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Esipuhe

Tämä esseekokoelma on prosessi, joka alkoi 2007 –vuoden lääketieteen opiskelijoiden tärppilistasta. 
Saatuani listan käsiini ja havaittuani sekä sen ansiot että puutteet, päätin hyödyntää opportunistisesti 
hyvää ideaa ja niin tämä kokoelma sai alkunsa. Anatomian opettajat ohjasivat ensimmäiset esseet v 
2008 esseet ja näin saatiin koottua ensimmäinen esseekokoelma. Siinä oli jo huomattavasti vähem-
män virheitä ja puutteellisia tietoja, kuin alkuperäisessä tärppilistassa. V 2009 versioon opiskelijat 
pääosin itse tuottivat jo kuvamateriaalin, ja luovuimme kuvavarkauksista, koska kaikenlaiset oikeus-
prosessit ovat kuitenkin niin aikaa vieviä ja turhanpäiväisiä. Ensimmäisen painetun kokoelman jäl-
keen esseiden kirjoittaminen on edennyt polveilevasti. Olen aina uusia aiheita kootessani huomioinut 
kliinikoilta saamani esseevinkit ja näin kokoelma onkin paisunut ja rönsyillyt. Viime vuoden jälkeen 
on tullut aika tehdä välitilinpäätös ja koota kaikki taas yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tehdään sik-
si, että prosessi etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa esseekokoelmarungon ympärille aletaan kasata 
erilaisia oksia. 

Esseekokoelma on yhdenlainen toteutus yhteisöllisen oppimisen teemasta ja asiantuntijakoulutuk-
sesta, jotka ovat omia pedagogisia johtotähtiäni. Me opettajat olemme osa oppivaa yhteisöä, ehkä 
hieman kokeneempia, mutta periaatteellisesti saman tiedon valtameren ääressä ammentamassa tie-
teellisin menetelmin tuotettua uutta tietoa. Esseiden ohjeissa opiskelijoita on perehdytetty tieteellisen 
tiedon etsimiseen, omaksumiseen ja laadun arviointiin ja omien johtopäätösten tekemiseen. Tämä 
prosessi on käytännön lääkärille elinehto, joka mahdollistaa maailmanlaajuisesti alan nopean etene-
misen potilaiden parhaaksi.

Toivon, että tämä kokoelma on inspiroiva johdanto lääketieteelliseen solubiologiaan, joka yhdessä 
anatomian kanssa on tosiasiallinen ja järkkymätön lääketieteen perusta. Haluan kiittää opiskelijoi-
ta ja kaikkia opettajia, erityisesti kollegaani Juha Tuukkasta, joka on kannustanut kehittämään tätä 
opetusmuotoa edelleen. Lisäksi kiitän erityisesti Piia Rantakokkoa, joka oli version pohjoinen äiti, 
lujatahtoinen, kärsivällinen ja ymmärtäväinen. Taitosta kiitämme Mari Liimataista. Valtiovallan kal-
lisalaleikkaukset, strategiset ja epäoikeudenmukaiset päältä pois erät yliopiston sisällä ja muut vihe-
liäisyydet ovat harventaneet opetuksen esitaistelijoiden joukkoa laitoksellamme noin kolmasosaan 
tämän esseekirjoittelun alusta, mutta tämä yksikkö lakkaa taistelemasta viimeisenä. Jos meille ei 
anneta pateja, heittelemme käpyjä! Ja tämä on oikeastaan ihan hauskaa. 

Oulussa 1.6.2015

Petri Lehenkari
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A1 Eri eliölajit – eliölajien kehitys, evoluution perusmekanismit
Kotala, Tiia & Kajava, Pekka
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
8.9.2009
Tarkastaja: Mika Kaakinen 

Tiivistelmä
Elämän kehittyminen ja monimuotoistuminen maapallolla on kestänyt miljardeja vuosia. Anaerobisissa 
oloissa syntyneistä yksinkertaisista molekyyleistä on vuosimiljoonien saatossa kehittynyt moninainen eliö-
kanta, 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 muotoilemassa evoluu-
tio-opissa tarkastelun kohteena ovat varsinkin populaatiot ja niiden sopeutuminen ympäristöön. Toisistaan 
erilleen joutuvista populaatioista voi polveutua uusia lajeja, mikäli niiden perimän muutos johtaa keskinäi-
seen lisääntymiskyvyttömyyteen. Lukemattomat lajit ovat kuolleet sukupuuttoon, kun niiden sopeutuminen 
ympäristöön on epäonnistunut. Viime vuosisadan jälkipuoliskon teknologiset keksinnöt ovat johtaneet solu- 
ja molekyylibiologisen tiedon voimakkaaseen lisääntymiseen. Se on mahdollistanut evolutiivisten ilmiöiden 
tarkasteluun molekyylitasolla.

Johdanto
Ennen Charles Darwinia (1809–1882) luonnon-
tieteissä edelsi essentialistinen näkemys, jonka 
mukaan kullakin lajilla on pysyvä olemus (es-
senssi). Tälle näkemykselle perustui myös Carl 
von Linnén (1707–1778) luoma taksonomia eli 
kasvien ja eläinten systemaattinen ja hierarkki-
nen jaottelu. Darwinin ”Lajien synty” (1859) on 
länsimaisen tieteen klassikkoteoksia. Darwin ei 
ollut ensimmäinen evoluutiobiologi, mutta hän 
esitti evoluutionäkemykselleen vankan empii-
risen todistusaineiston pohjalta kokonaisnäke-
myksen. Darwiniin viitataan myös biotieteiden 
ulkopuolella, esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, 
ja darvinistiset käsitteet ovat levinneet jopa 
populaariin kielenkäyttöön. (Mayr 1999, Mayr 
2003)

Darwinin myötä biologien kiinnostus populaati-
oita kohtaan on ollut vankkumaton. Populaatio 
määritellään saman lajin yksilöiksi, jotka kyke-
nevät lisääntymään keskenään ja asuvat samal-
la alueella. Biologinen maailmankuva muuttui 
1800-luvun lopulla dynaamiseksi. Lajien katsot-
tiin paitsi syntyvän ja kehittyvän toisistaan niin 
myös kuolevan sukupuuttoon. Ne muodostavat 
populaatioita, jotka ovat jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa ympäröivän biosfäärin kanssa. Darwin 
kehitti näkemyksen, joka tunnetaan nimellä yh-

teisen polveutumisen teoria. Sen mukaan nykyi-
sin vallitseva lajien moninaisuus eli biodiversi-
teetti on seurausta yhdestä eliöstä lähteneestä 
evolutiivisesta kehityksestä (ks. kuva 2). (Mayr, 
1999, Mayr 2003) 

Elämä ja eliöt evoluutiobiologiassa
Organismilla tarkoitetaan sellaista yksikköä, 
joka pitää sisällään elämän ylläpitämiseksi ja jat-
kamiseksi tarvittavan kyvyn. Mayr (1999) esit-
tää elollisten organismien ominaisuuksiksi muun 
muassa seuraavat kyvyt:

 – itsensä jäljentäminen
 – kasvu ja erilaistuminen geneettisen ohjel-

man pohjalta
 – energian sitominen ja vapauttaminen (ai-

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

siin
 – muuttuminen niin fenotyyppisellä kuin 

genotyyppisellä tasolla. (Mayr 1999)

Maaperää tutkiva geologia, fossiileja tutkiva pa-
leontologia ja organismien polveutumishistoriaa 
tutkiva fylogenia muodostavat kuvan elämän 
synnystä. Ensimmäiset organismit ovat peräisin 
3,8 miljardin vuoden takaa. Elämää edelsi eloton, 
abioottinen ympäristö, missä maan, veden ja il-
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makehän orgaaniset ainekset reagoivat muodos-
taen lopulta elämäksi kutsuttuja ilmiöitä. Miten 
elävä poikkeaa elottomasta? Elävän organismin 
toiminnot molekyyli- ja solutasolla noudattavat 
fysiikan ja kemian lakeja. Toisaalta niissä esiin-
tyy geneettisiä ohjelmia ja informaatiota, joita ei 
elottomassa luonnossa löydy. Elävässä organis-
missa esiintyy vain sille ominaisia molekyylejä 
(esimerkiksi entsyymit, hormonit, ja nukleiini-
hapot). (McGraw-Hill Dictionary of Bioscience 
2003, Futuyma 2005, Mayr 1999)

Abioottisissa laboratorio-olosuhteissa voidaan 
tuottaa yksinkertaisia orgaanisia molekyylejä. 
Chicagon yliopiston tutkija Stanley Miller sai 
vuonna 1953 aikaiseksi aminohappoja ohjaa-
malla sähköpurkauksen metaania, ammoniakkia 
ja vetyä sisältävään kaasuseokseen ja veteen. 
Luonnossa yksinkertaiset orgaaniset molekyy-
lit ovat myöhemmin muodostaneet jakautumis-
kykyisiä polymeerejä, joista ensimmäiset oli-
vat alkeellisia RNA-molekyylejä. Evoluutioon 
kuuluvaa polveutumista ja valintaa tapahtui jo 
abioottisessa ympäristössä jakautumiskykyisillä 
molekyyleillä. Huomionarvoista on, että näillä ei 
ollut lainkaan fenotyyppiä (ilmiasua), koska ne 
eivät tuottaneet proteiineja. (Mason 1991, Futu-
yma 2005)

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

Evoluution teoria ja perusmekanismit

Darvinistinen evoluutioteoria mikro- ja 
makrotasolla

Evoluutionäkemyksessään Darwin esitti viisi 
perusteoriaa: muuttuvuus, haarautuva evoluu-
tioteoria eli kaikkien eliöiden polveutuminen 
yhteisestä kantamuodosta (ks. kuva 2), evoluu-
tion asteittaisuus (gradualismi), lajien monin-
kertaistuminen eli luonnon monimuotoisuuden 
(biodiversiteetti) synty sekä luonnonvalinta. 
(Mayr 2003)

Fyleettiseksi kutsutaan sellaista evoluutiomal-
lia, jossa lajin ominaispiirteet ovat kehittyneet 
satojen tuhansien vuosien kuluessa. Lajiutumi-
seksi taas kutsutaan evoluutiomallia, missä yh-
destä lajista kehittyy useita eri lajeja ajan funk-
tiona. Populaatioissa voi tapahtua mutaatioita, 
ja ympäristön paineessa tapahtuva sopeutumi-
nen eri olosuhteisiin muuttaa perimää pitkällä 
aikavälillä. Lopulta toisistaan fyysisesti eristy-
neiden populaatioiden genotyypit voivat poike-
ta niin paljon, ettei keskinäinen lisääntyminen 
enää luonnistu. Tällöin uusi laji on syntynyt. 
(Mayr 2003)

Kuva 2. Kaavio yhteisen polveutumisen teoriasta: 
”Elämän puun” kolme haaraa ja niiden suhteutu-
minen toisiinsa. Mitokondriot ja viherhiukkaset 
ovat nykykäsityksen mukaan peräisin joistakin 
bakteerimuodoista. (Futuyma 2005)
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Evolutiiviset ilmiöt jaetaan kahteen luokkaan: 
mikro- ja makroevoluutioon. Edellinen pitää si-
sällään lajitason (ja sitä alempia) ilmiöitä kuten 
maantieteellinen muuntelu, lajiutuminen, popu-
laatioiden muuntelevuus sekä adaptiiviset (so-
peutumista edistävät) muutokset populaatioissa. 
Jälkimmäisellä tarkoitetaan uusien lajiryhmien 
syntymistä ja uusien ”evolutiivisten keksintö-
jen” syntymistä. Esimerkkejä makroevoluutiosta 
ovat lintujen siipien kehittyminen ja nisäkkäiden 
lämminverisyys.

Luonnonvalinnan teoria Darwinilla kehittyi sii-
tä huomiosta, että jokaisen populaation hedel-
mällisyys on niin suuri, että lisääntyminen oli-
si eksponentiaalista ilman rajoittavia tekijöitä. 
Rajoittavista tekijöistä keskeisin on resurssien 
niukkuus. Koska jokainen yksilö on erilainen, 
on niiden todennäköisyys säilyä elossa erilai-
nen, ja osa yksilönvälisistä eroista on perin-
nöllistä. Luonnonvalinnassa on kaksi vaihetta: 
muuntelun tuottaminen sekä säilyminen elossa 
ja lisääntymismenestys. Edelliseen vaiheeseen 
kuuluvat meioosi, sukusolujen muodostus ja 
hedelmöittyminen, ja tapahtumia hallitsee pää-
sääntöisesti sattuma. Jälkimmäisessä vaiheessa 
osalla yksilöistä on paremmat mahdollisuudet 
jäädä henkiin lisääntymiskyvyn saavuttamiseen 
saakka toisiin yksilöihin verrattuna. Tässä vai-
heessa sattuman lisäksi yksilöiden perimällä on 
oma roolinsa. (Mayr 2003)

Suvullinen lisääntyminen ja sen 
merkitys evoluutiossa

Genotyyppi on yksilön perimäaines, ja juuri se 
valvoo organismin ruumiin ja sen ominaispiir-
teiden muotoutumista. Fenotyypillä tarkoitetaan 
kaikkia morfologisia (muotoon liittyviä), bioke-
miallisia, fysiologisia ja käyttäytymistä sääte-
leviä ominaisuuksia, joilla yksilö eroaa muista. 
Fenotyyppi (usein käytetään nimitystä ilmiasu) 
on seuraus genotyypin ja ympäristön vuorovai-
kutuksesta yksilönkehityksen aikana. Eri feno-
tyypit reagoivat hyvin eri tavoin vaihteleviin 
ympäristöolosuhteisiin, millä on suuri merkitys 
evoluutiossa. Genotyyppi koostuu nukleiiniha-
poista ja fenotyyppi taas proteiineista, lipideis-
tä 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 suoritta-
man eliminoinnin. Suvullisesti lisääntyvä yksilö 
on lisääntymisikäisenä parittelukumppanien va-
linnan kohteena kunkin lajin sukupuolidimorfis-
ten tekijöiden mukaisesti. Sukupuolidimorfialla 
tarkoitetaan koiraalle ja naaraalle ominaisia, 
ilmiasuun ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, 
joilla on merkitystä parittelukumppanien valin-
nassa. Esimerkiksi riikinkukkokoiraiden näyt-
tävät pyrstöhöyhenet, kolibrikoiraiden värikäs 
höyhenpuku sekä lintulajien menestys soidin-
menoissa kuuluvat sukupuolidimorfiaan. Suku-
puolet suosivat parittelukumppaneiltaan erityistä 
fenotyyppiä, ja tällä valikoivalla pariutumisella 
on vaikutus populaation geenimaterian muok-
kautumiseen. (Mayr 2003)

Saman lajin sisällä ilmenee fenotyypin suh-
teen suuri polymorfismi eli monimuotoisuus. 
Esimerkiksi jokainen ihminen, myös identtiset 
kaksoset, on erilainen. Muuntelun ymmärtämi-
nen ja sen merkitys evoluutiossa edistyi, kun 
1900-luvulla kehittyneen mikroskopian myötä 
genetiikan ja molekyylibiologian tietomäärä 
lisääntyi räjähdysmäisesti. Kun tieto geenien 
rakenteesta selvitettiin, voitiin useat evoluuti-
oon liittyvät ilmiöt hahmottaa molekyylitasolla. 
Esimerkiksi perinnöllisellä muuntelulla tarkoi-
tetaan yksiköiden geenien alleelien välisiä ero-
ja. (Mayr 2003)

Evoluutio geneettisellä tasolla

Evoluution kannalta geneettisellä tasolla vaikut-
tavia keskeisiä ilmiöitä ovat rekombinaatio eli 
kromosomien uudelleenjärjestäytyminen, suku-
soluissa tapahtuvat mutaatiot, geenivirta ja va-
likoiva pariutuminen. Geenimutaatiolla tarkoi-
tetaan genotyypin spontaania muutosta, jonka 
takana on useimmiten yhden geenin yhtäkkinen 
muuttuminen. Tämän taustalla on solunjakautu-
misen aikana tapahtuva kopioitumisvirhe: yksi 
emäspari korvautuu toisella. Fenotyypin tasolla 
vaikuttavat mutaatiot joko karsiutuvat tai jäävät 
populaatioon. Huomattavaa on, että suvuttomas-
sa lisääntymisessä tapahtuu evoluutiota vain mu-
taatioiden kautta, koska normaalisti esitumallis-
ten jälkeläiset ovat klooneja. Geenivirraksi kut-
sutaan geenien siirtymistä saman lajin populaa-
tioiden välillä. Geenivirralla on suuri merkitys 
etenkin laajalle levinneiden lajien vakaudelle, 
koska katkennut geenivirta jonkin lajin eri popu-
laatioiden osalta merkitsee lopulta uuden lajien 
haaraumista vanhasta. (Mayr 2003)



11

Evoluutiobiologit jaottelevat mutaatiot hyödylli-
siin, neutraaleihin ja haitallisin sen perusteella, 
millainen vaikutus niillä on ollut populaation 
adaptaatioon eli sopeutumiseen. Luonnonvalinta 
suosii yksilöitä, joiden genotyypissä on tapah-
tunut hyödyllinen mutaatio. Geneettisesti mo-
nimuotoinen populaatio on vahvassa asemassa, 
koska sen piirissä elää genotyyppejä, jotka so-
peutuvat olosuhteiden muutoksiin. (Mayr 2003)

Eliöiden kehitys aitotumallisista 
ihmiseen

Aitotumallisten ja monisoluisten synty ja 
kehitys

Fotosynteesin kehittyminen oli merkittävä ke-
hitysaskel soluevoluution energiataloudessa. 
Tuolloin happea tuottavat sinibakteerit alkoivat 
käyttää hyväkseen auringonvalon energiaa. Fo-
tosynteesin seurauksena maapallon ilman happi-
pitoisuus 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 happipitoisuuden myötä mikro-
organismit kehittivät sekä kyvyn käyttää hyväksi 
happea että suojata solurakenteita hapettumista 
vastaan. (Futuyma 2005, Niemi ym. 1994)

Ensimmäiset eukaryoottisolut ilmestyivät 1,5 
miljardia vuotta sitten. Eläinsolujen mitokond-
riot ja kasvisolujen viherhiukkaset (kloroplastit) 
ovat kehittyneet endosymbioottisesti aerobisista 
bakteereista ja fotosynteettisistä syanobaktee-
reista. Endosymbioottisella kehityksellä tarkoi-
tetaan sitä, että mitokondrioiden ja viherhiuk-
kasten oletetaan olleen itsenäisiä bakteereja, 
jotka ovat oppineet elämään eukaryoottien so-
lulimassa ja muotoutuneet lopulta elimellisiksi 
osiksi eläin- tai kasvisoluja. Eukaryoottien eli 
tumallisista soluista muodostuvien yksi- tai mo-
nisoluisten eliöiden kehittyminen merkitsi sitä, 
että syntyi suvullinen lisääntyminen eli kahden 
saman lajin organismin genomin yhdistyminen. 
Tämän seurauksena jälkeläisten perimä on eri-
lainen kuin edellisen sukupolvella. Tämän takaa 
erityisten sukusolujen tuman jakautuminen eli 
meioosi. (Futuyma 2005, Niemi ym. 1994)

Suvullinen lisääntymisen myötä jälkeläisten pe-
rimässä tapahtui muuntelua, joka selittää osittain 
nykyistä biodiversiteettiä eli lajien monimuo-
toisuutta. Suvullisen lisääntymisen lisäksi eu-

karyoottisolut poikkeavat prokaryooteista siinä, 
että niillä on sytoskeletoni eli solun tukiranka, 
useimmilla mitokondrio sekä monilla myös yh-
teyttämiseen kykeneviä kloroplasteja eli viher-
hiukkasia. (Futuyma 2005)

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

Ensimmäiset monisoluiset kehittyivät 750 mil-
joonaa vuotta sitten. Yksisoluiset lisääntyivät 
kahdentumalla eli tuottamalla klooneja. Moni-
soluiset alkoivat tuottaa alkeellisia sukusoluja, 
ja tätä seurannut alkeellinen suvullinen lisäänty-
minen kiihdytti eliöiden kehittymistä. 350 mil-
joonaa vuotta sitten ensimmäiset eliöt siirtyivät 
meristä kuivalle maalle, kun UV-säteilyä suo-
dattui pois ilmakehän hapen muodostaman otso-
nikerroksen ansiosta. (Devillers ja Chaline 1993, 
Turunen 2007)

Ensin maalle siirtyivät kasvit ja noin 300 miljoo-
naa vuotta sitten ensimmäiset eläimet. Sammak-
koeläimet siirtyivät maalle 260 miljoonaa vuotta 
sitten. Eläinten keuhkot, raajat ja lihaksisto ke-
hittyivät maaelämän vaatimuksiin. Maaelämää 
hallitsivat matelijat noin 645 miljoonaa vuotta 
sitten tapahtuneeseen dinosaurusten sukupuut-
toon kuolemiseen asti. Tämän jälkeen nisäkkäät 
valtasivat dinosaurusten jättämät ekologiset 
lokerot. Simpanssin ja ihmisen yhteinen kan-
tamuoto eli seitsemän miljoonaa vuotta sitten. 
(Devillers ja Chaline 1993, Turunen 2007)

