rik-
ki rakenteet ja sytokromien hemiryhmät, jotka
sisältävät rautaa (Hatefi Y 1985). Vastaavasti
FADH2 luovuttaa protonin kompleksille II."
Tällaista kertoo solunetti: "Elektroninsiirtäjät
luovuttavat elektronit nyt elektroninsiirtoket-
juun (hengitysketjuun), jossa ne kuljetetaan
vaiheittain hapelle, joka pelkistyy vedeksi."
Siis, eikö ne luovuta elektroneja eikä protone-
ja... 

Korjaus
Oikein selvitelty, mitokondriotutkija Ilmo
Hassinen kommentoi seuraavasti:
NADH ei tietenkään ole mikään protoninkul-
jettaja, vaikka sen hapettumista (kahden
elektroniin riistämistä) kuvaa NADH + H(+)
--> NAD(+) + 2 e(-) + 2 H(+). Mikäli kysy-
myksessä on mitokondrion matriksissa tapah-
tuva hapettuminen, protonit ovat siellä mat-
riksissa, joka siis happamoituisi tuollaisesta
(ellei elektroneja ja protoneita otettaisi johon-
kin akseptorimolekyyliin). Protonien pump-
paaminen (matriksista ulos) on eri juttu, eri-
tyisesti, jos on rakennettava gradientti, joka
riittää energian lataamiseen ATP:si. Tähän
tarvitaan protonipumppu ja pumpulle energia.
Energia otetaan hapetus-pelkistysreaktiosta,
NADH:n tapauksessa reaktiosta NADH +
H(+) + Q --> NAD(+) + QH2 [Q=ubikinoni,
QH2=ubikinoli]. "Sitruunahappoketju" on ou-
to ilmaus. Eihän se ole lineaarinen (kuten
hengitysketju) vaan sykli. Sitäpaitsi
TCA-syklistä tulee elektroneja muutenkin
kuin NADH:na, esim. syklin jäsenenä oleva
sukkinaattidehydrogenaasi [sukkinaatti -->
fumaraatti + 2 e(-)], joka on "kompleksi"
(kompleksi II) ja pelkistää ubikinonia mutta ei
kykenekään pumppaamaan protoneita.
Kestää varmaan kokonaisen sukupolven, en-
nen kuin sukkinaattidehydrogenaasin rooli
oppikirjoissa oikenee. Tosiasiassa sukkinaatti-
dehydrogenaasin katalysoima reaktio on suk-
kinaatti + Q --> fumaraatti + QH2 FAD (fla-
viini-adeniini dinukleotidi) on vain entsyymin
prosteettinen ryhmä (ihan kuten kompleksi I:n
prosteettinen ryhmä on FMN (flaviini mono-
nukleotidi)).

8. Isofluraanin vaikutus solukalvossa:
haihtuvien anestesia-aineiden teoria (D2):
"Tärkeimpiä hermoston välittäjäaineresepto-
reja, joihin inhalaatioanestesia-aineet vaikut-
tavat, ovat gamma-aminovoihappo- ja gysii-
nireseptorit (eksitatorisia) sekä glutamaatti- ja
asetyylikoliinireseptorit (inhibitorisia). Anes-
teetit vahvistavat inhibitoristen reseptoreiden
toimintaa ja heikentävät eksitatoristen resep-
toreiden toimintaa". GABA on inhibitorinen
välittäjäaine, aiheuttaa hyperpolarisaatiota.
Tätä vaikutusta anestesia-aineet tehostavat.
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Korjaus
Inhibitorinen/Eksitatorinen on siis esseessä
väärin päin

9. Fagosytoosi (B11): kuva nro 4, jossa esite-
tään fagosytoosia. Kuvaan on kuvattu aktii-
nisäikeitä solukalvon sisään. Tietääkseni kui-
tenkin kyseiset säikeet sijaitsevat solulimassa
aivan solukalvon alla.

Korjaus
Kuva on vähän monitulkintainen, mutta mie-
lestäni kysymyksessä ei ole selvä virhe, vaan
kuvassa on läpileikkaus koko solusta, plasma-
membraani on yhtenäinen musta viiva ja ak-
tiini solulimassa kuten kuuluukin. Hämäävä
yhdennäköisyys joka tapauksessa, esim. solu-
kalvokuviin verrattuna.