Ihminen lajina lajien joukossa

Ensimmäinen ihmislaji, josta on löydetty tarkat 
todisteet, on Homo habilis, jonka kehittyminen 
sai alkunsa 1,8–1,6 miljoona vuotta sitten. Se 
eriytyi Australopithecusista, kaksijalkaisesta 
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apinasta (bipedal ape), joka fossiililöydösten 
perusteella on elänyt 1–4 miljoona vuotta sitten 
Afrikassa. Homo habiliksen aivojen tilavuuden 
(800 cm3) on arvioitu olleen vain hieman Aust-
ralopithecusia suurempi. Ihmisen kehityslinjassa 
merkittävää oli, kun uudella ihmislajilla, Homo 
erectuksella, kehittyi nykyihmisen kaltaiset 
lonkkarakenteet, jotka mahdollistivat kävele-
misen. Homo erectuksen aivojen tilavuuden ar-
vioidaan olleen 1300 cm3. Homo erectuksesta 
eriytyi kaksi populaatiota, toinen Euroopan ja 
toinen Lähi-idän ja Aasian alueille. Euroopassa 
sijainneesta populaatiosta kehittyi neadertalin-
ihminen, Homo sapiens neanderthalis, ja aasia-
laispopulaatiosta nykyihminen, Homo sapiens 
sapiens. On arvioitu, että neandertalinihmisen ai-
vojen pinta-ala olisi ollut 1600 cm3. Viimeistään 
30 000 vuotta sitten neandertalinihminen kuoli 
sukupuuttoon. (Devillers ja Chaline 1993)

Kognitiivinen evoluutioepistemiologia on evo-
luutiobiologian ja filosofisen epistemiologian 
(tieto-oppi) välimaastoon sijoittuva koulukun-
ta, joka on kukoistanut 1970-luvulta lähtien. Se 
viittaa käsitykseen, jonka mukaan evoluution 
kulussa on tapahtunut vaihe, jossa ihmisaivojen 
rakenteet ja kognitiiviset (havaitseminen, ajatte-
lu, muisti ja tiedon käsittely yleensä) kyvyt mah-
dollistavat sellaisen ympäröivän todellisuuden 
hahmottamisen, josta ihminen myös lajina on 
riippuvainen. Ilman lajityypillistä kognitiivista 
kapasiteettiaan ihminen ei selviytyisi biosfäärin 
(ja mahdollisesti sen ulkopuolisen maailman-
kaikkeuden) asettamista haasteista. (Mayr 1999)

Ihmisen tapa aistia ja käsittää ympäröivää to-
dellisuutta on vain lajillemme ominainen, koska 
muut eläinlajit ovat omanlaisessa suhteessa bios-
fääriin. Biologit käyttävätkin termiä mesokos-
mos kuvatessaan ihmisen havaintomaailmaa: se 
käsittää (nykyisin) ilmiöitä aina alkeishiukkasis-
ta avaruuden ja ajan transgalaktiseen maailmaan. 
Tämä on merkittävä huomio, koska muut eläin-
lajit aistivat ympäristöä ja reagoivat siihen toisin 

tavoin herkistynein aistein ja toimintamekanis-
mein. Homo sapiens sapiens muokkaa voimak-
kaasti ympäristöään, minkä vaikutuksia biosfää-
riin ja siinä asuvien eliöiden perimään pitkällä 
aikavälillä ei tunneta. (Mayr 1999)
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Tiivistelmä
Prokaryoottisoluihin eli esitumallisiin soluihin luetaan arkkibakteerit ja eubakteerit. Eukaryootisoluista eli 
aitotumallisista soluista muodostuvat kasvit, sienet ja alkueläimet. Eukaryoottisolut ovat evoluution myötä 
polveutuneet prokaryoottisoluista. Prokaryoottisolut ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia kuin eukaryoot-
tisolut. Merkittävin ero niiden rakenteessa on tuma, joka puuttuu prokaryoottisoluilta kokonaan. Proka-
ryoottisolut jakautuvat binaarijakautumalla, kun taas eukaryoottisolut voivat jakautua joko mitoosin tai mei-
oosin kautta. Solu kykenee rakentamaan tarvitsemiaan aineita ja pilkkomaan rakenteita yksinkertaisimmiksi 
molekyyleiksi. Rakentamistapahtumat kuluttavat energiaa ja pilkkoutumistapahtumissa energiaa vapautuu. 
Prokaryootit ja eukaryootit elävät samassa elinympäristössä ja niiden suhde on joko symbioottinen tai pa-
togeeninen.

Johdanto
Useat tutkimukset osoittavat, että yksittäinen 
solu tarvitsee vähintään 200–400 geeniä tul-
lakseen toimeen. Näin ollen ensimmäistä elä-
vää solua on edeltänyt pitkä kehityksen jakso, 
molekyylien yhdistyessä vähitellen toimivak-
si yksiköksi, soluksi. Jalasvuori (2010) näkee 
taustalla virusten toiminnan. Hänen mukaansa 
virukset ovat toimineet geenien kuljettajina esi-
solujen välillä. Jossakin vaiheessa niistä on kui-
tenkin tullut tappavia ja solujen on ollut pakko 
rakentaa parempia puolustautumiskeinoja niitä 
vastaan ja vähentää viestimistä ympäröivän 
maailman kanssa. Tällöin on mahdollisesti al-
kanut kehitys kohti solukalvoa ja ensimmäisiä 
bakteeri- ja arkkisoluja eli prokaryoottisoluja. 
Toiset teoriat näkevät alussa bakteerin, josta 
erosi eukaryoottien ja arkkien yhteinen linja 
(Devos ym. 2010). Jalasvuoren mukaan pro-
karyootit erosivat kahdeksi eri ryhmäksi noin 
neljä miljardia vuotta sitten. Miljardi vuotta 
myöhemmin voidaan erottaa eukaryoottien alku 
(Jalasvuori 2010). 

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että eukaryootit ovat 
läheisempää sukua arkeille kuin bakteereille. 
Bakteereihin eukaryootit yhdistää mitokondrio. 
Sen alkuperänä pidetään eukaryootin esimuo-
don nielemää bakteeria, joka aikojen kuluessa 
sopeutui endosymbioosiin isäntäsolun kanssa. 
Muistona tästä on mitokondriolle jäänyt oma sir-
kulaarinen kromosominsa (Gershoni ym. 2009). 
Arkkien ja eukaryoottien välillä yhtäläisyyksiä 
löytyy transkriptiossa ja translaatiossa. Edel-
lisessä valmistetaan DNA-templaatin mukaan 
yhdelle DNA-juosteelle komplementaarinen 
RNA-molekyyli. Jälkimmäisessä muodostetaan 
polypeptidiketju lähetti RNA:n kodonien ohjeen 
perusteella (Solunetti 2011).

Arkit ovat säilyneet suurelta osin samanlaisina 
miljardeja vuosia. Nykyisin ne elävät lähinnä ää-
riolosuhteissa. Niitä on löydetty mm. islantilai-
sista rikkilähteistä (Vahle 2002). Eukaryooteista 
ovat kehittyneet kasvit, sienet ja eläimet. Evo-
luutio on tuonut bakteerit eukaryoottien elinym-
päristöön, jossa yhteiselo on välillä patogeneet-
tistä ja välillä symbioosissa.
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Rakenne

Prokaryoottisolu

1. Flagellum
2. Fimbria/pilus
3. Solukapseli
4. Soluseinä
5. Solukalvo
6. Mesosomi
7. Ribosomi
8. Plasmideja

Kuva 1. Prokaryoottisolun rakenne

Prokaryoottisolu on huomattavasti pienempi 
kooltaan kuin eukaryoottisolu. Prokaryoottien 
läpimitta on 1–10 mikrometriä, kun eukaryootti-
soluilla se on solusta riippuen 10–100 mikromet-
riä. Prokaryoottisolun rakenne on yksinkertai-
sempi kuin eukaryoottisolun. Prokaryoottisolun 
DNA:n suojana ei ole tumakalvoa. Myös monet 
eukaryoottisolun soluelimet, kuten mitokondrio, 
golgin laite, limakalvosto ja kloroplasti puuttuvat 
kokonaan. Jotkin bakteerit käyttävät mesosome-
ja tekemään mitokondrion tehtäviä. DNA on ko-
valenttisesti sulkeutuneessa sirkulaarisessa kro-
mosomissa. Bakteereilla on myös kromosomien 
ulkopuolisia DNA-molekyylejä, plasmideja. 
(Hiltunen 2010, Solunetti 2011.) Prokaryoottien 
ribosomit ovat pienempiä kuin eukaryooteilla ja 
ne sisältävät vähemmän proteiineja ja tRNA:ta. 
(Helsingin yliopiston wikipedia 2011.)

Solua tukevan soluseinän ulkopuolella voi sijaita 
polysakkarideista muodostuva kapseli. Se aut-
taa bakteeria kiinnittymään isäntäsolun pintaan 
ja suojaa sitä isäntäsolun immuunijärjestelmän 
puolustusreaktioilta. Liikkumiseen ja kiinnitty-

miseen bakteeri käyttää flagelloja, fimbrioita ja 
pilejä. (Solunetti 2011.) Kaikki ovat muodoltaan 
lähinnä hiuksia muistuttavia soluseinään kiin-
nittyneitä rakenteita. Flagellaa voidaan käyttää 
sekä liikkumiseen, että kiinnittymiseen (Jarrell 
ym. 2011). Fimbrian avulla prokaryoottisolu 
tunkeutuu isäntäsoluun ja pilus on mukana kiin-
nittymisessä.

Järvissä ja merissä elävillä fototrooppisilla eli va-
lon kanssa reagoivilla bakteereilla on kaasurak-
kuloita, jotka mahdollistavat niiden liikkumisen 
sopiviin yhteyttämiselle ideaaleihin syvyyksiin 
(Solunetti 2011). Prokaryootille ominainen elin 
on myös lepoitiö. Lepoitiön ansoista prokaryoot-
tisolu säilyttää elinvoimansa vähän aikaa jopa lä-
hellä absoluuttista nollapistettä (Heiskanen ym. 
2011).

Eukaryoottisolu

1. Flagellum 2. Värekarva, cilium 3. Soluseinä 
(kasvit) 4. Solukalvo 5. Golgin laite 6. Mito-
kondrio 7. Karkea endoplasmakalvosto 8. Sileä 
endoplasmakalvosto 9. Kloroplasti (kasvit) 10. 
Vakuoli (kasvit) 11. Lysosomi 12. Sentrioli 13. 
Mikrotubuluksia 14. Mikrofilamentteja 15. Tu-
makalvo, jossa tumahuokosia 16. Tumajyvänen 
17. Perimäaines 18. Ribosomeja

Kuva 2. Eukaryoottisolun rakenne

Kuten prokaryoottisolua, myös eukaryoottisolua 
ympäröi solukalvo, joka muodostuu kahdesta 
kerroksesta lipidejä ja proteiineista, joihin on 
voinut liittyä sokeriketjuja. Osa proteiineista 
liittyy solun mekaaniseen tukirankaan. Proteiinit 
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toimivat myös aineiden kuljettajina ja resepto-
reina. Kasveilla ja sienillä on solukalvon ulko-
puolella soluseinä. Solukalvo on puoliläpäisevä 
kalvo, eli jotkut pienimolekyyliset aineet pää-
sevät kulkemaan sen läpi. Muunlaisia aineita 
varten solukalvossa on monenlaisia järjestelmiä 
aineiden kuljettamiseen solun sisälle ja solusta 
ulos. Mikroskoopilla havaittavat mikrovillukset 
ja värekarvat ovat solukalvon ulokkeita, joiden 
tehtävänä on kasvattaa solukalvon pinta-alaa ja 
tuottaa liikettä (esimerkiksi liman kuljettaminen, 
siittiöiden liikkuminen). Solukalvo määrittää 
solun rakenteelliset ja toiminnalliset rajat. (Hil-
tunen ym. 2010, Kierszenbaum 2007, Solunetti 
2011.)

Solun sisällä on organelleja, soluelimiä, joissa 
esiintyy myös erilaisia kalvorakenteita. Yli puo-
let solunsisäisistä kalvorakenteista on endop-
lasmakalvostossa. Solussa on sekä ribosomien 
peittämää karkeapintaista solulimakalvostoa 
(rER), että sileäpintaista kalvostoa (sER). En-
doplasmakalvoston tehtäväviä ovat proteiini-
synteesi ja siihen liittyvä laadunvalvonta, sekä 
lipidisynteesi. Solulimakalvosto toimii myös 
solun kalsiumvarastona ja -säätelijänä. Syn-
tetisoidut proteiinit kuljetetaan Golgin laittee-
seen, joka koostuu niin ikään kalvorakenteista, 
kisternoista. Golgin laitteessa proteiineja muo-
kataan esimerkiksi lisäämällä sokerirakenteita 
niihin ja lajitellaan proteiinit sen mukaan, mikä 
on niiden seuraava kuljetuskohde. Proteiineja 
kuljetetaan joko solukalvolle, tai lysosomeihin. 
Lysosomi on kalvopäällysteinen rakkula soluli-
massa, joka sisältää suuren määrän entsyymei-
tä. Lysosomien happamat entsyymit osallistu-
vat erilaisiin hajotusreaktioihin solussa. Lisäksi 
soluissa on kalvopäällysteisiä peroksisomeja, 
joiden sisältämät entsyymit osallistuvat hapetus 
ja pelkistysreaktioihin. (Solunetti 2011, Metsik-
kö 2011a, Metsikkö2011b.)

Mitokondrio on kaksinkertaisella kalvolla ver-
hottu soluorganelli, jonka kokoluokka on sama 
kuin prokaryoottisolun. Mitokondriolla on oma 
DNA ja geneettinen systeemi. Muiden muassa 
nämä seikat puoltavat teoriaa, että eukaryoot-
tisolu on niellyt evoluution seurauksena proka-
ryoottisolun. Mitokondrion tärkein tehtävä on 
huolehtia soluhengityksestä, kuluttaa happea ja 
muodostaa vettä. Kasvisoluissa on happea tuot-
tavia viherhiukkasia, kloroplasteja, sekä kalvon 
ympäröimiä kloroplasteja ja vakuoleja. (Solunet-
ti 2011, Metsikkö 2011b.)

Solun mekaaninen tukiranka koostuu proteiineis-
ta muodostuvista mikrofilamenteista, mikrotubu-
luksista ja välikokoisista säikeistä. Lisäksi solua 
tukee verkkomainen solukuorikko. Tukiranka 
auttaa solua säilyttämään muotonsa ja sitoo so-
lun kalvorakenteita. Mikrotubulukset osallistuvat 
solun sisäiseen kuljetukseen ja mikrofilamentit 
mahdollistavat solun liikkumiseen. (Kierszen-
baum 2007, Hiltunen ym. 2010, Solunetti 2011.)

Solukalvon sisällä on solulima eli sytoplasma. 
Kun prokaryooteilla perimäaines on sytoplas-
massa, eukaryooteilla se on keskittynyt tumaan. 
Tumaa ympäröi tumakotelo, jossa on pieniä auk-
koja, tumahuokosia. Tumahuokosten kautta kul-
kee aineita tumasta sytoplasmaan ja päinvastoin. 
Aineiden kuljetus on tarkasti säädeltyä molem-
piin suuntiin. Tumakotelon sisällä on tumalima, 
tumajyväsiä ja paljon proteiineja sitoutuneena 
DNA:han tai verkkomaisena muodostelmana 
tumakotelon sisäpinnalla. Tumassa tapahtuu 
DNA:n kahdentaminen ennen solun jakautu-
mista. DNA sisältää solun geneettisen tiedon, 
jonka pohjalta tumassa tapahtuu RNA-synteesi. 
RNA-molekyylejä muokataan tumassa ja niiden 
pohjalta tapahtuu solun proteiinisynteesi. Tuma 
sisältää myös transkriptiotekijöitä, jotka sitou-
tumalla DNA:han säätelevät sitoutumisalueel-
la olevan geenin aktiivisuutta. (Kierszenbaum 
2007, Solunetti 2011.)

Toiminta

Kasvu ja jakaantuminen

Eliöt voivat kasvaa joko kasvattamalla solujen 
kokoa tai lisääntymällä. Uudet solut syntyvät 
aina toisista soluista. Solujen jakaantuminen ta-
pahtuu tietyssä rytmissä, jota kutsutaan. solusyk-
liksi. Solusyklissä vuorottelevat kasvuvaihe ja 
jakautumisvaihe ja niiden väliset vaiheet, jossa 
valmistellaan seuraavaa vaihetta. Yksisoluisilla 
ravinteiden saanti on ratkaiseva tekijä, joka sää-
telee solun kasvua. Yksisoluiset pyrkivät jakau-
tumaan niin usein kuin mahdollista. Monisolui-
silla on tiukka säätelymekanismi, joka kontrolloi 
solujen jakautumista ja apoptoosia, eli ohjelmoi-
tua solukuolemaa. (Hiltunen ym. 2010, Lehen-
kari 2011, Solunetti 2011.)

Monisoluisissa eliöissä osa soluista jakautuu jat-
kuvasti, kun taas toiset solut eivät jakaudu kos-
kaan. Osa soluista jakautuu vain tarvittaessa esi-
merkiksi vamman seurauksena. Se, jakautuuko 
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solu, ja jos jakautuu, miten aktiivisesti, riippuu 
solun sijainnista ja erilaistumisasteesta. Yleensä 
soluihin pätee sääntö mitä alhaisempi erilaistu-
misaste, sitä aktiivisemmin solu jakautuu. (Le-
henkari 2011, Solunetti 2011.)

Solun jakautumisessa vuorottelevat kasvuvai-
he ja jakautumisvaihe, sekä välivaiheet, joissa 
valmistellaan näitä vaiheita. Ennen kuin solu 
jakautuu, sen on kahdennettava DNA:nsa. Tämä 
tapahtuu kasvuvaiheessa. Solulla on monimut-
kainen proteiinikinaasien toimintaan perustuva 
järjestelmä, jonka avulla solu kykenee tarkista-
maan DNA:n mahdolliset virheet. Mikäli DNA 
havaitaan vaurioituneeksi, solusykli pysähtyy ja 
jatkuu vain, mikäli vaurio saadaan korjatuksi. 
Näin eliö kykenee eliminoimaan jo tässä vai-
heessa mahdollisia riskejä, joita DNA- ja samal-
la mahdollisesti geenivirheet aiheuttavat eliölle. 
(Hiltunen ym. 2010, Kierszenbaum 2007, Le-
henkari 2011, Solunetti 2011.)

Eukaryoottisolun jakautumisessa erotetaan kak-
si vaihetta, tuman jakautuminen ja varsinainen 
solun jakautuminen. Eukaryooteilla on kaksi 
mahdollista jakautumistapaa, mitoosi ja meioosi. 
Mitoosi on suvutonta jakautumista. missä DNA 
siirtyy identtisenä syntyvälle tytärsolulle. Moni-
soluisten eliöiden kasvu edustaa tätä jakautumis-
tapaa. Meioosi on suvullista lisääntymistä, jossa 
perimäaines puolittuu ja syntyy ns. haploideja 
soluja, sukusoluja. (Hiltunen ym. 2010, Lehen-
kari 2011, Solunetti 2011.)

Aineenvaihdunta

Solun aineenvaihdunta muodostuu kemiallisista 
reaktioista, joissa solu pilkkoo aineita, rakentaa 
niistä tarvitsemiaan yhdisteitä ja käyttää vapautu-
vaa energiaa omiin tarpeisiinsa. Aineenvaihdunta 
voi olla joko anaerobista tai aerobista. Eukaryoot-
tisolun aineenvaihdunta tapahtuu sytoplasmassa, 
mitokondrioissa ja peroksisomeissa, kun taas bak-
teerisoluilla solukalvo on keskeisesti mukana mo-
nissa aineenvaihduntareaktioissa, kuten soluhen-
gityksessä. Bakteerisoluilla on erittäin kehittynyt 
aineenvaihdunta huolimatta niiden yksinkertai-
sesta rakenteesta. Ne pystyvät hyödyntämään lä-
hes kaikkea orgaanista materiaalia. Monisoluisilla 
eliöillä solut ovat erilaistuneet erilaisiin tehtäviin, 
joten niiden aineenvaihduntakin poikkeaa toisis-
taan. Osa soluista tarvitsee happea aineenvaih-
duntareaktioihinsa (aerobinen metabolia) kun taas 
osa soluista tulee toimeen ilman happea (anaero-
binen metabolia). (Solunetti 2011.) 

Solu tarvitsee energiaa molekyylien rakenta-
miseen, aineiden kuljetukseen ja liikkumiseen. 
Solut saavat energiaa pilkkomalla hiilihydraat-
teja ja rasvoja. Molekyylejä, joita solu käyttää 
energianlähteenään soluun kulkeutuu solukalvon 
ulkopuolelta. Solun sisällä on myös glykogee-
nia varastoituneena. Solun aineenvaihdunta, eli 
metabolia voidaan jakaa kahteen kategoriaan, 
anaboliaan, jossa energiaa kuluu molekyylien 
valmistamiseen ja kataboliaan, jossa energiaa 
vapautuu molekyylien pilkkomisen kautta. Näitä 
reaktioita säätelevät erilaiset säätelytekijät. Mi-
tokondriot tuottavat suurimman osan solun tar-
vitsemasta energiasta muuttamalla glukoosista 
muodostettuun palorypälehappoon ja rasvahap-
poihin sidotun kemiallisen energian ATP:ksi. 
Suurin osa ATP:stä syntyy elektroninsiirtoket-
jussa mitokondrion sisäkalvolla, mutta myös sit-
ruunahappokierto mitokondrion matrix-tilassa ja 
glykolyysi sytoplasmassa tuottavat jonkin verran 
ATP:tä. (Hiltunen ym. 2010, Metsikkö 2011b, 
Solunetti 2011.) 

Solu valmistaa omiin tarpeisiinsa yksinkertaisis-
ta lähtöaineista monimutkaisempia rakenteita. 
Hiilihydraattisynteesissä eliö valmistaa lähtöai-
neista glukoosia ja polysakkarideja. Kasvisolut 
kykenevät heterotrofisista eläin- ja sienisoluista 
poiketen tuottamaan glukoosia hiilidioksidista, 
eli ovat autotrofisia, omavaraisia. Lipidisyntee-
si on välttämätön solulle lipidien monenlaisten 
tehtävien, kuten solukalvojen rakennusaineena, 
energiavarastona, hormonina ja signaalinvälittä-
jänä toimimisen vuoksi. Lipidisynteesissä synte-
tisoidaan lipidejä esimerkiksi asetaateista. Myös 
nukleiinihapposynteesi ja proteiinisynteesi ovat 
solun toiminnan kannalta välttämättömiä. (Hiltu-
nen ym. 2010, Solunetti 2011.) 

Prokaryootin ja eukaryootin suhde
Prokaryoottisolut elävät usein symbioosissa 
eukaryoottiorganismien kanssa. Tästä aiheu-
tuu molemmille osapuolille monia fysiologi-
sia etuja. Evoluutionsa aikana bakteerit ovat 
kehittäneet useita mekanismeja, joiden avulla 
kommunikoivat eukaryootti-isäntänsä kanssa. 
Usein nämä menetelmät ovat suotuisia ja bak-
teerit pysyvät omassa ekologisessa lokerossaan. 
Joskus käy myös niin, että tämä prokaryoottien 
ja eukaryoottien tasapainoinen suhde järkkyy 
ja bakteerit alkavat toimia patogeeneinä isän-
täorganismissaan. (Hiltunen ym. 2010, Neish 
2008.)
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Monet eukaryoottiorganismien elintoiminnot 
ovat riippuvaisia symbioottisten bakteereiden 
tuottamista aineista. Toisaalta vuorovaikutus-
suhde on molemminpuolinen, myös bakteerit 
hyötyvät symbioosista. Esimerkiksi märehtijät 
tarvitsevat bakteereita suolistoonsa sulattamaan 
selluloosaa. Bakteerit taas käyttävät kasvien bio-
massaa ravinnokseen. Myös ihmiselimistö on 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa prokaryoottien 
kanssa. Ihmisen elimistössä arvellaan elävän 
noin 2000 symbioottista bakteerilajia, kun pato-
geenisiä bakteereita on arvelut olevan vain noin 
100. Bakteerit ovatkin kiinteä osa ihmisen fysio-
logiaa. Vuorovaikutus bakteerien kanssa on eri-
tyisen tärkeässä roolissa ruoansulatuskanavassa, 
kun taas jotkin toiset alueet, kuten endoteeli, ovat 
terveellä ihmisellä bakteereista steriiliä aluetta. 
(Hiltunen ym. 2010, Neish 2008.)

Bakteereilla on symbioosin lisäksi myös taipu-
mus pyrkiä muuttamaan isäntänsä prosesseja. 
Solua tukevan soluseinän ulkopuolella voi sijaita 
polysakkarideista muodostuva kapseli, joka aut-
taa bakteeria kiinnittymään isäntäsolun pintaan 
ja antaa suojan isännän immuunijärjestelmän 
puolustusreaktioita vastaan. Bakteerin tuottama 
solunulkoisen lima voi tehdä bakteerista tehok-
kaamman taudinaiheuttajan eli parantaa sen vi-
rulenssia. (Solunetti 2011.)

Bakteerien taudinaiheuttamiskyky eli virulenssi 
vaihtelee apatogeenisyyden ja patogeenisyyden 
välillä. Useimmat tauteja aiheuttavat bakteerit 
ovat tämän asteikon keskellä. Se, aiheuttaako 
bakteeri tautia, riippuu kantajansa yleisestä ter-
veydentilasta ja immuunipuolustuksen toimin-
nasta. Sietääkseen mikrobeita, eukaryootti-isän-
nän täytyy kontrolloida niiden määrää ja luonnet-
ta. Eukaryoottiorganismeilla on immuunijärjes-
telmä, joka valvoo tätä mikrobista ekosysteemiä. 
Tämä koostuu luonnollisesta immuniteetista ja 
hankinnaisesta immuniteetista. Immuniteettime-
kanismeilla on tasapainottava rooli puolustautu-
misessa taudinaiheuttajia vastaan. (Hiltunen ym. 
2010, Neish 2008.)

Immuunijärjestelmän ja bakteerien jatkuva vuo-
rovaikutus liittyy usein puolin tai toisin muutok-
siin kasvussa ja eloonjäämisessä, sekä tulehdus-
reaktioihin. Bakteerit voivat immuunijärjestel-
män toimimattomuuden tai tehottomuuden seu-
rauksena muuttua symbiooteista patogeeneiksi. 
Bakteerien ja isännän yhteiselo onkin jatkuvaa 
tasapainoilua symbioosin ja patogeneesin välillä. 
(Hiltunen ym. 2010, Neish 2008.)
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Tiivistelmä
Limasienet ovat alkueliöitä, joilla on kyky muuttua yksisoluisesta monisoluiseksi protoplasmayksilöksi. Ra-
vinnon loppuessa yksisoluisessa vaiheessa solut alkavat erittää kemotaktisia aineita, jotka toiset solut tunnista-
vat reseptoreiden ja G-proteiinien avulla. Tämän seurauksena solun tukirangassa olevissa mikrofilamenteissa 
tapahtuu muutoksia, ja solun valejalat alkavat liikuttaa solua. Yksittäiset solut liikkuvat toisiaan kohti muodos-
taen lopulta monisoluisen protoplasmayksilöksi. Limasienet lisääntyvät itiöillä, joita syntyy lopulta monisolu-
vaiheen edetessä. Ravintonaan limasienet käyttävät pääosin bakteereita, joita ne houkuttelevat käyttäen kemo-
taktisia aineita. Limasienisolut muistuttavat monilta ominaisuuksiltaan valkosoluja ja joitakin limasienilajeja 
voidaankin käyttää tutkittaessa tiettyjen nisäkässolujen toimintaa.

Limasienen elinkaari
Limasienet ovat protoktisteja. Kuva 1 esittää pel-
kistetyn limasienilajin elinkaaren, joka voidaan 
karkeasti yksisoluvaiheeseen ja monisoluvaihee-
seen, ja kierron alusta itiöemän muodostumiseen 
oletetaan kuluvan aikaa noin 20 päivää. Tämän 
syklin aikana solu ensin yksisoluvaiheessa kas-
vaa ja kehittyy erillään muista lajinsa soluista, 
mutta ravinnon loppuessa pyrkii osaksi moni-
soluista protoplasmayksilöä, joka vaihe vaiheel-
ta tiivistyy ja erikoistuu itiöitä tuottavaksi lisään-
tymiselimeksi, itiöemäksi. (Saxe 1999)

Yksisoluinen vaihe

Kuten elimistömme valkosolut neutrofiilit ja 
makrofagit, myös limasienet ovat ameboja: ne 
ovat yksisoluisia ja muodottomia ja kykenevät 
sen takia syömään uhrinsa ympäröimällä tämän. 
Itiöistä itävät uudet limasieniyksilöt ovat yksi-
soluisia, yleisesti noin 10 mikrometrin mittaisia 
(Etelä-Amerikasta vuonna 2012 löydetty esi-
merkkilaji Physarum atacamense hieman kook-

kaampi), ja kehittyvät useiden eri kehitysvaihei-
den läpi. Esimerkiksi itäneelle P. atacamenselle 
kehittyy kasvuvaiheen alussa uimasiimoja ja 
muita amebamaisia piirteitä, valkosolujen kaltai-
sia valejalkoja sekä solun vesitaloudesta huoleh-
tivia CV-rakkuloita. Nämä piirteet ovat limasie-
nille yleisesti tyypillisiä, eikä solun koko yksiso-
luvaiheen aikana juurikaan muutu. (Saxe 1999, 
Wrigley de Basanta ym. 2012, Sharma 1989)

Lisäksi P. atacamensen yksisoluvaiheen päättää 
kuvan 2 mukainen yhä rakkulainen solu, jonka 
muoto on edellisiä vaiheita pyöreämpi ja joka on 
kehittänyt ympärilleen paksun kotelon. Koteloi-
tunut tila johtuu ameboilla elinympäristön epä-
suotuisista ominaisuuksista, kuten kuivuudesta, 
joille altistumista pystytään välttämään inak-
tivoitumalla eli luomalla ympärilleen paksun 
suojakalvon. Lisääntyminen tässä tilassa ei ole 
mahdollista, mutta solun on mahdollista selvitä 
hengissä pidempään. Limasienten yksisoluiseen 
vaiheeseen saattaa kuulua useitakin inaktiivisia 
jaksoja, mikäli olosuhteet näin vaativat. (Wri-
gley de Basanta ym. 2012, Sharma 1989)
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Kuva 1: Limasienen elinkaari. Itiöistä kypsyneet yksisoluvaiheen solut kasvavat ja kehittyvät toisistaan 
erillään (vaihe 1), kunnes ravinto loppuu ja soluja uhkaa nääntyminen. Tällöin, vaiheessa 2, solut pyr-
kivät erittämiensä viestiaineiden avulla löytämään toisensa ja yhdistymään monisoluiseksi kokonai-
suudeksi (vaihe 3). Monisoluinen kokonaisuus kehittyy edelleen, ja sen elinkaaren päätepiste on uusia 
itiöitä tuottamaan kykenevä yksilö (vaihe 4).
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Kuva 2: Kaavakuva Physarum atacamense -lajin 
solusta inaktiivisessa muodossa. Solu selviää 
hengissä pidempään erittämällä ympärilleen suo-
jaavan kalvon, kun olosuhteet muuttuvat haitalli-
siksi. Yksisoluvaiheen loppu.

Monisoluinen vaihe

Ravintonaan limasienet käyttävät yleisimmin 
biotooppinsa, usein siis maaperän tai isäntäeliön, 
bakteereita ja jakaantuvat ravinnon määrän aset-
tamissa rajoissa. Ravinnon loppuessa aktivoituu 
kemiallinen viestijärjestelmä, jolla yksittäiset so-
lut kykenevät hallitusti järjestäytymään noin 100 
000-soluiseksi organismiksi. Ravinnonpuutteen 
aikaansaama viestiaineiden eritys ja vastaavasti 
muiden solujen viestien vastaanottaminen johtaa 
ensin solujen hakeutumiseen lähelle toisiaan ja 
sitten monitumaiseksi protoplasmamassaksi (ks. 
kuva 1). (Saxe 1999, Sharma 1989)

Noin viikon kuluttua itämisestä P. atacamensen 
havaittiin muodostaneen jatkuvasti liikehtivää ja 
kehittyvää monitumaista ja soluseinätöntä mas-
saa, plasmodiumia. Se on tavallisesti väriltään 
vaaleaa ja ottaa alkuvaiheessa päistään paisu-
neen, viuhkamaisen muodon, mutta niin muoto, 
väri kuin kokokin vaihtelevat monisoluvaiheen 
edetessä kohti lisääntymiselimen muodostumis-
ta (ks. kuva 3). (Wrigley de Basanta ym. 2012, 
Sharma 1989)

Kuva 3: Monisoluvaiheen muutokset Physarum 
atacamense -lajin koossa ja ulkonäössä. Viesti-
aineiden ohjaama solujen järjestäytyminen alkaa 
protoplasmamassan tiivistymisestä ja päättyy iti-
öitä tuottavan itiöemän muodostumiseen.

Lisääntyminen

Limasienet lisääntyvät itiöillä. Itiöitä vapautuu 
limasienten kasvattamasta yhdestä tai useam-
masta itiöemästä, jonka muodostamiseen koko 
plasmodium osallistuu. Eri limasienilajeille on 
kullekin muodostunut omanlaisiaan itiöemiä, 
mutta myös abioottiset tekijät, esimerkiksi pH ja 
valon määrä, vaikuttavat itiöemän ominaisuuk-
siin ja lisääntymisprosessiin: esimerkiksi plas-
modium pyrkii liikkumaan kohti valoa ennen 
itiöiden muodostumista ja tuuli tai tuulettomuus 
vaikuttaa itiöiden leviämiseen. (Wrigley de Ba-
santa ym. 2012, Sharma 1989)

P. atacamensen itiöt ovat väriltään tavallis-
ta tummempia ja kooltaan keskimääräistä li-
masienen itiötä suurempia (halkaisija 12–15 
mikrometriä, muut pienempiä). Itämiseen kuluu 
enintään kahden päivää itiöiden asettumisesta 
kasvupaikalleen, ja itäminen itsessään tapahtuu 
itiöön syntyneen V-halkion kautta: yhdestä P. 
atacamensen itiöstä itää yleensä kaksi yksisolu-
vaiheen erillistä solua (ks. kuva 4). (Wrigley de 
Basanta ym. 2012)
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Kuva 4: Kaavakuva Physarum atacamense -lajin 
itiöistä ja niitä tuottavasta itiöemästä (vas). Tum-
mat pistemäiset itiöt ovat keskittyneet itiöemän 
päähän, paisuneeseen osaan. Yksittäinen itiö 
(kesk) sisältää useimmiten kaksi yksisoluvaiheen 
solua. Itämisvaiheessa itiöön syntyy V-halkio 
(oik). (Wrigley de Basanta ym. 2012)

Solujen välinen viestintä
Tutkimusta amebojen ja limasienten kasvussa 
ja kehityksessä hyödyntämistä viestiaineista ja 
-mekanismeista on tehty, mutta läheskään täyttä 
selkoa viestintäprosessista ei ole saatu. Tiede-
tään kuitenkin yleisesti, että prosessi on moni-
mutkainen ja viestiaineiden määrä suuri. Lisäksi 
yksittäisiä viestintäkanavia on kyetty tarkasti 
määrittämään. (Saxe 1999)

Ravinnonhankinta

Limasienet käyttävät pääasiallisena ravinnonläh-
teenään bakteereita. Kyetäkseen fagosytoimaan 
haluamiaan bakteereita limasienet houkuttelevat 
ensin bakteerit lähelleen hyödyntämällä kemo-
taktista vastetta: esimerkiksi yksisoluvaiheessa 
Dictyostelium-suvun limasienten oletetaan erit-
tävän solunsa ulkopuolelle folaattia, joka saa 
bakteerit hakeutumaan solun luokse. Folaatti siis 
toimii bakteereille kemotaktisena merkkiaineena 
ja saa ne suuntaamaan liikkeensä tiettyyn suun-
taan, kohti limasientä. Vasteen tiedetään olevan 
G-proteiinivälitteinen eli vuoroin guanotrifos-
faattia ja guanodifosfaattia sitova G-proteiini 
auttaa välittämään viestin ekstrasellulaaritilasta 
bakteerisolun sisään. (Saxe 1999, Hurowitz ym. 
2000) 

Aggregaatio ja monisoluisuus

Monisoluisessa vaiheessa ja siihen päästäkseen 
limasienet hyödyntävät solunulkoisia kemialli-
sia viestejä solujen käyttäytymisen, solujen vä-
liseen kommunikaation ja yksittäisten solujen 
sijainnin määräytymisen säätelyssä. Esimerkiksi 
Dictyosteliumin kemotaktisen folaatin tavoin G-
proteiinivälitteinen, mutta folaatin sijaan cAMP-
lähtöinen signaali on vastuussa aggregaatiosta 
eli solujen yhteenkokoamisesta nääntymistä seu-
raavan fuusiopyrkimuksen alkaessa, ja vastaavia 
monimutkaisia kemiallisia mekanismeja on ole-
massa lukuisia muita. Vaikuttaa siltä, että Dic-
tyosteliumissa havaittuja signaalikanavia ja vies-
tintätapoja hyödyntävät myös nisäkkäät. Tämä 
mahdollistaa Dictyostelium -suvun limasienten 
käytön myös nisäkkäitä koskevassa tutkimuk-
sessa. (Saxe 1999) 

Solujen liikkuminen
Ravinnon loppuessa yksittäisten limasienisolu-
jen fuusioituminen yhdeksi isoksi monisolui-
seksi protoplasmayksilöksi alkaa, kun erillään 
olevat limasienisolut alkavat erittää kemotakti-
sia aineita, jotka ohjaavat soluja yhteen. Amebat 
kuten myös valkosolut tunnistavat kemotakti-
set aineet reseptoreiden ja G-proteiinien avulla. 
Tämä saa aikaan solun valejalkojen liikkeen, ja 
solut alkavat liikkua suuntaan, jossa on suurin 
konsentraatio kemotaktisia ainetta. Dictyoste-
lium discoideum -lajin soluissa ja valkosoluissa 
reseptorit ja G-proteiinit ovat jakautuneet tasai-
sesti solun ympärille. Kemotaktiset aineet saavat 
aikaan tilapäisiä sitoutumiskohtia tietyille prote-
iineille solukalvon sisäpuolella, jotka toimivat 
viestinvälitysjärjestelmässä. Näitä sitoutumis-
kohtia syntyy paljon juuri sille puolelle solua, 
jossa kemotaktisten aineiden konsentraatio on 
suurta. (van Es & Devreotes 1999, Parent & De-
verotes 1999)

Valejalkojen toiminta pohjautuu solun tukiran-
gassa oleviin mikrofilamentteihin. Esimerkik-
si D. discoideum -soluilla liike perustuu F- ja 
G-aktiinien väliseen tasapainotilaan ja suureen 
määrään aktiinia sitoviin proteiineihin, jotka 
muuttavat solun mikrofilamenttien jäykkyyttä. 
Proteiinien toimintaa puolestaan säätelee esi-
merkiksi fosforylaatio, Ca2+-ionikonsentraatio, 
fosfolipidit ja pH. Kemotaktisten aineiden aihe-
uttama vaste muuttaakin useimmiten edellä mai-
nittuja arvoja. (Schleicher & Noegel 1992)
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D. discoideum -soluja voidaankin käyttää myös 
solujen liikkumisen ja solun tukirangan muu-
tosten tutkimiseen. Esimerkiksi D. discoideum 
-solussa tapahtuvan pistemutaation seurauksena 
ABP-120-proteiinissa ilmenee muutoksia, josta 
seuraa häiriöitä solun aktiiniverkostossa, joka 
puolestaan estää solun valejalkojen muodostu-
misen ja heikentää solun liikkumista. Ihmisessä 
vastaavaan ABP-280-proteiinin mutaatio aiheut-
taa harvinaisen kehityshäiriön, periventrikulaari-
sen heterotopian, jossa hermosolujen migraatio 
on vähentynyt aivojen kehityksen aikaisessa vai-
heessa. D. discoideum -solut mahdollistavat tä-
män kehityshäiriön tutkimisen molekyylitasolla. 
(Saxe 1999)
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Tiivistelmä
Ensimmäinen geobakteerilaji (Geobacter metallireducens) löydettiin Yhdysvalloissa vuonna 1987. Tämä oli 
ensimmäinen organismi, jonka huomattiin kykenevän hapettamaan orgaanisia yhdisteitä metallioksideilla hii-
lidioksidiksi. Toisin sanoen, tämä geobakteerilaji tuottaa energiansa käyttämällä metallioksideja, kuten ihmi-
set käyttävät happea. Shewanella-lajin bakteerit hankkivat energiansa samoin kuin geobakteerit, mutta niiden 
metallioksidien hankintakeinot eroavat toisistaan. Osa geobakteereista kykenee pelkistämään metallioksidien 
lisäksi myös joitain muita aineita, kuten esimerkiksi rikkiä.

Johdanto
Geobakteerien ja Shewanella-lajin bakteerien 
luonnollisen toiminnan valjastaminen ihmisten 
hyödyksi on yksi tulevaisuuden mahdollisuuk-
sista biokemian saralla. Nämä bakteerit saavat 
energiansa pelkistämällä metalleja, joista ylei-
sin on rauta. Mielenkiintoisen tutkimuskohteen 
näistä bakteereista tekee etenkin niiden kyky 
palauttaa luonto lähemmäksi perustilaa tiettyjen 
myrkkyjen jäljiltä. Shewanella-lajin bakteerit 
ovat yleisiä kalojen pintaeliöitä ja ne yhdistetään 
usein kalojen pilaantumiseen (Adams ja Moss 
2008).