10. Induktio (G11) ja Hermostoputken
muodostuminen, sulkeutuminen, ja sulkeu-
tumishäiriöt (G13): Ristiriitaista tietoa sa-
masta asiasta: Eli Induktio esseen kappaleessa
1.5 sanotaan "Neurulaation alussa selkäjänne
indusoi kasvutekijöiden, muun muassa Sonic
hedgehogin (Shh:n) välityksellä alkion elän-
puoleisen ektodermisen kerroksen muodosta-
maan hermostolevyn". Hermostoputken muo-
dostumista kuvaavassa esseessa sanotaan
puolestaan kappaleessa 2.1: "18 vuorokauden
kuluttua hedelmöityksestä selkäjänteestä
(chorda dorsalis) tulevat signaalit, kuten reti-
noiinihappo, fibroblastikasvutekijä (FGF) ja
transformoiva kasvutekijä ?? (TGF-?) saavat
aikaan ektodermin solujen indusoitumisen
(Soinila ym. 2001; Sadler 2009). Tapahtumaa
kutsutaan primaari-induktioksi." ja kappalees-
sa 2.2 että "Hermostoputken muodostumista
hermostolevystä kutsutaan neurulaatioksi".
Eli oikeastaan ristiriitoja on kaksi. Ensinnäkin
meidän esseen mukaan neurulaatio alkaa vas-
ta tuon primaari-induktion jälkeen, joka toi-
sessa esseessä on luettu jo kuuluvaksi neuru-
laatioon. Toiseksi mistään lähteestä ei löyty-
nyt, että Shh osallistuisi hermostolevyn muo-
dostumiseen. Sitä kyllä erittyy selkäjänteestä,
mutta esseen G 13 mukaan se osallistuu vasta
hermostoputken muodostumiseen hermosto-
levystä, ei itse hermostolevyn muodostumi-
seen.

Korjaus
Totta, tieto on virheellinen. Tosin on julkaisu-
ja, joissa on osoitettu, että esimerkiksi retinoi-
dihappo osallistuu hermostoputken solujen
’herkistämiseen’ shh signaloinnille jo varhai-
semmassa vaiheessa.

11. Endoplasmisen kalvoston tehtävät (B6):
Proteiinisynteesin laadunvalvonnasta löytyi
seuraava virhe: "Oikein laskostuneet proteii-
nit voidaan toimittaa ulos karkeapintaisesta
endoplasmisesta kalvostosta kahdella tavalla.
Ne voidaan pakata kalvopeitteisiin rakkuloi-
hin, jotka on päällystetty joko COP1 tai
COP2:lla."

Korjaus
Coatamer protein I (COP1) liikkuu Golgin
osien välillä ja Golgi -> ER (retrograde traf-
fic). COP2 sortteeraa proteiinit ja liikkuu rER
-> Golgi (anterograde vesicular transport).
(Kalervo Metsikkö)

12. Endosomi-lysosomijärjestelmä (C1):
Lysosomaaliset entsyymit saavat alkunsa sile-
ällä solulimakalvostolla (sER), josta ne kul-
keutuvat karkean solulimakalvoston (rER)
kautta Golgin laitteeseen jatkokäsiteltäväksi.
Golgin laitteen cis-sivulla (pidemmällä sivul-
la) hajottaviin entsyymeihin liitetään merkki-
aine, mannoosi-6-fosfaatti (M6P)". Entsyymit
syntetisoidaan rER:llä, mistä ne siirtvät sER:n
kautta Golgille.

13. Solujen erilaistuminen (F11): Mielestäni
pluripotentteja kantasoluja on vain alkiolla si-
säsolumassassa ja ulkosolumassassa. Mutta:
3.2 Veren solut esseessä sanotaan: "Punasolut
ja verihiutaleet erilaistuvat hematopoieettisen
erilaistumislinjan kautta myeloidisista kanta-
soluista. Erilaistuminen tapahtuu aikuisella
pääasiallisesti punaisessa luuytimessä, jossa
punasoluja ja verihiutaleita tuottavien solujen
populaatio jakautuu kantasoluihin (pluripo-
tentit kantasolut), valmiiden solujen esiastei-
siin (pystyvät kypsymään vain tietyiksi solu-
tyypeiksi), ja kypsyviin soluihin. Erilaistumi-
nen tapahtuu pluripotentin kantasolun erilais-
tuessa ensin myeloidiseksi kantasoluksi, jon-
ka seuraavaan erilaistumisvaiheeseen vaikut-
tavat eri kasvutekijät."
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Korjaus
Virheen bongaaja on oikeassa ja väärässä,
kantasolututkijat luokittelevat kantasolut juuri
niin kuin esittäjä. Hematologit luokittelevat
solut kuitenkin toisella tavalla. Heille pluripo-
tentti tarkoittaa vielä monikykyistä hemato-
poiteettista solua. Eli kysymyksessä ei ole vir-
he vaan ristiriita luokituskäytännössä eri tie-
teenalojen edustajien välillä. 
14. Solukalvon reseptorit (B4): Pikkuvirhe
sivulla 245 4. alin rivi, missä sanotaan: guan-
osiinimonofosfaatti GTP defosforyloituvat,
vaikka pitäisi olla guanosiinitrifosfaatti.
Kantasolut ja immuunivasteen muokkaus
(D1): s.423 puhutaan, että sikiön kantasolut
ovat pluripotentteja. Aiemmassa esseessä pu-
hutaan (s.328) että blastosystivaiheen sisä-
solumassan kantasolut ovat pluripotentteja ja
erilaistumisasteen edetessä ektodermin, meso-
dermin ja endodermin solut ovat enää multi-
potentteja, joten ei kai sikiövaiheessa enää ole
pluripotentteja kantasoluja? 