Aineenvaihdunta
Geobakteerien kyvyn niiden omalaatuiseen ener-
gia-aineenvaihduntaan mahdollistaa niiden syto-
kromi c:tä koodaavat yli 100 geeniä, enemmän 
kuin millään muulla bakteerilajilla. C-tyypin sy-
tokromi on hemiproteiini, joka osallistuu soluis-
sa hapetumis-pelkistymis-reaktioiden säätelyyn. 
Se koostuu peptidiketjusta ja hemistä, joista jäl-
kimmäinen porfyriinirenkaasta ja rauta-atomista. 
Rauta-atomin hapetusluvun vaihtelu kahden ja 
kolmen välillä mahdollistaa sen toiminnan elekt-
roninsiirtäjänä. (Koenig 2003.)

Osa geobakteereista vaatii suoran kosketuksen 
pelkistyvän metallin kanssa (kuva 1), muun-
muassa Geothrix fermentans (Nevin ja Lovley 
2002), kun taas toiset kykenevät lähettämään 
sukkuloita (kuva 2), jotka siirtävät elektrone-
ja metallin pintaan, kuten Geoglobus ahangari 
(Manzella ym. 2013) ja Shewanella oneidensis 
MR-1 (Jiang ym. 2010). Sukkulat voivat koos-

tua esimerkiksi B2-vitamiinista (riboflaviini), 
flaviinimononukleotista tai rakentaaltaan kino-
neita muistuttavista molekyyleistä (von Canstein 
2008; Nevin ja Lovley 2002).

Kuva 1. Geobacter metallireducens pystyy pelkis-
tämään metalleja vain suorassa kosketuksessa.

Kuva 2. Shewanella oneidensis MR-1 käyttää 
elektroninsiirtäjinä B2-vitamiinia(riboflaviini) ja 
flaviinimononukleotidia pelkistäessään rautaa.
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Lajien vertailua
Oheisissa taulukoissa (Geobakteerien vertai-
lu ja Shewanella-lajien vertailu) on vertailtu 
kahtatoista eri Geobacter-lajia sekä neljää She-
wanella-lajia. Taulukot ei ole pelkistyvien ainei-
den osalta kattavia, sillä koska tahansa saatetaan 
löytää uusia aineita, joita nämä bakteerit pysty-
vät käyttämään energiantuotantoonsa. Kaikki 
taulukoiden bakteerit ovat Gram-negatiivisia.

Huomattavaa on, että rautayhdisteet ovat yleisiä 
pelkistyviä ainesosia. Tämä saattaa johtua yksin-
kertaisesti siitä, että rauta on maankuoren 4. ylei-
sin alkuaine(CRC Handbook of Chemistry and 
Physics, 85th Edition) ja täten raudan yhdisteet 
ovat maankuoressa yleisiä. Bakteereille on siten 
suuri hyöty kyvystä käyttää rautayhdisteitä ener-
giantuottoon ja luonnonvalinta suosii bakteereja, 
jotka kykenevät pelkistämään rauta-yhdisteitä.

Shewanella-lajien vertailu. (Ziemke ym. 1998; 
Venkateswaran ym. 1999; Lee ja Yoon 2012; 
Gao ym. 2006), 

Shewanella- laji pelkistää Liikkuvuus Muoto

S. oneidensis
Rauta, mangaani, uraani, 
nitraatti, nitriitti Liikkuu suoria sauvoja

S. baltica Nitraatti, rauta(III), rikki Liikkuu
lyhyitä suoria 
sauvoja

S. litorisediminis Nitraatti ei liiku
käyriä  ja suoria 
sauvoja

S. loihica

Koboltti(III), fumaraatti, 
mangaani(IV), Rautasitraatti, 
Kaliumkromaatti, 
trimetyyliamiini Liikkuu suoria sauvoja
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Geobakteerien vertailu. (Nevin ym. 2005; She-
lobolina ym. 2007; Straub ja Buchholz-Cleven 

2001; Coates ym. 2001; Caccavo ym. 1994; Ne-
vin ym. 2007; Shelobolina ym. 2008)

Geobakteerilaji pelkistää Liikkuvuus Muoto

G. argillaceus

rautaoksidi, rautasitraatti, 
rautanitrosykloheksaatti, 
rautapyrofosfaatti, MnOOH, 
alkuaine-rikki ja nitraatti liikkuu

säännöllisen 
muotoisia
sauvoja

G. pickeringii

rautaoksidi, rautasitraatti, 
rautanitrosykloheksaatti, 
rautapyrofosfaatti, MnOOH, 
alkuaine-rikki, fumaraatti, 
malaatti ja antrakinoni-2,6-
disulfonaatti liikkuu

säännöllisen 
muotoisia
sauvoja

G. bremensis
Rauta(III), fumaraatti, malaatti
Mangaani(IV) ja alkuaine-rikki

suurin osa 
liikkumat- 
tomia

hieman
käyriä sauvoja

G. chapellei

Rauta(III), Mangaani(IV), 
fumaraatti ja antrakinoni-2,6-
disulfonaatti ei liiku sauvoja

G. gribiciae
Rauta(III), 
antrakinoni-2,6-disulfonaattii ei liiku sauvoja

G. hydrogenophilus
Rauta(III), fumaraatti, 
Uraani(VI) ei liiku sauvoja

G. metallireducens

Rauta(III), Mangaani(IV), 
nitraatti ja antrakinoni-2,6-
disulfonaatti liikkuu sauvoja

G. pelophilus
Rauta(III), fumaraatti, malaatti
Mangaani(IV) ja alkuaine-rikki

suurin osa 
liikkumat- 
tomia

hieman
käyriä sauvoja

G. Bemidjiensis

Rauta(III), fumaraatti, malaatti
Mangaani(IV)oksidi ja 
antrakinoni-2,6-disulfonaatti ei liiku

käyriä
sauvoja

G. sulfurreducens

Rauta(III), Koboltti(III), 
alkuaine-rikki, fumaraatti ja 
malaatti ei liiku sauvoja

G. thiogenes Rauta(III) ei liiku
lyhyitä käyriä
sauvoja

G. uraniireducens

Rauta(III)oksidi, MnOOH 
Rauta(III)pyrofosfaatti
rautasmektiitti SWa-1, 
rauta(III)nitrilotriasettaatti, 
antakinoni-2,6-disulfonaatti, 
malaatti ja fumaraatti liikkuu

suoria tai
hiukan käyriä 
sauvoja
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Sovellukset
Geobakteeria voidaan käyttää vesistöjen puh-
distamiseen raskasmetalleista, sillä esimerkiksi 
Geobacter hydrogenophilus kykenee saosta-
maan liukoista uraania (hapetuluku:VI) pel-
kistämällä sen liukenemattomaksi uraaniksi 
(hapetusluku:IV). Saostunut uraani voidaan ke-
rätä talteen ja vesisitön uraanipitoisuus laskee 
(Holmes ym. 2002). Tätä on kokeiltu Kolorados-
sa uraanin saastuttamien vesien puhdistukseen 
ja tulokset ovat olleet luupaavia (Anderson ym. 
2003).

Toinen mahdollinen käyttökohde sähköbakee-
reille on mikrobipolttokennot, joissa bakteerit 
tuottaisivat sähköenergiaa biojätteestä. Mikro-
bipolttokennojen ongelmana on tällä hetkellä 
niiden hyvin alhainen tehontuotto, mutta niistä 
saattaa tulla tärkeä uusiutuvan energian lähde, 
sillä mikrobipolttokennoilla on korkea hyöty-
suhde ja ne ovat vakaita. Esimerkiksi koeolois-
sa Shewanella oneidensis MR-1 elektrodi pystyi 
tuottamaan jatkuvan 5pA sähkövirran 0,45V jän-
nitteellä, mikä vastaa sähkötehona 2,25pW (P = 
UI = 5pA * 0,45V = 2,25 pW). Tällaisia elekt-
rodeja siis tarvittaisiin noin 2,7*10^13 tyydyttä-
mään 60W hehkulampun energiantarve. (Jiang 
ym. 2010.)

Geobacter metallireducensille tehtävien geeni-
manipulaatiomenetelmien kehittymisen myötä 
on ollut mahdollista arvioida bentseenin meta-
bolian reittejä tarkennetuilla geeninpoistoilla. 
Eräässä tutkimuksessa huomattiin, että fenoli-
metaboliaan tarvittavia geenejä säädeltiin bak-
teerissa bentseenin lisäämisen aikana, kun taas 
bentsoaatti- tai tolueenimetaboliaan tarvittava 
geenejä ei. Poistamalla G. metallireducensin 
geenejä, jotka koodaavat kahta fenolin aineen-
vaihdunnassa tarvittavien entsyymien alayk-
siköitä, estettiin kokonaan bentseenin aineen-
vaihdunta. Tutkimuksessa ehdotetaan, että tämä 
voi olla tärkeä aineenvaihduntareitti bentseenin 
poistamiseen maaöljyn saastuttamista pohjave-
sistä, jossa geobakteerilajien odotetaan toimitta-
van tärkeää roolia. (Zhang ym. 2013.)

Yhteenveto
Vaikka ensimmäinen geobakteeri löydettiin jo 
vuonna 1987, on uusien lajien löytyminen ja 
tutkiminen tapahtunut pitkälti vasta 2000-luvun 
puolella. Tästä johtuen näiden sähköllä toimivien 
bakteerien sovellukset ovatkin vasta kehitysvai-
heessa. Joitain yksittäisiä käyttökohteita kuiten-
kin löytyy jo. Ehkä syy sille, että geobakteeris-
ta on kiinnostuttu liittyy ympäristön suojeluun: 
mikrobipolttokennot ovat lähestulkoon saasteet-
tomia ja toisaalta halutaan poistaa jo olemassa 
olevia saasteita, esimerkiksi vesistöiden uraania.

Lähteet

Adams ja Moss, Food microbiology, third edition 2008, s. 
26, 138, 140

Robert T. Anderson, Helen A. Vrionis, Irene Ortiz-Bernad, 
Charles T. Resch, Philip E. Long, Richard Dayvault, 
Ken Karp, Sam Marutzky, Donald R. Metzler, Aaron 
Peacock, David C. White, Mary Lowe, and Derek 
R. Lovley(2003): Stimulating the In Situ Activity 
of Geobacter Species To Remove Uranium from the 
Groundwater of a Uranium-Contaminated Aquifer, 
Appl Environ Microbiol. Oct 2003; 69(10): 5884–
5891. Luettu 17.9.2014

F Caccavo Jr, D J Lonergan, D R Lovley, M Davis, J F Stolz 
ja M J McInerney(1994): Geobacter sulfurreducens sp. 
nov., a hydrogen- and acetate-oxidizing dissimilatory 
metal-reducing microorganism, Appl. Environ. 
Microbiol. 1994, 60(10):3752. luettu 12.9.2014

John D. Coates, Vishvesh K. Bhupathiraju, Laurie A. 
Achenbach, Michael J. McInerney ja Derek R. 
Lovley(2001): Geobacter hydrogenophilus, Geobacter 
chapellei and Geobacter grbiciae, three new, strictly 
anaerobic, dissimilatory Fe(III)-reducers, IJSEM 
March 2001 vol. 51 no. 2 581–588 luettu 12.9.2014

Haichun Gao, Anna Obraztova, Nathan Stewart, Radu Popa, 
James K. Fredrickson, James M. Tiedje, Kenneth H. 
Nealson ja Jizhong Zhou(2006): Shewanella loihica 
sp. nov., isolated from iron-rich microbial mats in the 
Pacific Ocean, International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology (2006), 56, 1911–1916 
luettu 17.9.2014

Dawn E. Holmes, Kevin T. Finneran, Regina A. O’Neil 
ja Derek R. Lovley(2002): Enrichment of Members 
of the Family Geobacteraceae Associated with 
Stimulation of Dissimilatory Metal Reduction in 
Uranium-Contaminated Aquifer Sediments, Appl 
Environ Microbiol. May 2002; 68(5): 2300–2306. 
luettu 28.8.2014

Xiaocheng Jiang, Jinsong Hu, Lisa A. Fitzgerald, Justin 
C. Biffinger, Ping Xie, Bradley R. Ringeisen ja 
Charles M. Liebe(2010)r: Probing electron transfer 
mechanisms in Shewanella oneidensis MR-1 using a 
nanoelectrode platform and single-cell imaging, Proc 
Natl Acad Sci U S A. Sep 28, 2010; 107(39): 16806–
16810. luettu 24.8.2014



27

Robert Koenig(2003): Analysis of Geobacter sulfurreducens 
genes reveals new capabilities luettu 17.9.2014

David R. Lide: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 
84th Edition 2003, s. 14–17

Kelly P. Nevin, Dawn E. Holmes, Trevor L. Woodard, Sean 
F. Covalla ja Derek R. Lovley(2007): Reclassification 
of Trichlorobacter thiogenes as Geobacter thiogenes 
comb. nov., IJSEM March 2007 vol. 57 no. 3 463–466 
luettu 12.9.2014

Kelly P. Nevin, Dawn E. Holmes, Trevor L. Woodard, 
Erich S. Hinlein, David W. Ostendorf ja Derek R. 
Lovley(2005): Geobacter bemidjiensis sp. nov. and 
Geobacter psychrophilus sp. nov., two novel Fe(III)-
reducing subsurface isolates, IJSEM July 2005 vol. 55 
no. 4 1667–1674 luettu 12.9.2014

Kelly P. Nevin ja Derek R. Lovley(2002): Mechanisms 
for Accessing Insoluble Fe(III) Oxide during 
Dissimilatory Fe(III) Reduction by Geothrix 
Fermentans, Appl Environ Microbiol. May 2002; 
68(5): 2294–2299. luettu 24.8.2014

Mi-Hwa Lee and Jung-Hoon Yoon(2012): Shewanella 
litorisediminis sp. nov., a gammaproteobacterium 
isolated from a tidal flat sediment, Antonie van 
Leeuwenhoek November 2012, Volume 102, Issue 4, 
pp 591–599 luettu 17.9.2014

Michael P. Manzella, Gemma Reguera ja Kazem 
Kashefi(2013): Extracellular Electron Transfer to 
Fe(III) Oxides by the Hyperthermophilic Archaeon 
Geoglobus ahangari via a Direct Contact Mechanism, 
Appl Environ Microbiol. Aug 2013; 79(15): 4694–
4700 luettu 24.8.2014

Evgenya S. Shelobolina, Kelly P. Nevin, Jessie D. Blakeney-
Hayward, Claudia V. Johnsen, Todd W. Plaia, Paul 
Krader, Trevor Woodard, Dawn E. Holmes, Catherine 
Gaw VanPraagh ja Derek R. Lovley(2007): Geobacter 
pickeringii sp. nov., Geobacter argillaceus sp. nov. and 
Pelosinus fermentans gen. nov., sp. nov., isolated from 
subsurface kaolin lenses, IJSEM January 2007 vol. 57 
no. 1 126–135 luettu 13.9.2014

Evgenya S. Shelobolina, Helen A. Vrionis, Robert H. 
Findlay ja Derek R. Lovley(2008): Geobacter 
uraniireducens sp. nov., isolated from subsurface 
sediment undergoing uranium bioremediation, IJSEM 
May 2008 vol. 58 no. 5 1075–1078 luettu 12.9.2014

Kristina L. Straub ja Berit E. E. Buchholz-Cleven(2001): 
Geobacter bremensis sp. nov. and Geobacter 
pelophilus sp. nov., two dissimilatory ferric-iron-
reducing bacteria, IJSEM September 2001 vol. 51 no. 
5 1805–1808 luettu 12.9.2014

Kasthuri Venkateswaran, Duane P. Moser, Michael E. 
Dollhopf, Douglas P. Lies, Daad A. Saffarini, Barbara 
J. MacGregor, David B. Rigelberg, David C. White, 
Miyuki Nihijirna, 

Hiroshi Sano, Jutta Burghardt, Erko Stackebrandt ja 
Kenneth H. Nealson(1999): Polyphasic taxonomy of 
the genus Shewanella and description of Shewanella 
oneidensis sp. now, International Journal of Systematic 
Bacteriology (1999), 49,705–724 luettu 17.9.2014

Harald von Canstein, Jun Ogawa, Sakayu Shimizu ja 
Jonathan R. Lloyd(2008): Secretion of Flavins by 
Shewanella Species and Their Role in Extracellular 
Electron Transfer, Appl Environ Microbiol. Feb 2008; 
74(3): 615–623. luettu 17.9.2014

Tian Zhang, Pier-Luc Tremblay, Akhilesh Kumar 
Chaurasia, Jessica A. Smith, Timothy S. Bain ja Derek 
R. Lovley(2013): Anaerobic Benzene Oxidation via 
Phenol in Geobacter metallireducens, Appl. Environ. 
Microbiol. December 2013 vol. 79 no. 24 7800–7806 
luettu 16.9.2014

Frank Ziemke, Manfred G. Hofle, Jorge Lalucat ja Ramon 
Rossello-Mora(1998): Reclassification of Shewanella 
putrefaciens Owen’s genomic group II as Shewanella 
baltica sp. nov. International lournal of Systematic 
Bacteriology (1998), 48, 179–186 luettu 17.9.2014

Kuvalähteet

Kansikuva – oma piirros (Itävuori). Piirretty 17.9.2014 
mukaillen sivustolla http://www.odec.ca/
projects/2011/guptas/shewanella.jpg

Kuva 1. ja kuva 2. taiteilijan (Kakko) näkemys.



28

A5  Nykyihminen – hominidisekoitus
Junno, Juho-Antti
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma 
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
12.9.2013
Tarkastaja: Hanna Kokkonen

Tiivistelmä
Anatomisesti modernia nykyihmistä on pitkään pidetty ainutlaatuisena evolutiivisena linjana joka kehittyi 
Afrikassa 200 000 vuotta sitten ja levittäytyi muille mantereille korvaten niiden aiemmat, arkaaiset ihmis-
populaatiot, joiden luustomorfologia oli jykevämpi ja työkalukulttuurit kehittymättömämpiä. Pitkään vallalla 
ollut näkemys perustui pääasiassa nykyihmisen ja arkaaisten ihmisten selviin morfologisiin eroihin; arkaaiset 
nykyihmiset kun olivat hyvin voimakaspiirteisiä hentoluisiin nykyihmisiin verrattuna. Oletuksena oli, etteivät 
anatomisesti modernit nykyihmiset voineet tai halunneet lisääntyä arkaaisten muotojen kanssa. Teoriaa tuki 
myös selkeiden välivaiheiden puuttuminen. Esimerkiksi suurin osa paleoliittisen kauden eurooppalaisista on 
luokiteltavissa selvästi joko nykyihmisiin tai Neandertalinihmisiin, kiistattomia hybridejä ei löytöaineistossa 
ole.

Biologisten lainalaisuuksien kannalta on kuitenkin epätodennäköistä, että evoluution näkökulmasta hyvin ly-
hyessä ajassa, vain noin puolessa miljoonassa vuodessa, voisi kehittyä kokonaan uusi biologinen laji. Vielä 
epätodennäköisemmäksi asian tekee ihmisen voimakas seksuaalisuus ja toisaalta useimpia muita lajeja pidempi 
sukupolviaika. Ihmisten ei olettaisi lajiutuvan kovinkaan nopeasti.

Erilaisten perimän analysointitekniikoiden kehittymisen myötä olemme saaneet yhä enemmän tietoa paitsi 
nykyisten, myös menneiden ihmispopulaatioiden perimästä. Tämä tieto on osoittanut, että ihmisen sukupuu 
on todennäköisesti ollut paljon luultua monimuotoisempi ja hominidifossiileiden anatomiasta tehdyt päätelmät 
ovat olleet toisaalta vääriä ja toisaalta vain jäävuorenhuippu ihmisen perimän monimuotoisuudesta. 

Johdanto
Ihmisen kehityslinja erkaantui nykyisiin sim-
pansseihin johtaneesta kehityslinjasta noin seit-
semän miljoonaa vuotta sitten (Patterson ym. 
2006; Wakeley 2008). Jo pari miljoonaa vuotta 
aiemmin ihmisiin ja simpansseihin johtanut ke-
hityslinja oli eronnut nykyisiin gorilloihin joh-
taneesta kehityslinjasta (Arnason ym. 1998). 
Nykyihmisen läheisimmät sukulaislajit ovatkin 
tällä hetkellä simpanssi Pan troglodytes sekä 
kääpiösimpanssi Pan paniscus. 
Seitsemän miljoonaa vuotta omana evolutiivise-
nä haaranaan kehittynyt ihminen on läpikäynyt 
monenlaisia morfologisia muutoksia, joista tär-
keimpiä ovat pystykäyntiin siirtyminen ja aivo-
jen koon kasvu (Lovejoy, 1988). Nykyihmisen 
aivojen koko on yli nelinkertainen simpanssei-
hin verrattuna (1350cm3 vs. 350cm3) ja suurim-
millaan ihmisaivot olivat Neandertalinihmisellä 
jolla aivojen koko oli keskimäärin noin 1,5 litraa 
(Aiello & Wheeler 1995).

Pystykäynti ja aivojen koon kasvattaminen ovat 
olleet melko vaikea kokonaisyhtälö. Pystykäynti 
asettaa omat vaatimuksensa lantion muodolle ja 
samalla synnytyskanavalle. Aivojen koon kasvu 
tarkoittaa puolestaan sitä, että myös vastasynty-
neellä aivot ovat suhteellisesti hyvin suuret (Ro-
senberg & Trevathan 2005). Synnytyksen vaaral-
lisuudesta ja toisaalta myös aivojen koon kasvun 
aiheuttamista erityistarpeista (mm. lapsuusajan 
hoitoon ja ravinnonsaantiin liittyen) johtuen ih-
misen lisääntymistaktiikaksi on valikoitunut har-
valukuisten jälkeläisten tuottaminen ja intensii-
vinen lapsuusajan huolenpitoon panostaminen. 
Tuotetaan siis vähän jälkeläisiä, mutta panoste-
taan siihen että nämä pääsevät tuottamaan myös 
omia jälkeläisiä (Voland 1998).

Lisääntymistaktiikalla on luonnollisesti suuri 
vaikutus ihmisen evoluutioon. Kun sukupolvi-
en välit ovat pitkiä ja jälkeläisiä vähän, on myös 
evoluution tahti hyvin hidasta useimpiin muihin 
eliölajeihin verrattuna. Tämän johdosta esimer-
kiksi ihmisen lajiutumiseen tarvittava aika voi 
poiketa selvästi muista nisäkkäistä.
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Nykyihminen
Anatomisesti moderni nykyihminen eli Homo 
sapiens sapiens on vallitsevan käsityksen mu-
kaan kehittynyt Afrikassa noin 200 000 vuotta 
sitten (McDougall ym. 2005) ja levittäytynyt 
sieltä muualle maailmaan korvaten samalla eri 
maanosien arkaaiset ihmislajit. Tämä käsitys 
pysyi vallitsevana vuosikymmenien ajan, sillä 
sitä ovat tukeneet niin morfologiaan kuin ge-
neettiseen aineistoonkin tukeutuvat tutkimukset 
(Nitecki & Nitecki 1994). Aivan viime vuosina 
arkaaisten nykyihmisten geneettinen aineisto 
on kasvanut (Krause ym. 2010) ja tutkimusme-
netelmät ovat parantuneet. Nykytiedon valossa 
näyttäsikin siltä, että täydellisen korvaamisen 
(population replacement) sijaan Afrikasta saapu-
neet nykyihmiset ovatkin sekoittuneet eri man-
tereiden arkaaisiin ihmispopulaatioihin (Krause 
ym. 2010) (Kuva 1).

Mul$regional	  theory	  

Nykyihminen	  
afrikasta	  

Denisovanihminen	  

Neandertalinihminen	  

Moderni	  
nykyihminen	  

 

Kuva 1. Kaksi pääteoriaa nykyihmisen evoluuti-
osta

Neandertalinihminen

Noin 30 000 vuotta sitten maailmankartalta 
kadonnut Neandertalinihminen Homo sapiens 
neanderthalensis (Vogt ym. 1864) tunnetaan 
Euroopan omana arkaaisena nykyihmisenä, 
vaikkakin lajin levinneisyysalue kattoi Euroo-
pan lisäksi myös suuren alueen Länsi-Aasiaa. 
Neandertalinihminen oli ruumiinrakenteeltaan 
hyvin robustinen ja arkaainen ja ehkäpä juuri sen 
vuoksi neandertalinihmisen sijoittaminen nyky-
eurooppalaisten esi-isäksi on herättänyt vastus-
tusta.

Jo ennen molekyylitutkimusten aikaa paleoant-
ropologien keskuudessa oli kaksi koulukuntaa 
Neandertalien sukupuuhun liittyen (Tattersall & 
Schwartz 1999). Milford Wolpoff (1988) puolus-
ti äänekkäästi Neandertalien sekoittumista ny-
kyihmisiin (ns. multiregional evolution) kun taas 
Chris Stringer (2010) kannatti ns. Out of Africa 
teoriaa ja ajatusta Neandertalien täydellisestä 
sukupuutosta (Kuva 1). Max Planck – instituut-
ti perusti vuonna 2006 ”Neanderthal genome”-
projektin, jonka tuloksena vuonna 2010 julkais-
tiin alustava Neandertalien genomi (Green ym. 
2010). Tutkimuksen valossa näyttäisikin siltä, 
että erityisesti nykyeurooppalaiset kantavat 
mukanaan Neandertalinihmisten perimää (Max 
Planckin lehdistötiedote 6.5.2010)

Denisovanihminen

Denisovanihminen on uusin tunnettu ihmislaji 
(Krause ym. 2010). Laji tunnetaan morfologian 
puolesta hyvin heikosti, mutta lajin perimä on 
vähäisestä löytöaineistosta huolimatta onnistut-
tu selvittämään varsin pitkälle. Svante Pääbon 
johtama tutkimusryhmä on perustanut tutkimuk-
sensa yhteen Altaivuoristosta Denisovan luolasta 
löydettyyn sormenluuhun sekä kahteen hampaa-
seen. Varsin vähäisen löytöaineiston avulla tut-
kimusryhmä on kuitenkin tehnyt varsin pitkälle 
vietyjä päätelmiä denisovanihmisen populaa-
tiokoosta sekä sukulaisuussuhteista nykyisiin 
ihmispopulaatioihin. Denisovanihmisten katso-
taan jakaneen noin 17% perimästään paikallisten 
Neandertalipopulaatioiden kanssa ja nykyisin 
elävistä kaakkoisaasialaisista löytyy noin 5% 
Denisovanihmisten perimää (Reich ym. 2010). 
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Denisovanihmisen yhteydessä onkin käänteen-
tekevää kuinka vähäisen löytöaineiston perus-
teella on voitu tehdä niin paljon uusia päätelmiä. 
Yleensä ihmisen evoluution tutkiminen on pe-
rustunut morfologisten piirteiden tarkasteluun, 
mutta tällä kertaa analyysit on voitu tehdä vain 
perimästä. Toki Denisovasta tehtyjä löytöjä on 
tutkittu myös morfologian osalta, mutta niiden 
tulokset ovat hyvin ristiriitaisia.

Sekoittumine

Morfologia

Perinteinen paleoantropologinen tutkimus on 
keskittynyt morfologisten piirteiden tarkaste-
luun ja siitä tehtäviin päätelmiin. On esimerkiksi 
selvitetty Neandertalinihmisten ja anatomisesti 
moderneitten nykyihmisten luustossa nähtäviä 
eroja ja yritetty päätellä, olisivatko nämä kaksi 
populaatiota kyenneet tuottamaan keskenään ris-
teytyessään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

Morfologian erilaisuuden ja biologisen lajikä-
sitteen yhteys jää kuitenkin väistämättä hyvin 
ohueksi. Harvalukuiset fossiilit eivät välttämättä 
edusta lajin tyypillistä ilmiasua ja toisaalta fossii-
lilöytöjen sijoittaminen iän ja sukupuolen osal-
ta oikeisiin lokeroihin voi olla vaikeaa. Niinpä 
esimerkiksi ajatusta, jonka mukaan Neandertalit 
olisivat olleet liian rumia nykyihmisen lisäänty-
miskumppaneiksi, on vaikea perustella pitävästi. 

DNA 
Geeniperimän analysoimiseen käytettävät tek-
niikat ovat parantuneet huomattavasti viimeisten 
vuosien aikana ns. kolmannen aallon PCR tek-
niikoiden sekä ainakin neljän uuden DNA sek-
vensserin avulla ja niinpä yhä vanhemmista sekä 
huonommin säilyneistä näytteistä voidaan tehdä 
perimään liittyviä tutkimuksia. Max Planckin 
tutkijaryhmän tekemät päätelmät nykyihmisen 
sukupuusta ovat uraauurtavia ja osoittavat, että 
tietomme ihmisen kehityshistoriasta ovat edel-
leen hyvin vajavaiset. Nykyinen tietomäärä on 
vain murusia kokonaisuudesta. Oletettavasti tu-
lemmekin tulevaisuudessa saamaan yhä enem-
män tietoa siitä, millä tavoin nykyiset ihmispo-
pulaatiot eroavat toisistaan ja milloin nämä erot 
ovat syntyneet. Tästä voi olla tulevaisuudessa 
mahdollisesti hyötyä myös terveydenhuollolle, 
kun sairauksien riskitekijöitä voidaan paremmin 
ennustaa eri väestöryhmille.

Päätelmät 
Uudet tutkimusmenetelmät ovat avanneet ko-
konaan uuden maailman ihmisen kehityslinjan 
tutkimiselle. Uudet analyysit ovat osoittaneet, 
että nykyihmisen evoluutio on paljon monimut-
kaisempi ja kirjavampi prosessi kuin mitä pelkän 
morfologian perusteella on kuviteltu. Toisaalta 
voidaan kysyä, voiko geneettinen aineisto sitten-
kin johtaa meitä harhaan, sillä perimän eroista 
tehdyt päätelmät perustuvat matemaattisiin mal-
leihin, joissa on omat ennakko-oletuksensa. 

Lisäksi herää kysymys onko kenelläkään rohke-
utta oikeasti kritisoida Max Planckin tutkijoiden 
tekemiä havaintoja. Svante Pääbo johtaa Max 
Planckin genetiikan osastoa ja on eittämättä ar-
vostetuin muinaisiin ihmisiin ja ihmisen evoluu-
tioon erikoistunut geneetikko. Kun löytöaineisto 
esimerkiksi Denisovanihmisen kohdalla on hy-
vin vähäistä mahdollistaen vain molekyylitason 
analyysit, on pienenä vaarana että saamamme 
tieto jää liian yksipuoliseksi. 

Seuraavat vuodet ja vuosikymmenet tulevatkin 
osoittamaan saako Denisovanihminen pysyvän 
sijan ihmisen kehityslinjassa vai kokeeko se sa-
man kohtalon kuten esimerkiksi aikoinaan ns. 
puutuvana renkaana pidetty Jaavanihminen tai 
pelkäksi taitavaksi väärennökseksi osoittautunut 
Piltdowninihminen. Nykytiedon valossa näyttää 
joka tapauksessa varmalta, että nykyihminen on 
paikallisin maustein tehty hominidisekoitus eikä 
pelkkä Afrikan tuontitavara. 
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Tiivistelmä
Neandertalinihminen (Homo neanderthalis) eli Euroopan ja Länsi-Aasian alueilla ja kuoli sukupuuttoon n. 30 
000 vuotta sitten. Neandertalinihminen eli esi-isiemme kanssa rinnakkain tuhansia vuosia Euraasiassa. Nykyis-
ten eurooppalaisten ja aasialaisten perimästä 1–4 % on peräisin neandertalinihmisiltä. Uusimmat tutkimukset 
ovat tuottaneet perustietoa Neanderthalin ihmisestä, mutta vieläkään ei tiedetä, vaikuttavatko meille siirtyneet 
neandertal- geenit nykyihmisen tautiperimään tai fenotyyppiin. Neandertal ei myöskään ole ainoa muinainen 
ihmisrotu, jota on viime aikoina tutkittu kiivaasti. Vuonna 2008 Venäjältä löydetyt ihmisen fossiilit ovat osoit-
tautuneet kuuluvaksi aiemmin tuntemattomalle ihmislajille, denisovanihmiselle. 2000-luvulla onnistuneesti 
kartoitettu neandertalinihmisen ja denisovanihmisen mitokondrioiden genomi ja niiden vertailu nykyihmiseen 
osoittavat eri ihmisrotujen lisääntyneen ja sekoittuneen läpi Homini -suvun historian. Ihmisen kehityshisto-
riasta on saatu valtavasti uutta tietoa, minkä vuoksi nykyihmisen sukupuun kartoitus on edennyt huimasti. 
Toisaalta jatkuvasti löytyvät uudet ja toisistaan poikkeavat ihmisfossiilit hidastavat laajan yhteisymmärryksen 
muodostumista ja tutkimuksia tarvitaan lisää. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan soveltavia jatkotutkimuksia 
ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia etenkin lääketieteelle.

Johdanto
Varhaisimpien kädellisten on arveltu kehitty-
neen jo 65 miljoonaa vuotta sitten. Apinoiden 
kehitys ”vanhanmaailman apinoista” on läh-
tenyt liikkeelle 33–24 miljoonaa vuotta sitten. 
Ihmisapinoiden suvussa on kaksi yläheimoa, 
gibbonit (Hylobatidae, 12 lajia) ja isoihmisapi-
nat (Hominidae). Isoihmisapinat jaetaan kahteen 
alaheimoon, orangit (Pongini, 2 lajia) ja Afrikan 
ihmisapinat (Homini, 5 lajia). Simpansseja ja go-
rilloja on kumpaakin kaksi lajia ja viides Afrikan 
ihmisapinalaji on nykyihminen. Apinasukujen 
yläheimojen kehityslinjat ovat eronneet 14–22 
miljoonaa vuotta ennen nykyihmisen ilmesty-
mistä ja orankeihin johtava kehityslinja jo 13–15 
miljoonaa vuotta sitten. Afrikan ihmisapinoista 
ensimmäisenä, n. 8–10 miljoonaa vuotta sitten, 
erkaantui gorillojen kantamuoto. Nykykäsitys 
on, että ihminen ja simpanssi ovat lähteneet ke-
hittymään erilleen viimeistään 5,5 miljoonaa 
vuotta sitten. Nykyihmistä on tavattu omana laji-
naan vasta noin 200 000 vuotta.

Varsinainen Homo-suku alkoi kehittyä metsäsa-
vannikädellisten sopeutuessa uusiin olosuhtei-
siin ja fossiilit tuolta ajalta kertovat ihmisapinoi-
den limittäisestä esiintymisestä. Alle 2 miljoonaa 
vuotta sitten Afrikassa esiintyi ainakin kolme ih-

misapinalajia, yksi esi-ihmislaji ja yksi ihmislaji. 
Homo rudolfensiksen ja Homo habiliksen rinnal-
le kehittyi Homo erectus, joka hallitsi työkalu-
jen ja tulenkäytön ja joka lähti levittäytymään 
Afrikan savanneilta. Fossiileja Erectuksesta on 
löydetty Itä-Aasiasta sekä Itä- ja Etelä-Afrikasta. 
Euroopan vanhimmat ihmisfossiilit ovat n. 40 
000 vuoden ikäisiä ja nykyisin arvellaan ihmis-
ten levittäytyneen uusille alueille paitsi Idästä, 
mutta myös Välimeren alueelta. Joillakin alueilla 
neandertalinihminen ja varhainen nykyihminen 
ovat eläneet rinnakkain tuhansia vuosia ja nyt 
näiden lajien risteytyminen on vihdoin tieteelli-
sesti osoitettu ja paikannettu pohjoiseen Afrik-
kaan tai Arabian niemimaalle. (www.Opinnot.
internetix.fi.) 

Tutkijat ovat saamiensa tulosten perusteella 
päätyneet teoriaan, jonka mukaan Afrikasta on 
lähtenyt liikkeelle useampi Homini -suvun ih-
misryhmä. Varhaisimpien matkalaisten, muun 
muassa Homo erectuksen, DNA:ta ei vielä ole 
sekvensoitu onnistuneesti. Alueilla, joilla nämä 
varhaiset esi-isämme ovat eläneet, olosuhteet 
ovat olleet DNA:n säilymiselle erittäin epäedul-
liset. Trooppinen maaperä, lämpötila ja happa-
muus ovat tuhonneet tärkeää tutkimusmateriaa-
lia tehokkaasti. Säilynyttä Erectuksen DNA:ta 
onkin toiveikkaasti etsitty Siperiasta. Denisovan 
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haudasta, Atain vuoristosta Venäjällä löydet-
tiinkin vuonna 2008 ihmisen sormiluun pala. 
Tutkijat määrittivät tämän ja muiden jäänteiden 
perusteella mitokondrio-DNA:n tuntematto-
mille yksilölle ja vertasivat niitä nykyihmisen 
ja simpanssin vastaaviin sekvensseihin. Kun 
neandertalinihmisen mitokondriaalinen genomi 
eroaa nykyihmisestä noin 202 nukleotidin pai-
kan verran, eroavat näiden denisovan ihmiseksi 
ristityiden yksilöiden mt-genomit keskimäärin 
385 paikan verran. Vertailuksi voidaan todeta 
simpanssien eroavan jo 1,462 nukleotidin paikan 
verran modernista ihmisestä. Denisovan ihmisen 
mitokondrio-DNA kantaa lähes kaksinkertaisesti 

eroavaisuuksia verrattaessa nykyihmiseen kuin 
neandertalinihmisen mt-DNA. Paleontoginen 
analyysi osoittaakin, että denisovan ihmisen mt-
DNA -linja haarautuu paljon varhaisemmassa 
vaiheessa kuin nykyihmisen ja neandertalinih-
misen linjat. Denisovan mt-DNA:n yksiselittei-
nen yhdistäminen hominisukuun on materiaali-
puutteen vuoksi kesken (Krause ym. 2010). 

Tuorein keskustelun ja kiistanaihe on hobitti-ih-
minen. Liang Buan haudasta, Florensin saarelta, 
Indonesiasta löytyneiden jäänteiden perusteella 
on esitetty, että tämä hobitti–ihminen olisi oma 
Homini-lajinsa, Homo florensis. (Argue ym., 
2005)

Kuva 1: Nykyihmisten polveutuminen neandertalinihmisestä ja Homo sapiensista. (Mukailtu: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8660940.stm) Uusimpien tietojen mukaan Indonesian alueen ih-
miset polveutuisivat Homo sapiens sapiensiksen ja neandertalin hybridijälkeläisen lisäksi denisovan 
ihmisestä. Denisovan ihmiset ovat risteytyneet itäisten hybridien kanssa ja rikas genomi on jäänyt In-
donesian alueelle vaikka sen kantaisät ovat hävinneet. (tutkija Svante Pääbon esitelmä: http://www.
youtube.com/watch?v=kU0ei9ApmsY)

Eläinkunnassa kaukaisetkin sukulaislajit voivat 
joskus lisääntyä keskenään ja tuottaa lisäänty-
miskykyisiä jälkeläisiä. Esimerkiksi leijonalla 
ja tiikerillä on ollut yhteinen esi-isä 5 miljoonaa 
vuotta sitten. Näinkin kaukaiset sukulaiset voi-
vat paritella onnistuneesti. Eläintarhoissa elää 
muutamia leikareita (engl. laiger), joiden emo on 
tiikeri ja isä leijona sekä taigoneita (engl. tigon), 
joiden isä on tiikeri ja emo leijona. Afrikassa 
Sub-Saharalla elävät kynsisammakot (20 eri la-
jia) ovat lisääntyneet keskenään niin menestyk-
sekkäästi, että tuloksena on vähintään 7 geneetti-
sesti erotettavaa uutta lajia. Joskus lajeja erottaa 
vain fyysinen este, kuten vuoristo, eikä geneetti-
nen materiaali populaatioiden kesken ole ehtinyt 
muuntua radikaalisti. Jotta sukulaislajit voisivat 

pariutua onnistuneesti, on eri lajia edustavien 
vanhempien geenien alleelien sovittava yhteen, 
puhumattakaan munasolun siittiöitä tunnistavan 
pinnan ja synnytyskanavan rakenteen yhteneväi-
syydestä. (www.newnationalgeographic.com) 

Tutkimukset

Mitokondrio DNA

Nykyihmisen sukujuurien tutkimisen lähtökoh-
tana on ollut mitokondrio. Mitokondrio on paitsi 
soluille välttämätön ja keskeinen soluelin, myös 
tutkimusväline kurkistettaessa menneeseen. Mi-
tokondrio on poikkeuksellinen soluelin, koska 
se sisältää omaa DNA:ta. Mitokondrio periytyy 
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aina vain äidiltä jälkeläiselle. Isän mitokondrioi-
ta ei hedelmöittyvään munasoluun pääse, eivätkä 
ne hedelmöittyneessä munasolussa toimisikaan. 
(www.duodecimlehti.fi) Mitokondriaalisen 
DNA:n tutkimus on mahdollistanut paitsi lähisu-
kulaisuussuhteidemme tutkimisen, myös kauem-
pana menneisyydessä esiintyvien sukulinjojen 
avaamisen. Myös Neanderthalin ihmisen tutki-
mus on edennyt mitokondrioiden avulla. 

Mitokondrionaalinen DNA poikkeaa itse solun 
genomista ja sen avulla voidaan tutkia hyvin tar-
kasti geenien periytymistä sukupolvilta toisille. 
Eristämällä tätä mt-DNA:ta neandertalinihmisen 
fossiileista, on 2000-luvulla kyetty kartoitta-
maan nykyihmisen lisäksi myös neandertalinih-
misen mitokondrio-DNA – genomi (Green ym., 
2010). Nykyihmisen ja neandertalinihmisen se-
koittuminen on näihin päiviin asti ollut kiistan-
alainen. Useiden tutkimusten perusteella (Klein 
2003, Zilhao 2006, Trinkhaus 2007) ja (Rewiew 
by Hodgson, Diosotell 2008) ei ole löydetty to-
disteita mitokondrionaalisen DNA:n sekoittumi-
sesta matriarkaalisessa linjassa näiden kahden 
sukulaislajin välillä. (Yotova ym., 2011) Tieto 
on yllättävä ja uusimmat sekoittumista tukevat 
tutkimukset perustuvatkin muihin menetelmiin.