Korjaus
Kantasolujen luokittelussa ei ole totuutta, on
olemassa erilaisia tapoja luokitella. Itse kan-
natan virheen esittäjän luokittelutapaa, kunnes
parempi keksitään.

15.DNAn kahdentuminen (E3): Erittäin
mielenkiintoinen virhe: "DNA:n kahdentumi-
nen" "(Pol-?) aloittaa niistä lyhyiden
DNA-pätkien rakentamisen takautuvasti heli-
kaasin etenemissuuntaan nähden. Näitä pätkiä
kutsutaan Okazakin fragmenteiksi. DNA-li-
gaasi seuraa polymeraasia ja liittää fragmentit
toisiinsa. Johtavassa juosteessa nukleotideja
liittää toisiinsa DNA-polymeraasi ? (Pol-?)"
Delta kyllä tekee sen 'lagging strandin' ja ep-
silon 'leading strandin' eikä toisinpäin, niin
kuin tämä teksti kertoo?

Korjaus
Molekyylibiologimme Jussi Tuusa vastaa seu-
raavasti: Opiskelija on oikeassa ja James Wat-
son väärässä. Jotain uutta on tapahtunut
DNA:n replikaatiossakin sitten 50-luvun.
Vakavasti puhuen DNA-polymeraasien työn-
jako eukaryoottien DNA:n replikaatiossa on
epäselvä, mutta nykykonsensus on, että delta
tekee viivästyneen ja epsilon johtavan juos-

teen. Tämä on ensin havaittu hiivalla ja sit-
temmin mallia tukevaa dataa on tullut myös
eläinsoluista mm. Oulusta (Rytkönen et al.
2006; http://www3.interscience.wiley.com/
journal/118634739/abstract)
Käänteinen, Watsonin esittämä, työnjako pe-
rustuu puolueellisesti oman labran (Cold
Sprin Harbour) ja vähän muidenkin käyttä-
mään SV40-virusreplikaatiomalliin.

16. Esseessä Apoptoosi ja nekroosi (C7):
virhe lauseessa: "Myös Bcl-2-proteiinin ali-
määrä voi johtaa siihen, ettei apoptoosia ta-
pahdu vaan syöpäsolu saa jatkaa jakautumis-
ta." Siinä varmaan pitäisi lukea että Bcl-2:n
ylimäärä, koska Bcl-2 on apoptoosia estävä
proteiini. 

Korjaus
Oikein! Bcl-2:n funktio on kyllä vielä avoin,
mutta todennäköisimmän nykykäsityksen mu-
kaan se stabiloi mitokondrion sisäkalvoa/ es-
tää ANT –kanavaa aukeamasta. Bcl-2 näyttää
liittyvän moniin syöpiin, mutta emme oikeasti
vielä tiedä tarkasti miten se toimii!

17. Suoliston kehitys (G14): tiivistelmässä ja
"Etusuolesta kehittyvät rakenteet" -kappalees-
sa että etusuolesta kehittyisi osa sykkyräsuo-
lesta, mutta esim. terveysportin mukaan
etusuoli kehittää ohutsuolesta vain pohjuk-
kaissuolen rakenteita.

Korjaus
Totta. Etusuolesta on itse asiassa peräisin ai-
noastaan pohjukkaissuolen alkuosa. Ileum ke-
hittyy keskisuolesta.
18. Haavan paranemisen vaiheet (F3): Ei-
vät kai TNF- ja ole kasvutekijöitä (kuten
"Haavan paranemisen vaiheet" -essee väittää
vaan sytokiineja?