Kromosomi DNA:n selvitys

Svante Pääbon johtaman tutkimusryhmän ta-
voitteena oli selvittää neandertalinihmisen kro-
mosomaalista genomia ja verrata sitä nykyih-
misen perimään. Kromosomit sijaitsevat solun 
tumassa ja ne ovat rakentuneet yhtäjaksoisista 
DNA:ta ja pakkaajaproteiineja sisältävistä rih-
moista. Kromosomit sisältävät suurimman osan 
ihmisen perimästä. Pääbon tutkimusryhmä ana-
lysoi 21 Vindijan luolasta, Kroatiasta löydet-
tyä neandertalinihmisen luuta. Näistä valittiin 
jatkotutkimuksiin kolme luuta, jotka kuuluivat 
eri naispuolisille yksilöille. Luista otettiin pieni 
näyte steriilillä hammasporalla, jotta arvokkaat 
museonäytteet eivät vaurioituisi liikaa. Ryhmä 
sai yhdeksän DNA näytettä ja niistä valmistettiin 
sekvenssikirjastot. 

Tutkimus valmistui vuonna 2010 ja sen tuloksis-
ta voidaan päätellä, että neandertalinihmisen ja 
nykyihmisen välillä on tapahtunut risteytymistä, 
koska suurin osa näiden lajien omasta kromo-
somaalisesta DNA:sta on samanlaista. Lajien vä-
lillä eroavien geenien tutkiminen tulee auttamaan 
nykyihmisen erikoispiirteiden hahmottamisessa, 
mutta tutkimus on tälläkin saralla vasta alussa.

Yhteisiä geenejä

Pääbon tutkimustulosten perusteella tehtiin täy-
dentäviä jatkotutkimuksia. Burbano ym.(2010) 
tutki 50 eri nykyihmisen perimän osasia. Pää-
kohteena olivat ne geenit, jotka ovat muuttuneet 
nykyihmisessä sen jälkeen kun nykyihmisen ja 
neandertalinihmisen kehityslinjat ovat eron-
neet. Nykyihmiselle tyypillisiä muutoksia gee-
neissä on muun muassa alueilla, jotka vaikut-
tavat ihonväriin, puhekykyyn ja veriryhmiin. 
Näihin geeneihin on mitä luultavimmin kohdis-
tunut positiivista valintaa nykyihmisen kehitys-
kaaren aikana. Kyseisten alueiden virheet voi-
vat johtaa Downin syndroomaan, skitsofreniaan 
ja autismiin. RUNX2–geeniä pidetään yhtenä 
monista geeneistä, jotka luovat nykyihmiselle 
perimmäiset inhimilliset piirteet. RUNX2 oh-
jaa kallon luiden luutumista ja muotoutumista. 
Se saa aikaan litteän otsaluun, jollaista ei ole 
neandertalinihmisillä tai ihmisapinoilla. (Green 
ym., 2010) Neandertalin ihmiseltä on kuitenkin 
löydetty FOXP2 geeni, joka löytyy myös ny-
kyihmiseltä. Kyseinen geeni vaikuttaa vahvasti 
puhekykyyn. Vaikutusta vähentävänä tekijänä 
täytyy kuitenkin mainita, ettei neandertalinih-
misen puhetta tuottavan elimistön muoto ole 
eduksi äänen muodostuksessa. (Portin 2008) 
Tutkijat eivät ole varmoja oliko myös neander-
talinihmisillä, tyypillisesti nykyihmiseen liitet-
tävä ominaisuus, puhekyky.

Risteytyminen

Neandertalinihmisen perimää verrattiin eri puo-
lilta maailmaa peräisin oleviin nykyihmisiin 
ja heidän perimäänsä. Tarkoituksena oli tutkia 
ovatko jotkin nykyihmisen populaatiot geneet-
tisesti lähempänä neandertalinihmistä kuin toi-
set. Saatiin selville, että neandertalinihminen 
on geneettisesti yhtä lähellä eurooppalaisia ja 
aasialaisia nykyihmisiä. Sen sijaan se eroaa huo-
mattavasti enemmän nykyisistä afrikkalaisista 
ihmispopulaatioista (Green ym., 2010). Yksi 
mahdollinen selitys tähän on se, että neander-
talinihmiset olisivat risteytyneet nykyihmisen 
kanssa vasta sen jälkeen kun nykyihminen on 
lähtenyt levittäytymään Afrikasta muualle maa-
ilmaa. Risteytyminen on luultavimmin tapah-
tunut Lähi-idässä 50 000–80 000 vuotta sitten, 
eivätkä Afrikan nykyihmisten esi-isät ole juuri-
kaan sekoittuneet muihin ihmisrotuihin Afrikan 
mantereella. Tämän hetkisen tiedon mukaan 1–4 
% ei-afrikkalaisten nykyihmisten perimästä olisi 
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neandertalin ihmiseltä. Vielä ei kuitenkaan var-
muudella tiedetä sitäkään, vaikuttavatko perityt 
geenit jotenkin nykyihmisen ulkoasuun tai tau-
tiperimään. Lisätutkimusten tuloksena voi tulla 
esiin paljon uusia risteytymiä.

Tutkimustiedon hyödyntäminen

Syövät

Ihmissuvun juurien kartoittaminen auttanee 
lääketiedettä esimerkiksi juuri ikuisen vihol-
lisemme, syövän, diagnosoinnissa ja seulon-
noissa. Syövät ovat hinta, jota maksamme 
evolutiivisesta kehityksestämme, joka jatkuu 
edelleen. Eri ihmisroduilla on havaittu erilaista 
taipumusta syöpien ilmenemisessä. Centers for 
Disease Control and Prevention-järjestön inter-
net-sivustoilla on näitä havaintoja koottu sel-
keään tilastomuotoon kunkin syövän mukaan. 
Esimerkiksi keuhko- ja keuhkoputken syöpien 
kohdalla tilastoissa voidaan havaita, että mies-
ten kohdalla mustilla esiintyy huomattavasti 

enemmän syöpätapauksilla kuin esimerkiksi 
hispanaaneilla tai aasialaisilla miehillä. Naisten 
kohdalla keuhkosyöpätapauksia esiintyy kaikil-
la roduilla murto-osa miesten vastaaviin lukui-
hin ja paljon tasaisemmin, suurin piirtein samaa 
luokkaa kuin aasialaisilla miehillä. Ihosyövän 
kohdalla tilastot ovat ehkä kaikkein havainnol-
lisimpia. Sekä valkoisilla miehillä, että naisilla 
esiintyy ylivoimaisesti eniten ihosyöpää, 25 ta-
pausta/100 000:sta (miehet) ja 18/100 000:sta 
(naiset). Muilla roduilla vastaavat arvot ovat 
sukupuolesta riippumatta vain noin 5 tapaus-
ta/100 000:sta luokkaa. (www.cdc.lungcanser/
statistics/race.ktm) Erilainen syöpäkestävyys 
voi osaltaan juontaa perimämme oletettua 
laajemmasta variaatiosta ja aivan uusista esi-
isälajeista, jotka ovat ehkä osaltaan jättäneet 
meille mielenkiintoisia ja vielä tutkimattomia 
ominaisuuksia. Nykyihmisen sukujuurien tutki-
mus voi tukea tulevaisuuden syöpähoitoja kun 
potilaiden oma, ainutlaatuinen genomi voidaan 
ottaa huomioon hoitojen räätälöinnissä yhä tar-
kemmiksi ja tehokkaammiksi.

Kuva 2: Centers for Disease Control and Prevention-järjestön internet-sivustoilta poimittu ja muokattu 
tilasto. (Mukailtu: http://www.cdc.gov/cancer/lung/statistics/race.htm)
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Ihon erilainen syöpäkestävyys eri roduilla on 
helposti ymmärrettävä ja tieteellisesti osoitetta-
va tosiasia. Monen muun syövän ja sairauden 
kohdalla (kuten myös ihosyöpätapauksissa) on 
kuitenkin otettava huomioon lähes äärettömän 
monta muuttujaa, sillä syöpä ei yleensä ole yk-
sinkertaisen ja suoraviivaisen tarinakehityksen 
tulos. Sosioekonominen asema, elintaso, elin-
ympäristö, asuinvaltio, ikä, sukupuoli, yleinen 
terveydentila, lapsuuden sairashistoria, perimä ja 
lukuisat muut tekijät vaikuttavat kaikki toisiinsa 
mutkikkailla mekanismeilla. Myös itse tilastot 
ovat epäluotettavia tutkittavan materiaalin tahat-
toman tai tahallisenkin valikoituvuuden takia.

Neandertalinihminen ja muut ihmisrodut ovat 
voineet antaa nykyihmiselle hyödyllisiä omi-
naisuuksia, esimerkkinä sattumalta havaittu 
vaikutus nykyihmisen immuunijärjestelmään. 
Eräs immuunipuolustusta tutkinut työryhmä 
löysi niin sanotut HLA- geenit, jotka auttavat 
ihmiselimistöä nujertamaan taudinaiheuttajia. 
HLA-geenit säätelevät solujen pintarakenteita ja 
pintarakenteet taas esittelevät antigeenejä syöjä-
soluille. Syöjäsolut tunnistavat esitellyt antigee-
nit ja tuhoavat ne. Tämä geeniryhmä on löydetty 
myös kolmelta neandertalin ja yhdeltä denisovan 
ihmiseltä. On havaittu, että tietyt HLA- geenit, 
jotka esiintyvät alun perin denisovan ja neander-
talinihmisellä, löytyvät myös modernilta euroop-
palaiselta ja Indonesian saarten ihmisiltä.

Kuva 3: (Mukailtu: http://www.livescience.com/15754-neanderthals-immunity-boost-humans.html) Kart-
takuvasta havainnollistaa HLA-A*11-geenin muunnelman ilmenemistä maailman eri osissa asuvilla ih-
misillä. Muunnelma on harvinainen Afrikassa ja kaikkein yleisin alueilla, joissa muinaisen Denisovan 
ihmisen on paikannettu eläneen n. 200 000 vuotta sitten. 
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Alun perin tutkijat löysivät HLA- geenit kudos-
siirteiden yhteydessä. Näillä geeneillä näyttää 
olevan rooli myös kehon reagoidessa kudossiir-
teisiin ja siirteiden mahdolliseen hyljintään jos 
HLA-reseptorit solujen pinnalla ovat erilaiset. 
Eräs muunnelma HLA-B*73-geenistä osoittautui 
sekvensoinnissa niin erilaiseksi, että sen epäiltiin 
olevan hyvin vanhaa perua. Tutkijat esittävätkin 
nyt, että nykyihminen olisi saanut tämän muun-
nelman denisovanihmiseltä Lähi- Idästä. Kysei-
nen muunnelma on auttanut kantajaansa paikalli-
sia taudinaiheuttajia vastaan. Toinen muunnelma 
HLA-A*11 ei ole yleinen Afrikan ihmispopulaa-
tioissa, mutta löytyy 64:nä versiona Itä-Aasian ja 
Eteläisen valtameren alueilta, tiheimmin ihmisil-
tä Papua Uusi- Guineassa. 

Tilanne on samanlainen neandertalinihmisen 
HLA- geenien muunnelmien kanssa. Muunnel-
mat ovat yleisiä Euroopassa, mutta harvinaisia 
Afrikassa. Esimerkiksi yhden HLA- geenimuun-
nelman osalta tutkijat esittävät, että puolet muun-
nelmista eurooppalaisilla juontuvat risteämisestä 
neandertalinihmisen kanssa. Aasialaisilla kyse 
on 80 %:sta muunnelmista ja Papua Uusi- Gui-
nean ihmisillä jopa 95 % kyseisen geenin muun-
nelmista on perua neandertalinihmiseltä. Nämä 
muunnelmat ovat mahdollisesti osaltaan tarjon-
neet nykyihmiselle kilpailuedun ja mahdollisuu-
den yleistyä ja levittäytyä kaikkialle maapallolle. 
Tutkijat haluavatkin tuoda ihmisen immunologi-
aan tämän uuden ja tärkeän näkökulman, vaikka 
uusista havainnoista ei täyteen yksimielisyyteen 
ole vielä päästy. Tämä ei todennäköisesti myös-
kään tule jäämään ainoaksi mahdolliseksi linkik-
si menneisyyteemme, vaan voidaan olettaa, että 
samanlaista yhteistä perimää tullaan löytämään 
esimerkiksi myös hermoston tai lisääntymisen 
tutkimuksen yhteydessä. Tulevaisuuden tutki-
mukset alalla keskittynevätkin nyt enemmän 
ottamaan huomioon ja tutkimaan tarkemmin 
neandertalin ja denisovan yksilöitä ja muita ho-
mo-suvun heimoja ymmärtääkseen nykyihmisen 
genomia syvällisemmin. (www.livescience.com)
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Tiivistelmä
Robert Cieri perehtyi julkaisemassaan tutkimuksessa (Current Anthropology, 08/2014) Craniofacial Feminizati-
on, Social Tolerance of Behavioral Modernity testosteronin laskun vaikutukseen, ihmisen sosiaalisen toleranssin 
lisääntymiseen ja edelleen kallon muutokseen feminiinisemmäksi. Cieri pohjasi tutkimuksensa pitkälti myöhem-
män pleistoseenikauden fossiililöytöihin, joiden kallojen mittasuhteiden avulla osoitti luonnonvalinnan vaiku-
tuksen testosteronitasojen laskuun pleistoseenisellä kaudella. Useita lähteitä ja tutkimuksia yhdistämällä, samalla 
selontekonsa epäkohdat rehellisesti myöntäen, hän pääsee evoluution kannalta järkeenkäypään lopputulokseen.

Cieri havaitsi tutkimustensa perusteella, että kulmaharjanne on pienentynyt keskikivikaudelta holoseenikau-
teen verrattuna. Lisäksi kasvot ovat kaventuneet ja pidentyneet. Aivojen koko ei kuitenkaan ole merkittävästi 
muuttunut. Kumulatiivisen teknologisen kehityksen aikana kasvojen piirteet ovat muuttuneet feminiinisem-
mäksi, mikä näkyy myös kallojen mitoissa: ZYB-mitta (kasvojen leveys) sekä NPH-arvo (kasvojen yläosan-
korkeus) ovat pienentyneet. Myös ECV (kallon tilavuus) on hieman suurentunut.

Testosteronin lasku, etenkin sikiökaudella, on vaikuttanut kallon muutosten ohella myös ihmisen sosiaaliseen 
käyttäytymiseen. Lisääntynyt sosiaalinen toleranssi sai aikaan kulttuurievoluution tehostumisen. Sosiaalisten 
verkostojen laajeneminen ja yhteistyön lisääntyminen paransivat eloonjäämisen todennäköisyyttä. Maskuliini-
set kasvonpiirteet ovat myös saattaneet ilmentää käyttäytymistä, jolloin naaraat ovat voineet käyttää kasvojen 
feminiinisoitumista seksuaalisen valinnan työkaluna. 

Cieri totesi, että verrattuna harvaan asuviin keräilijäihmisiin agrikulturalistien kallot olivat huomattavasti femi-
niinisemmät. Nykyihminen elää tällä hetkellä äärimmäisen suurella populaatio tiheydellä. Mikäli huomioidaan 
luonteen, androgeeni reaktiivisuuden ja kasvonpiirteiden morfologian välinen yhteys, on hyvinkin mahdollista, 
että samanlainen kehitys jatkuu myös nykypäivänä.

Johdanto
Cieri haki tutkimuksellaan vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin: 1) Onko nykyihmisen kallo fe-
miniinisempi ja aivot pienemmät kuin lajimme 
esi-isillä? 2) Onko kasvonpiirteiden maskuliini-
suuden mitattavissa ominaisuuksissa merkittäviä 
eroja ennen ja jälkeen kumulatiivisen teknolo-
gisen kehityksen (CTE) kiihtymisen aikana? 
Perustuen kivikautisiin arkeologisiin löytöihin 
CTE kiihtyi 80 000–30 000 vuotta ennen ajanlas-
kumme alkua. Tällöin ihmisen käytössä ilmeni 
nopeasti monia uusia innovaatioita, kuten sarvis-
ta ja luista tehtyjä työkaluja, pitkänmatkan ”am-
musaseita”, hiomakiviä sekä kalastusvälineitä. 
3) Onko nykyihmisen kallon maskuliinisuudessa 
eroja verrattuna harvaan ja tiheään asuttujen alu-
eiden yksilöiden välillä. 

Evoluutio ja teorian merkitys

Evoluutio

Evoluutio tarkoittaa alleelitiheyksien muutosta 
populaatiossa sukupolvien myötä (mikroevo-
luutio). Evoluutio johtaa lajin kehittymiseen ja 
mahdollisesti lajiutumiseen (makroevoluutio). 
Evoluutiota eteenpäin ajavia voimia kutsutaan 
evoluutiotekijöiksi. Niitä ovat mutaatiot ja ge-
neettinen rekombinaatio, jotka tuottavat popu-
laatioon uusia alleeleja ja alleeliyhdistelmiä 
lisäten muuntelua yksilöiden, populaatioiden ja 
lajien välillä. Lisäksi kilpailu, luonnonvalinta, 
isolaatio sekä sattuma voivat vaikuttaa suures-
tikin populaation alleeliesiintymiin. Biologisen 
evoluution ohella, etenkin ihmisellä, tapahtuu 
jatkuvasti kulttuurievoluutiota, jossa opittua 
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informaatiota siirretään sukupolvelta toiselle 
esimerkkiä näyttämällä ja asioita kertomalla. 
Myös Cierin teorian lähtökohdat ovat pitkälti 
ihmisen kulttuurievolutiivisessa kehityksessä: 
ihmispopulaatiossa sosiaalisuuden ja yhteis-
työn muodostuminen on synnyttänyt kulttuurie-
voluution. 

Luonnonvalinta

Luonnonvalinnassa on erotettavissa kolme 
suuntaa. Tasapainottavassa valinnassa valinta 
suosii keskivertoyksilöitä, jotka ovat jo sopeu-
tuneet vallitseviin muuttumattomina pysyviin 
olosuhteisiin. Olosuhteiden muuttuessa kes-
kivertoyksilöt eivät enää ole parhaiten sopeu-
tuneita kyseiselle alueelle, joten valinta alkaa 
suosia toisen ääripään yksilöitä. Tällöin popu-
laation geenikoostumus muuttuu ja kyseessä 
on suuntaava valinta. Jos alueelle muodostuu 
olosuhteiltaan kahdenlaisia elinympäristöjä, 
osa yksilöistä sopeutuu toiseen ympäristöön 
ja osa toiseen. Kyseessä on hajottava valinta, 
jonka seurauksena voi syntyä uusia lajeja, jos 
geenivirta uusien populaatioiden välillä katkeaa 
(isolaatio).

Cierin tutkimuksessa käsiteltävää testosteronin 
laskua, kallon muuttumista feminiinisemmäksi 
sekä luonteen sosiaalisuuden lisääntymistä näyt-
tää ohjanneen suuntaava valinta. Näistä piirteis-
tä on ollut hyötyä sekä yksilön että populaation 
kannalta, jotta laji pystyisi kehittymään ja selviä-
mään entistä paremmin.

Sosiaalisen toleranssin merkitys 
ihmislajille

Kuten useat tutkimukset todistavat, sosiaalinen 
suvaitsevuus, prososiaalinen avunanto sekä yh-
teistyö ovat lajimme merkittäviä ja erottavia 
tekijöitä. Nämä ominaisuudet ovat myös mah-
dollistaneet ihmisen kumulatiivisen teknolo-
gisen kehittymisen. Cierin hypoteesin mukaan 
ihmisen käyttäytymisen keskimääräinen muutos 
vähemmän aggressiiviseen sekä sosiaalisesti su-
vaitsevampaan suuntaan oli avain CTE:n myötä 
syntyneelle ihmisen käyttäytymisen nykyaikai-
suudelle (behavioral modernity). Ihmisen psyyk-
kinen ja sosiaalinen joustavuus ovat tarjonneet 
lajillemme oivat lähtökohdat nykyiseen valta-
asemaan.

Teorian fossiiliset todisteet

Testosteronin vaikutusmekanismi 
luonteeseen

Cierin mukaan sosiaalisen toleranssin kasvu on 
todettavissa myös fossiileista, koska samoilla 
neurotransmittereilla ja hormoneilla, jotka vai-
kuttavat aggressiiviseen käyttäytymiseen sekä 
sosiaalisen valta-aseman kehittymiseen, on tai-
pumusta olla morfologinen ja ostogeeninen omi-
naisuus erityisesti kasvojen alueen kehitykseen 
ja kasvuun. Näin ollen hormonitasojen muutos 
indusoi muutoksen kallon mittasuhteissa. 

Androgeenien suuri pitoisuus verenkierrossa en-
nen syntymää ja sen jälkeen on todettu ilmentä-
vän aggressiivista ja dominoivaa käytöstä (Ma-
zur ja Booth 1998). Androgeeneihin lukeutuva 
testosteroni puolestaan rajoittaa sosiaalisia kog-
nitiivisia taitoja ja prenataalisella kaudella vai-
kuttaa aivoihin inhiboiden empaattisuutta aikui-
siällä. Näin ollen testosteronipitoisuuden lasku 
tukee Cierin teoriaa sosiaalisen suvaitsevuuden 
lisääntymisestä ja kumulatiivisen teknologisen 
kehityksen kiihtymisestä. 