Korjaus
Signaalimolekyylien luokittelu on vähän vai-
keaa. Monesti ensimmäinen löydetty funktio
on antanut nimen rakenteelle ja nimi voi olla
erittäin harhaanjohtava. Monella sytokiinilla
on kasvutekijäfunktio. Moni kasvutekijä toi-
mii kuten klassisen käsityksen mukaan syto-
kiinit. Esimerkiksi TNF- vaikuttaa kantasolu-
jen luusoluerilaistumiseen stimuloivasti. 
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19. Punasolujen elinkaari (F4): kpl 1.1
”Anemia voi olla seurauksena punasolutuo-
tantoa häiritsevästä tekijästä kuten raudan
puutteesta suuren poistumisen esimerkiksi ve-
renvuodon yhteydessä tai huonon raudan
imeytymisen johdosta B12-vitamiinin puu-
toksen seurauksena.” Käsittääkseni C-vitamii-
ni vaikuttaa raudan imeytymiseen ja B12-vi-
tamiini punasolujen muodostumiseen. Aina-
kin rautatabletteihin on lisätty aina nimen-
omaan C-vitamiinia. Tarkistin asian myös läh-
teestä, jota esseessä oli käytetty ja sielläkin
C-vitamiinin sanottiin vaikuttavan raudan
imeytymiseen.

Korjaus
Näin on.

20. Aineidenkuljetus soluun (B10) ja Solun
sisäinen kalvoliikenne(B13): esseiden välillä
löytyi hieman toisistaan eroavaa tietoa lyso-
somin muodostumisesta. Aineiden kuljetus
soluun (B10) s.11, kerrotaan, että primääri-
seen endosomiin tulee lysosomeista hajottavia
entsyymejä. Endosomiin tulee myös lyso-
somaalisia rakenteita, kuten vetyionipumppu.
Primäärinen endosomi on muuttunut myöhäi-
seksi endosomiksi.
Solun sisäinen kalvoliikenne s. 5: Varhaisista
endosomeista kuroutuu irti rakkuloita, joiden
kalvomateriaali palautuu takaisin solukal-
voon. Jäljelle jäävää rakkulaa kutsutaan myö-
häiseksi endosomiksi. Endosytoosilla sisään
otettujen molekyylien hajoaminen alkaa myö-
häisessä endosomissa. Myöhäiset endosomit
fuusioituvat Golgin laitteesta peräisin olevien
primaarilysosomien kanssa. (Kuva 2.). Lyso-

somit tuovat endosmiin hydrolyyttisiä entsyy-
mejä sekä kalvollaan vetyionipumpun, jol-
loin endosomin pH alenee entisestään ja si-
sään otettujen molekyylien hajoaminen jat-
kuu. Endosomin ja primaarilysosomin fuusio
on lysosomi.

Korjaus
Primäärisessä (varhaisessa) endosomissa ei
ole hajottavia entsyymejä. Myöhäinen endo-
somi todellakin muodostuu siten että varhai-
sesta endosomista kuroutuu rakkula (tässä ta-
pahtuu proteiinisortteeraus) joka palautetaan
plasmamembraanille (recycling). Jäljelle jää
myöhäinen endosomi ja siihen tulee Golgista
hydrolyyttisia entsyymejä. Hydrolyyttisissä
entsyymeissä on *mannoosi-6-fosfaatti*
osoitelappuna, ja sillä perusteella ne pakataan
myöhäiseen endosomiin osoitettuihin rakku-
loihin. Mannoosi-6-fosfaatin sitoo reseptori
jossa on signaali joka tunnistaa myöhäisen en-
dosomin kalvon ja näin ohjaa Golgista tulevat
hydrolyyttiset (ts. lysosomaaliset) proteiinit
myöhäiseen endosomiin. Reseptori dissosioi-
tuu irti hydrolaaseista happamassa ja se palau-
tuu Golgiin kalvorakkuloissa. Myöhäinen en-
dosomi kypsyy lysosomiksi siten että sen kal-
vosta siirretään proteiineja joko Golgiin tai
myöhäiseen endodomiin ja pH laskee edel-
leen. Myöhäisen endosomin ja lysosomin
merkittävä ero on siinä, että lysosomissa ei
ole enää mannoosi-6-fosfaattireseptoria.Toi-
sin sanoen, primäärisiin endosomeihin ei tule
hajottavia entsyymejä Golgista eikä lyso-
someista vaan ne tulevat trans-Golgista myö-
häiseen endosomiin (Kalervo Metsikkö).
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