Toisaalta Cieri on huomioinut, että käyttäytymi-
sen merkittävä muutos kivikaudella on voinut 
johtua myös luonnonvalinnan kohdistumisesta 
androgeenisreseptoreihin. Tutkimustieto asiasta 
ei ole kuitenkaan riittävää.

Testosteronin vaikutusmekanismi kallon 
muotoon

Schaeferin tutkimuksen (2005) perusteella kal-
lon muoto riippuu testosteronialtistuksen ajan-
kohdasta. Osa kasvojen maskuliinisuudesta 
kehittyy jo yksilön altistuessa testosteronille 
sikiöaikana. Kallosta voidaan päätellä Lutchma-
yan (2004) sekä Zhengin ja Cohnin (2011) ke-
hittämän mittausperiaatteen avulla, onko yksilö 
altistunut testosteronille sikiö aikana. 

Sikiöajan altistuksen seurauksena yksilölle muo-
dostuu pienempi ja lyhyempi otsa, paksummat ja 
matalammat kulmat, leveämmät kasvot poskien 
kohdalta, terävä leuka sekä leveämpi ja lyhyem-
pi nenä. Toisin sanoen yksilön kasvojenpiirteet 
ovat maskuliinisemmat (kuva 1). Murrosiän 
alussa testosteronitasot kohoavat, mikä saa ai-
kaan kasvojen pidentymisen ja kulmaharjanteen 
kehittymisen. Testosteronin myöhäisempi vaiku-
tus aikaansaa feminiinisemmät piirteet (kuva 2).
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Kuva 1 Maskuliinisemmat piirteet 
Kuva 2 Feminiinisemmät piirteet

Tutkimusmetodit
Cierin tutkimuksessa mitattiin kulmaharjanteen 
ulkonemisesta, kasvojen muotoa sekä kallon 
sisäistä tilavuutta (ECV) modernin ihmisen kal-
loista. Näytteet jaettiin kolmeen ryhmään: keski-
kivikauden/keskipaleoliittisen ajan (MSA/MP), 
myöhäisen kivikauden/myöhäisen paleoliittisen 
ajan (LSA/UP) ja nykyisiin eli holoseenin aikai-
siin ihmisiin (kuva 3). Lajittelu joidenkin fossii-
linäytteiden osalta oli ongelmallista iän määri-
tyksen vaikeuden seurauksena. Lisäksi tutkimus-
materiaali koostui miehistä, koska testosteronin 
vaikutukset näkyivät heissä selvemmin. Kallojen 
sukupuolesta ei aina kuitenkaan ollut varmuutta.

Kuva 3. Aikajana

Tiedot ECV:n osalta Cieri on kerännyt kahdesta 
lähteestä. Mikäli lähteet erosivat, käytettiin nii-
den keskiarvoa. Holoseeni ihmisten tutkimista 
varten informaatio on saatu William W. Howel-
sin tutkimuksesta. Kasvojen maskuliinisuuden 
ja ECV:n selvittämiseksi Howelsin data jaettiin 
edelleen kahteen ryhmään: keräilijäihmisiin 
(asumistiheys 0,014–0,86 ihmistä/ km-2) ja agri-
kulturalisteihin (asumistiheys 1,0–233.0 ihmistä/ 
km-2). Kulmaharjanteen muutoksien arviointiin 
käytettiin puolestaan silmien yläpuolisen ja kul-
makarvojen välisen alueen ulkoneman yhdistel-
mää.

Tutkimustulokset ja päätelmät

Tulokset

Kulmaharjanne on pienentynyt MSA/MP:sta 
LSA/UP:hen ja edelleen holoseeniin. Kulmapro-
jektion indeksi on MSA/MP:llä yli 1.5 yksikköä 
korkeampi kuin LSA/UP:llä ja 2,7–3,0 yksik-
köä korkeampi holoseeni-ihmiseen verrattuna. 
Kulmaharjanteen ulkonema on siis pienentynyt 
jatkuvasti, siten että agrikulturalisteillä mitta on 
lähellä MSA/MP-kauden naisten mittoja. MSA/
MP:lla ZYB (kuva 4) mitta on suurempi kuin 
LSA/UP:lla, mutta ryhmien välillä mitoissa ei 
kuitenkaan ole merkittävää eroa. LSA/UP ryh-
mällä sekä keräilijäihmisillä ZYB on kuitenkin 
merkittävästi suurempi kuin agrikultturalisteil-
la. NPH-arvo (kuva 4) on suurin MSA/MP:lla. 
LSA/UP sekä keräilijäihmisten kaudella NPH-
arvo laskee, kun taas agrikulttuurikaudella arvo 
lähtee nousuun.
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Kuva 4: MSA/MP-kauden kallo verrattuna agrikult-
tuurikauteen.

MSA/MP-kaudelta LSA/UP-kaudelle ECV on 
suurentunut 6 %, mutta agrikulttuurikaudella 
ECV on pienempi. Erot ovat kuitenkin pieniä 
eikä niillä ole suurta merkitystä. ECV:n pie-
nenemisen on havaittu olevan seuraus useiden 
lajien kesyyntymiseen, mutta ei ole teoreet-
tista pohjaa, että ECV:n muutokset olisivat si-
dottu androgeenitasojen muutoksiin. Vaikka 
fossiiliryhmien välillä ei ole merkittävää eroa 
ECV:ssä, tämä ei välttämättä poista mahdolli-
suutta, etteikö LSA- ja MSA-ryhmien välillä 
olisi tapahtunut suurta muutosta androgeeni re-
aktiivisuudessa.

Päätelmät

Kokonaisuudessaan kasvojen muoto on muut-
tunut feminiinisemmäksi ja tämä selittyy testos-
teroni tason laskulla sikiö aikana. Testosteroni 
tason lasku on myös saanut ihmisen käyttäyty-
misen muuttumaan sosiaalisesti suvaitsevam-
maksi, lisäksi aggressiivisuus on vähentynyt. 
Tämä puolestaan on tarjonnut luonnon valin-
nalle eri vaihtoehtoja. Aggressiivisyyden vähe-
nemisellä on voinut olla suoria lisääntymiseen 
liittyviä etuja myöhemmällä MSA- ja MP-
kaudella. Myös sosiaaliset verkostot ovat voi-
neet laajentua. Suvaitsevaisemmat yksilöt ovat 
mahdollistaneet laajemman yhteistyön, mikä 
ilmenee mm. ruoan hankinnan helpottumises-
sa ja pelon pienenemisessä ruoan riittävyyden 
suhteen. Ryhmätyöskentelyn myötä yksilöiden 
selviytyminen on parantunut. Ruoan saannin ta-
soittuminen mahdollisti keskittymisen lisäänty-
miseen. Koska kasvojen maskuliinisuus näyttää 
olevan rehellinen signaali käyttäytymisen tai-

pumuksista, on jollain tasolla voinut olla mah-
dollista, että se on toiminut seksuaalisen valin-
nan työkaluna. Populaatio tiheyden ja sosiaa-
lisen monipuolisuuden kasvaessa naaraat ovat 
suosineet kasvoiltaan feminiinisempiä miehiä, 
koska he vaikuttavat panostavan enemmän las-
tensa kasvatukseen.

Ihmiset ovat huomattavasti suvaitsevaisempia 
verrattuna muihin kädellisiin. Ottaen huomioon 
suhteet luonteen, androgeeni reaktiivisuuden 
ja kasvonpiirteiden morfologian välillä voim-
me kenties ennustaa, että ihmiset, jotka elävät 
erittäin tiiviissä populaatiossa, kuten teollisissa 
yhteisöissä, ilmentävät tulevaisuudessa entistä 
voimakkaampaa kasvonpiirteiden feminiini-
syyttä.

Hypoteesiin liittyvät epäkohdat
Cierin teorian ensimmäinen epäkohta on  
100 000–150 000 vuoden aukko nykyihmisen 
morfologisten löydösten ja jatkuvan symbo-
lisen ilmaisun todisteiden välillä, jota kutsu-
taan nykyaikaisen käyttäytymisen ongelmaksi 
(Problem of behavioral modernity). Aukko voi 
selittyä mutaation seurauksena n. 50 000 vuotta 
ennen ajanlaskua syntyneellä uudella, neuraa-
lista kehitystä säätelevällä alleelilla, jonka an-
siosta mm. työmuisti sekä kielellinen ja sym-
bolinen kapasiteetti kehittyivät. Toisen teorian 
mukaan kapasiteetti nykyaikaiseen käyttäyty-
miseen oli jo ennen tai samanaikaisesti anato-
misten muutosten kanssa, mutta mm. kulttuu-
riset ja ekologiset tekijät estivät yhdenaikaisen 
ilmentymisen.

On myös mahdollista, että sosiaalisen tolerans-
sin kasvuun onkin vaikuttanut testosteronin 
sijasta serotoniini sekä kortikosteroidit. Seroto-
niinin funktio on toimia impulsiivista käytöstä 
ehkäisevänä tekijänä, jolloin sen matala taso ai-
heuttaa aggressiivista käyttäytymistä (Summers 
ja Winberg 2006). Kortikosteroidit puolestaan 
alentavat serotoniinin tuotantoa entisestään. 
Toisin kuin androgeenit serotoniini ei tietävästi 
kuitenkaan vaikuta kasvonpiirteiden kehitykseen 
(Warden 2005). 

Lisäksi kulmaharjanteen pieneneminen on saat-
tanut liittyä ravinnonmuutokseen. On esitetty, 
että kulmaharjanne vähentäisi mekaanista jän-
nitystä purennan aikana. Ravinnon muuttuessa 
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helpommin syötäväksi kulmaharjanteen merki-
tys purennassa on pienentynyt, mikä on indusoi-
tunut myöhemmin rakenteen kokoon. Vaikka 
purenta aiheuttaakin painetta kulmaharjanteen 
seudulle, voimat ovat kuitenkin pieniä verrattu-
na yläleukaluuhun sekä poskipäille kohdistuviin 
voimiin (Lieberman, 2011). Lisäksi voimakkaat 
kulmat eivät edesauta prosessia mitenkään, sillä 
pienemmätkin kulmat aikaansaavat riittävän jän-
nitteen vähenemisen.
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Johdanto
Valomikroskoopin toiminta perustuu näkyvän 
valon amplitudin vaihteluun. Valomikroskoo-
pissa näyte valaistaan alhaalta päin ja ohjataan 
optisilla komponenteilla näytteeseen, jonka jäl-
keen kuva silmälle tai kameralle muodostetaan 
objektiivin, tubuksen ja okulaarien kautta. Täl-
lä näytteen ja silmän välillä olevalla optisella 
järjestelmällä saadaan aikaan suurennos, kom-
ponenteista riippuen, joka on 40–1000X. Valo-
mikroskooppien erotuskyky (eli lyhyin välimat-
ka, jolla kaksi erillistä pistettä voidaan erottaa 
toisistaan) on parhaimmillaan 0,2 µm, joten se 
soveltuu parhaiten kudosten tarkasteluun. Va-
lomikroskoopin erotuskykyä rajoittaa diffrak-
tio. Valomikroskoopin erotuskyvyn rajoittues-
sa mikrometriluokkaan voidaan kuvantamista 
edelleen jatkaa elektronimikroskoopin avul-
la, jolloin voidaan saavuttaa pikometriluokan  
(10–15m) resoluutio. Käytännön tasolla biolo-
gisessa kuvantamisessa toteutuu noin 0,5 nm 
tarkkuus. Elektronimikroskoopin pääperiaate 
on valomikroskoopin kanssa paljolti yhtenevä. 
Nimensä mukaisesti fotonin asemasta kuvan-
tamiseen käytetään elektronia, joka saadaan ir-
toamaan hehkukatodilta ja ohjattua magneetti-
linssien avulla näytteeseen ja edelleen fluoresoi-
valle kalvolle, josta kuva saadaan tallennettua. 
Nykyään on käytössä myös suoraan elektroneja 
havaitsevia puolijohdekennoja hyödyntäviä ka-
meroita. Kaksiulotteisten mikroskooppikuvien 
lisäksi on 3D-mikroskopontimenetelmiä, joilla 
saadaan paremmin tietoa näytteen eri osien suh-
teista toisiinsa.

Valomikroskoopin toimintaperiaate
Valomikroskoopin valaisuoptiikan käsittää va-
lonlähde, kollektori ja kondensori. Valonlähtee-
nä käytetään yleensä halogeenivaloa. Valonläh-
teen yläpuolella voi olla kollektori eli kokoo-
jalinssi, joka kokoaa valonsäteitä. (Rantala I, 
Lounatmaa K) 

Kondensorissa on apertuurihimmennin, joka sää-
telee valon pääsyä näytteeseen. Himmentimellä 
on suuri vaikutus erotuskykyyn, kontrastiin ja 
fokussuvyyteen. Sulkemalla apertuurihimmen-
nintä näytteen erotuskyky heikkenee, valoisuus 
vähenee, kontrasti lisääntyy ja fokussyvyys kas-
vaa. Kondensori toimii kokoojalinssin tavoin, 
kokoaa ja keskittää valon näytteeseen. Konden-
sorin yläpuolella on näytepöytä, johon näyte 
kiinnitetään. (Rantala I, Lounatmaa K)

Diffraktio on ilmiö, joka syntyy kun valonsäde 
kulkee ympyränmuotoisen aukon läpi ja muut-
tuu pistemäisestä joukoksi samankeskisiä kirk-
kaita ja tummia renkaita, joita kutsutaan Airyn 
renkaiksi. Airyn renkaat aiheuttavat sen, että 
kahden erotettavan erillään olevan pisteen vä-
limatka kasvaa, eli erotuskyky huononee. Valo-
mikroskoopin erotuskykyä rajoittaa siis diffrak-
tio. (Kontio, J)

Objektiivit ja numeerinen apertuuri

Objektiivin, tubuksen eri optisten elementtien ja 
okulaarien kautta valomikroskooppi muodostaa 
kuvan silmille tai kameralle. Valomikroskoo-
peissa on yleensä revolveri, johon objektiivit 
on kiinnitettyinä. Revolveri on pyörivä rumpu, 
johon mahtuu useita objektiiveja. Objektiivien 
suurennokset ovat yleensä 4–100 -kertaisia. (Da-
vidson MW; Rantala I, Lounatmaa K)

Koska kromaattinen aberraatio (eri värien fo-
kusoituminen eri pisteisiin taittumisen jälkeen) 
aiheuttaa värivirheitä nähtävässä kuvassa, on se 
objektiiveissa yleensä korjattu akromaattisesti, 
semi-apokromaattisesti tai apokromaattisesti. 
Akromaattinen korjaus tarkoittaa sinisen ja pu-
naisen värin korjausta, apokromaattinen lähes 
kaikkien värien korjausta ja semi-apokromaatti-
nen näiden kahden välimuotoa. Värivirheiden li-
säksi objektiivit voivat aiheuttaa monokromaat-
tisia aberraatioita, esim. palloaberraatiota, jossa 
näyteestä lähtevät valonsäteet eivät fokusoidu 
samaan tasoon. (Rantala I, Lounatmaa K.)
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Tubuksen suurennoksen määrää tubuskerroin, 
joka vaihtelee tubusten välillä. Yleensä tubus-
kerroin on n. 1. Okulaarien suurennokset ovat 
välillä 5–25X. Mikroskoopin lineaarinen suu-
rennos saadaan kertomalla näiden komponentti-
en suurennokset keskenään (objektiivin suuren-
nos x okulaarin suurennos x tubuskerroin(=1)). 
Esim. 10X okulaarin ja 40X objektiivin tuottama 
lineaarinen suurennos on 400X. Mikroskoopin 
lineaarista suurennosta voisi kasvattaa erittäin 
suureksi, mutta erotuskyvyn rajat määrää näky-
vän valon aallonpituus ja numeerinen apertuuri 
(NA). NA = n × sin α/2, jossa n=väliaineen tai-
tekerroin, α=objektiivin avautumiskulma. Sekä 
objektiivilinssillä, että kondensorilinssillä on 
oma nuumerinen apertuurinsa. (Davidson MW; 
Rantala I, Lounatmaa K)

Eli mitä suurempi valokeila (α/2) on, sitä suu-
rempi numeerinen apertuuri ja näin ollen erotus-
kyky, sillä erotuskyky on suoraan verrannollinen 
numeeriseen apertuuriin. Numeerista apertuuria 
voidaan kasvattaa käyttämällä immersioöljyä, 
jonka taitekerroin on sama kuin objektiivin. Im-
mersioöljyä käytettäessä kokonaisheijastuminen 
tapahtuu suuremmilla kulmilla, mistä johtuen 
objektiiville saadaan laajempi valokeila. Tämän 
seurauksena numeerisen apertuurin arvo kasvaa 
ja mikroskoopin erotuskyky paranee. Immersio-
öljyä käytetään objektiiveissa, joiden numeerinen 
apertuuri on yli 0,95. (Rantala I, Lounatmaa K)

Kuvanmuodostus 

Valomikroskoopin optiseen kokonaisuuteen 
kuuluu valonlähde, kondensori, näyte, objektii-
vi ja okulaari. Objektiivi muodostaa näytteestä 
suurennetu todellisen välikuvan, joka on väärin-
päin. Okulaari muodostaa välikuvasta suurenne-
tun valekuvan, joka on samoin päin kuin esine. 
Kondensoria tarvitaan keskittämään valoa tar-
kastelukohteeseen, koska korkeita suurennoksia 
käytettäessä kohteesta näkyy niin pieni alue, että 
kirkkaus kärsii. (Rantala I, Lounatmaa K)

Transmissioelektronimikroskooppi 
TEM 

Hyödyntämisen perusta

Mikroskooppisen kuvantamisen perustana on 
valomikroskooppi, joka pääpirteittäin kehitettiin 
jo 1600-luvun alkupuolella. 1800-luvun loppuun 

tultaessa valomikroskoopin tekninen kehitys oli 
jo johtanut havaintoihin valomikroskoopin ero-
tuskyvyn rajoista, jotka eivät enää riippuneet op-
tiikan kehittymisestä.

Saksalainen fyysikko Erns Abbe ehdotti ensim-
mäisenä, että kyky erottaa yksityiskohtia näyt-
teestä optisesti on rajoittunut käytetyn valon aal-
lonpituuteen, riippumatta niinkään kuvasuuren-
noksesta. (TEM, Williams & Carter, s.4–9)

Tämä taas johti ultraviolettivaloa hyödyntävien 
valomikroskooppien kehittämiseen. UV – mik-
roskoopit osoittautuivat ongelmallisiksi niissä 
käytetyn UV – valon absorptio – ominaisuuksi-
en vuoksi. UV-valon absorptiohäviöt tavallisis-
sa linsseissä olivat liian suuret ja toisaalta tähän 
käyttöön soveltuvat spesifiset kidelinssit, käy-
tännön vuoksi jo liian kalliita. Tässä vaiheessa 
vakiintui hetkeksi käsitys, että optinen kuvanta-
minen mikrometriluokkaa tarkemmin olisi mah-
dotonta aallonpituusrajoitusten vuoksi.

1927 Louis de Broglie esitti käänteentekevän hy-
poteesinsa ainehiukkasten aaltoluonteesta. Hän 
esitti, että fotoni ei ole ainoa hiukkanen, jolla on 
sekä hiukkasluonne että aaltoluonne. Luonnon 
symmetrisyyden vuoksi jos sähkömagneettisella 
säteilyllä (fotoni) on hiukkasluonne, myös aine-
hiukkasilla kuten elektroneilla, on oltava aalto-
luonne. (University Physics, Young & Freed-
man, s. 1380)

Tämä johti havaintoon, että elektronien de Brog-
lien aallonpituus on monikymmenkertaisesti 
näkyvänvalon ja UV-valon aallonpituuksia pie-
nempi. Mahdollistaen täten teoreettisesti kuvan-
tamisen aina atomitason tarkkuuksille asti.

	  
J = R A0T
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Saksalainen fyysikko Ernst Ruska valmisti 
vuonna 1933 ensimmäisen elektronimikroskoo-
pin jolla saavutettiin suurempi resoluutio kuin 
aikaisemmilla näkyvään valoon perustuvilla va-
lomikroskoopeilla. Hän sai työstään elektroniop-
tiikan parissa fysiikan Nobel – palkinnon vuonna 
1986. (TEM, Williams & Carter, s.4–9) 
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Toimintaperiaate

Elektronimikroskoopin elektroniemission läh-
teenä toimii elektronitykin sisällä oleva hehku-
katodi. Tavallisesti volframista (hehkulanka) tai 
lantaniumheksaboridista(LaB6 kide) valmiste-
tun elektronilähteen lämpötilaa nostetaan erilli-
sellä lämpövastuksella tai lasersäteellä. Lämpö-
tilan noston jälkeen vastusvirrat sammutetaan 
hetkellisesti ja hehkukatodin ja anodin välille 
nostetaan hetkeksi erittäin korkea jännite, noin 
100–300kV. Tällöin tapahtuu elektronien irrot-
tautuminen hehkuvan katodin atomien tavalli-
sesti uloimmilta orbitaaleilta, joilla on pienim-
mät ytimen ja elektronin väliset sidosvoimat. 
Emission taustalla on kaksi fysikaalista ilmiötä, 
terminen- ja sähkökenttä emissio. (TEM, Wil-
liams & Carter, s.73–75)

Hehkukatodin materiaalin valinta perustuu 
Richardsonin lakiin ja siitä edelleen johdettuun 
Schottkyn emissioon, jossa huomioidaan elekt-
ronin irtoamisen termisessä kynnysenergiassa 
myös ulkoisen magneettikentän avustava vaiku-
tus.

J=emission virrantiheys (A/m2), λ
R
=materiaali- 

kohtainen vakio, A
0
= 1,2x106 Am-2K-2, T=lämpö- 

tila(K), k=Boltzmannin vakio, W=aineen 
työfunktio[J], joka tarkoittaa minimienergiaa, 
joka vaaditaan elektronin irrottamiseksi yti-
men vaikutuspiiristä, magneettikenttä emissiota 
avustava vaikutus madaltaa elektronin irtoa-
miskynnystä vähentämällä työfunktiosta tekijän 
ΔW. E=magneettikentän kenttävoimakkuus ja 
ε

0
=tyhjiön permittiivisyys. (TEM, Williams & 

Carter, s.73–74)

Schottkyn emissiosta nähdään, että elektronie-
missiota voidaan kasvattaa nostamalla lämpö-
tilaa tai valitsemalla aine, jolla on mahdolli-
simman matala työfunktio W. Volframi on esi-
merkki korkeata lämpötilaa(3422°C) sietävästä 
metallista ja lantaniumheksaboridi matalan työ-
funktion omaavasta keraamista, jolla on korkea 
sulamispiste(2210°C) .

Atomien keskinäisen suuren lämpöliikkeen ai-
kaansaaman termisen emission lisäksi elektroni-
en emissiokynnyksen ylittymistä auttaa katodin 
ja anodin välinen korkea jännite ja siitä aiheu-
tuva voimas sähkökenttä. Sähkökentän avulla 
irronneet elektronit myös kiihdytetään suurel-
le nopeudelle. Käytettäessä yli 50kV jännitettä 

joudutaan huomioimaan kuvantamisessa myös 
suhteellisuusteoreettiset korjaukset elektronien 
lähestyessä valonnopeutta.

Hehkukatodin ja anodin lisäksi elektronitykissä 
on Wehneltin sylinteri, joka toimii analogisena 
kenttähimmentimenä. Se on varattu hehkukato-
dia vielä negatiivisemmaksi, jotta elektronisuih-
kun saadaan kohdistettua anodin läpi mahdol-
lisimman pienellä häviöllä samalla kaventaen 
säteen avautumiskulmaa.

Elektronimikroskoopin toiminta edellyttää elekt-
ronisuihkukanavan matalaa painetta(Lähde 1, 
s.127). Tavoiteltu tyhjiötila estää anodin ja ka-
todin välisen virtakaaren syntyä sekä elektronien 
ei toivottua vuorovaikutusta kaasumolekyylien 
kanssa, joka heikentäisi kuvauksen virheettö-
myyttä. Myös itse näyte on valettava sidosainee-
seen, jonka osatehtävänä on estää juuri kaasuun-
tumisen elektronien emissiotilaan kuvantamisen 
aikana (TEM, Williams & Carter, s.132).

Elektronitykin jälkeen elektronisuihkua ohjail-
laan sähkömagneettisilla säätökäämeillä. Varatut 
hiukkaset ohjautuvat käämien magneettiken-
tän vuorovaikutuksessa kulkiessaan niiden ohi. 
Kokoojalinssien kondensorikäämien tehtävänä 
on ohjata elektronisuihku oikein rakentuneena 
näytteeseen. Näytteen jälkeen saadaan vaadittu 
suurennos ja kuvan tarkkuus aikaan objektiivi-, 
diffraktio-, väli- ja projektorilinssien avulla, jot-
ka kaikki ovat magneettisia käämejä (kuva B). 
(TEM, Williams & Carter, s.96–99)

Apertuurit ovat aina magneettilinssin jälkeen 
olevia säädettäviä suljinaukkoja, joiden tehtä-
vänä on suodattaa optiselta akselilta poikkeavia 
elektroneja. Elektronien poikkeamista aiheut-
taa magneettilinssien palloaberraatio, diffraktio 
ja eri elektronien nopeuserosta johtuva kohina. 
Elektronisuihku johdetaan fluoresoivalle kalvol-
le tai suoraan spesifiseen CCD-kameraan, joka 
tallentaa kuvan tarkastelua varten. (TEM, Wil-
liams & Carter, s.117)

Käyttö

Näytteen valmistuksessa ja eritoten biologisilla 
näytteillä on kuvantamisen laadukkuuden kan-
nalta ensiarvoisen tärkeätä varmistaa kuvattavan 
näytteen kaikkialta yhtäläinen paksuus n. 20–
200nm ja näytteen dehydroiminen ja fyysisen 
valamisen onnistuminen. 
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Kontrasti kuvauksessa syntyy elektronien ja 
näytteen vuorovaikutuksesta. Näytteen eri koh-
tien tiheyserot näkyvät kuvassa tummuuseroina. 
Tiheimmissä kohdissa elektroneiden absorbtio 
pysäyttää elektronin liikkeen tai inelastinen si-
ronta poikkeuttaa elektronin ulos kuvan muo-
dostavasta elektronisuihkusta. Sironnut elektro-
ni suodattuu linssien jälkeisissä apertuureissa. 
Nämä kohdat näkyvät elektronimikroskoopin 
kuvassa siis tummana. (TEM, Williams & Car-
ter, s.53,60)

Kuvattavien kohteiden kontrastia pystytään tar-
koituksellisesti lisäämään sitomalla spesifisesti 
hakeutuviin merkkiaineisiin raskaita alkuaineita 
sisältäviä raskasmetallisuoloja, kuten uranyyli-
asetaattia tai lyijysitraattia. Erinäisiä sovelluksia 
löytyy myös säteileville ja fluorisoiville merkki-
aineille.

Kuvantamisongelmat

Magneettilinssien ongelmina elektronimikro-
skooppikuvantamisessa on linssien magneetti-
kenttien ominaisuudet. Elektronitykiltä saapuvat 
elektronit liikkuvat eri nopeuksilla käämien ohi. 
Varautuneen hiukkasen ja magneettikentän vä-
lisen vuorovaikutuksen yhtenä kolmesta vaiku-
tussuureesta on hiukkasen nopeus magneettiken-
tässä. Tämä aiheuttaa merkittävän virheen reso-
luutioon. Suljinmekaniikalla voidaan pulssittaa 
elektronisädettä ja saada aikaan jonkinasteista 
rajausta elektronien nopeusskaalaan.

Myös palloaberraatio on seurausta magneetti-
kentän ominaisuuksista. Siinä polttopisteen pis-
temäisyys muuttuu käämien magneettisten omi-
naisuuksien vuoksi viivamaiseksi kuvaussuun-
nassa, jolloin säteen reuna-alueiden elektronit 
kohdistuvat tavoiteltua polttopistettä sitä etääm-
mälle mitä kauempana ne ovat säteen keskiöstä. 
Magneettikäämeillä ei pystytä luomaan homo-
geenisisa kenttiä, vaan aina reuna-ja ydinaluiden 
välillä on intensiteettieroja.

Kuvantamistekniikan mallintamisen kehittymi-
nen mahdollistaa nykyään aberraatiokorjausten 
tekemisen laskennallisesti kuvankäsittelyn kaut-
ta esim. Fourier – muunnelmalla(TEM, Williams 
& Carter, s.542,573).

Kolmanteen ulottuvuuteen
Molemmilla kuvantamismenetelmillä, niin va-
lomikroskoopin kuin transmissioelektronimik-
roskoopin kohdalla, seuraavaa kehityssuuntaa 
edustaa kuvantaminen kaksiulotteisen tason li-
säksi myös syvyyssuunnassa. Kolmiulotteinen 
kuvantaminen on perusperiaatteeltaan menetel-
mänä hyvin samankaltainen kuin jo vuosia käy-
tössä ollut tietokonetomografia. 

Tomografisessa kuvantamisessa näytettä kuva-
taan yhdessä tasossa eri suunnista. Eri suunnista 
otettuja kuvia kutsutaan projektioksi ja niitä voi 
olla kohtisuorien kuvaussuuntien lisäksi, niiden 
välissä olevalta 90 asteen avautumiskulmalta, 
niin monta kuin riittävän kuvantamistarkkuuden 
aikaansaamiseen katsotaan tarpeelliseksi. Näistä 
eri kuvista muodostetaan laskemalla tietokone-
avusteisesti takaisinprojektioalgoritmeilla kuva 
tasoleikkeen tiheysjakaumasta. Laskennallisesti 
nykyään ei tukeuduta enää lineaariseen algeb-
raan sen matemaattisesti korrektista muodosta 
huolimatta, vaan menetelmänä on laitteen fysii-
sen rakenteen kokonaisuutena huomioiva koke-
muspohjainen iterointi, jonka heikkona puolena 
on sen vaatima suuri laskentateho. Kuvankäsit-
telyn avulla eri tasoilta kuvatut leikkeet voidaan 
yhdistää kolmiulotteiseksi kokonaisuudeksi aset-
tamalla kuvat päällekkäin. Saadusta 3D-kuvasta 
voidaan edelleen erottaa tiheysarvoja rajaten 
vaihtelevia kokonaisuuksia erillistä tarkastelua 
varten.(Sharpe ym. 2002)

OPT eli Optical Projection Tomography on valo-
mikroskopointimenetelmä, jolla saadaan tuotet-
tua korkearesoluutioisia 3D-mikroskooppikuvia 
näkyvänvalon aallonpituusalueella yli 15mm 
paksuista biologisista näytteistä. OPT mahdol-
listaa esim. nopeasti tapahtuvan kudosten RNA-
jakautumien ja proteiiniesiintymien kartoitta-
misen, säilyttäen ehjänä orgaaniset järjestelmät. 
OPT kuvausta voidaan tietyin rajoituksin tehdä 
myös 4D-muodossa, jolloin kuvausta suoritetaan 
toistuvasti aika yksikössä. Näin ollen voidaan 
seurata esim. soluorganellien ja proteiinisyntee-
sin liikkeita solun sisällä. (Sharpe ym. 2002) 

ET eli Electron Tomography on vastaavasti 
transmissioelektronimikroskopointimenetel-
mä, jolla voidaan tuottaa valomikroskooppia 
suuremmalla resoluutiolla 3D-kuvia myös bio-
logisista näytteistä. Biologisten näytteiden ku-
vantamisessa ongelma tahtoo olla orgaanisten 
järjestelmien tuhoutuminen tai vaurioituminen 
suurten energia siirtymien vuoksi.
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A9  TEM – ja SEM – mikroskooppi – toimintaperiaate 
Niskanen, Iiro & Ukonmaanaho, Janne
Solu -ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
9.9.2009
Tarkastaja: Mika Kaakinen

Tiivistelmä
Elektronimikroskoopit muistuttavat valomikroskooppeja, mutta kohteiden havaitsemiseen käytetään näkyvän 
valon sijasta keskitettyä elektronivirtaa. Elektronimikroskooppeja on kahta päätyyppiä: TEM eli läpäisyelekt-
ronimikroskooppi ja SEM eli pyyhkäisyelektronimikroskooppi. Läpäisyelektronimikroskooppi muodostaa 
kohteista läpivalaisukuvia, ja pyyhkäisyelektronimikroskooppi, nimensä mukaisesti, pyyhkii kohteiden pintaa 
elektronisuihkulla muodostaen kolmiulotteisia kuvia kohteiden pinnanmuodoista. Elektronimikroskooppien 
ylivoimainen erotuskyky ja suurennusominaisuudet mahdollistavat jopa solun hienorakenteiden tutkimisen, 
mikä ei tavallisella valomikroskoopilla ole mahdollista.

Elektronimikroskopia
Elektronimikroskoopit ovat tieteellisen tutki-
muksen välineitä, joissa käytetään hyväksi erit-
täin korkeaenergisiä elektroneja tutkittaessa 
kappaleita hyvin pienessä mittakaavassa. Elekt-
ronimikroskoopilla suoritetut tutkimukset voivat 
antaa tietoa kappaleen topografiasta eli pinnan 
muodoista, morfologiasta eli kappaleen muodos-
tavien osasten koosta ja muodosta, kompositios-
ta eli kappaleen muodostavista aineista ja niiden 
suhteista sekä kappaleen kiderakenteesta eli 
kuinka atomit ovat kappaleessa järjestäytyneet. 

Elektronimikroskoopit kehitettiin valomikro-
skooppien, ja niiden hyväksi käyttämän näkyvän 
valon fysikaalisten rajoitusten vuoksi. Valomik-
roskoopilla oli mahdollista päästä vain noin tu-
hatkertaiseen suurennokseen erotuskyvyn(pienin 
etäisyys, jolla vierekkäiset pisteet vielä nähdään 
erillisinä) ollessa maksimissaan noin 0,2 mikro-
metriä. Tämä teoreettinen raja oli saavutettu 
1930-luvun alkuun mennessä, ja tieteellisissä 
piireissä vallitsi yleinen kiinnostus nähdä muun 
muassa orgaanisen solun hienorakenteet(tumat, 
mitokondriot jne.). Vaatimuksena näiden toi-
veiden toteutumiselle oli kuitenkin, että mikro-
skooppien suurennoskyky kasvaisi vähintään 
kymmenentuhatkertaiseksi, mikä ei kuitenkaan 
ollut mahdollista perinteisillä valomikroskoo-
peilla. TEM eli läpäisyelektronimikroskooppi 
oli ensimmäinen elektronimikroskooppi, ja se 
oli rakenteeltaan hyvin paljon valomikroskoop-
pia muistuttava sillä erotuksella että nyt käy-
tettiinkin keskitettyä elektronisuihkua kohteen 

”läpi näkemiseen” valon sijasta. Ensimmäinen 
läpäisyelektronimikroskooppi rakennettiin Max 
Knollin ja Ernst Ruskan toimesta Saksassa vuon-
na 1931. Ensimmäinen SEM eli pyyhkäisyelekt-
ronimikroskooppi kehitettiin vuonna 1942, ja 
kaupalliset mallit vasta vuonna 1965 elektroniik-
katekniikan kehityttyä riittävästi.

Kaikkien elektronimikroskooppien perustoi-
minta on samanlainen; elektronisuihku muo-
dostetaan tyhjiöön elektronitykin toimesta, tämä 
elektronisuihku kiihdytetään kohti tutkittavaa 
näytettä, fokusoidaan ja ohjataan metallisten 
apertuurien sekä magneettisten linssien avul-
la. Kuvan muodostuminen perustuu näytteen ja 
elektronisuihkun vuorovaikutukseen, joka voi-
daan havaita. (Stefanaki E ym. 2009)

TEM (Transmission Electron 
Microscopy)
TEM eli läpäisyelektronimikroskopia on mik-
roskopiatekniikka, jossa elektronisuihku ohja-
taan erittäin ohuen tarkasteltavan näytteen läpi 
magneettilinssien avulla. Elektronien kulkiessa 
näytteen lävitse, ne vuorovaikuttavat näytteen 
kanssa. Kuva muodostuu tämän vuorovaikutuk-
sen seurauksena; kuva suurennetaan ja tarken-
netaan fluoresoivalle pinnalle. Erotuskyvyltään 
läpäisyelektronimikroskooppi on noin kahden 
nanometrin luokkaa biologisissa näytteissä, ja on 
mahdollista nähdä kohteet jopa miljoona kertaa 
suurempina (Hiltunen E ym. Galenos –Ihmiseli-
mistö kohtaa ympäristön 2007, Stefanaki E ym. 
2009).
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Toimintaperiaate

Läpäisyelektronimikroskoopissa käytetään 
elektronisuihkua, jota ohjataan magneettisten 
linssien avulla. Verrattuna valomikroskooppiin 
elektronimikroskoopin toimintaperiaate on hy-
vin samankaltainen; merkittävimmät erot johtu-
vat elektronisäteilyn lyhyemmästä aallonpituu-
desta sekä elektronien varauksesta.

Elektronilähteenä toimii pyyhkäisyelektroni-
mikroskoopissa hehkukatodi, jossa sopivan 
elektrodijärjestelmän ja kiihdytysanodin avulla 
saadaan aikaan voimakas, lähes yhdensuuntai-
nen elektronisuihku. Niin sanotun elektronitykin 
kiihdytysjännite vaihtelee laitteesta riippuen vä-
lillä 20–1500 kV, useimmiten kuitenkin välillä 
20–100 kV. Kiihdytysjännitteen olisi hyvä olla 
mahdollisimman vakaa, mikä johtaisi elektro-
nien aallonpituuden(de Broglie) suureen vakau-
teen eli monokromaattisuuteen(sisältää vain yhtä 
aallonpituutta). Tämä on edellytys mahdollisim-
man onnistuneille TEM–kuville.(Kontio 2001)
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kaavakuva(kuva muokattu David Eccles:n piirtämästä kuvasta). 

 

Kuva 1: Läpäisyelektronimikroskoopin kaavaku-
va (kuva muokattu David Eccles:n piirtämästä 
kuvasta).

Elektronitykistä(kuva 1) tuleva kapea elektroni-
suihku kohdistetaan kondensorilinssillä(kuvassa 
1 ennen kondensoriapertuuria, ei nimetty) näyt-
teeseen, jonka eri kohdat päästävät eri tavoin 
elektroneja läpi riippuen näytteen tiheydestä. 
Objektiivilinssi(kuva 1) muodostaa elektronipom-
mituksen aiheuttamasta intensiteettivaihtelusta 
noin 8–25 kertaa suurennetun elektronioptisen ku-
van, välikuvan. Niin sanottu projektiolinssi(kuva 
1) kuvaa välikuvan edelleen loistevarjostimelle, 
jossa kuvan tarkentaminen tapahtuu. Loistevar-
jostimen tilalle vaihdetaan valokuvauslevy tai 
filmi(nykyään käytössä digitaaliset kuvalaitteis-
tot), johon elektronit suoraan osuessaan aiheut-
tavat siinä mustumista. Lopullinen suurennos on 
jopa miljoonakertainen(kuva 3).

Koska elektronit siroavat(muuttavat suuntaansa 
joko liike-energiaansa menettäen tai menettä-
mättä) voimakkaasti kulkiessaan näytteen läpi 
on läpäisyelektronimikroskoopin osat pidettävä 
tyhjiössä. Paine mikroskooppikammiossa voi 
olla vain noin 10–5 mmHg, jotta ongelmilta väl-
tytään. Tyhjiö saadaan aikaiseksi erityisillä tyh-
jiöpumppujärjestelmillä. Lisäksi on huolehditta-
va, että tutkittavat näytteet eivät höyrystä kaasu-
molekyylejä, jotka voisivat reagoida elektronien 
kanssa, mikroskooppikammioon.(Kontio 2001, 
Hiltunen E ym. Galenos –Ihmiselimistö kohtaa 
ympäristön 2007)

TEM:a käytetään erityisesti biologisten rakentei-
den, kuten soluorganellit, tutkimukseen. TEM:lla 
on mahdollista nähdä muun muassa orgaanisen 
solun mitokondriot, Golgin laite, solulimakal-
vosto, ribosomit ja tuman sisärakenteet. Merkit-
tävin kontrastin eli sävykkyyden aiheuttaja ovat 
edellä mainitut sironneet elektronit. Puhutaan 
elastisesti sironneista elektroneista, kun elektro-
nit eivät luovuta energiaa törmätessään ja vastaa-
vasti epäelastisesti sironneista, kun ne luovutta-
vat osan energiastaan törmäyksessä. Epäelasti-
nen sironta on suurin kontrastin aiheuttaja kai-
kissa näytteissä. Käytetyimpiä kuvaustekniikoita 
ovat niin sanottu valoisakenttäkuvaus ja pimeä-
kenttäkuvaus. Nämä kuvaustekniikat perustuvat 
nimenomaan sironneiden(pimeäkenttäkuvaus) 
tai siroamatta(valoisakenttäkuvaus) läpi kulke-
neiden elektronien havaitsemiseen. Biologisissa 
näytteissä valoisakenttäkuvaus on käytetympi.
(Hiltunen E ym. Galenos –Ihmiselimistö kohtaa 
ympäristön 2007)

Biologisten näytteiden valmistuksessa TEM:a 
varten on huomioitava, missä suunnassa näyte 
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kannattaa leikata, jotta tutkittava rakenne saa-
daan parhaiten näkymään. Ohutleike värjätään 
tavallisimmin leikkauksen jälkeen erilaisilla vär-
jäysaineilla, koska se on selvästi tehokkain tapa 
lisätä kontrastia. Yleisimmin käytetyt väriaineet 
ohutleikevärjäyksissä ovat uranyyliasetaatti ja 
lyijysitraatti. Värjäystapahtumassa pH on kes-
keisessä roolissa, ja määrää hyvin pitkälti mitkä 
osat värjäytyvät ja mitkä eivät. Uranyyliasetaatin 
värjäävänä ionina toimii uranyyli-ioni, ja lyijy-
sitraatin vastaavasti lyijyioni. Värjäytyminen pe-
rustuu näiden ioninen reaktioihin näytteessä ole-
vien tutkittavien yhdisteiden, kuten DNA, RNA, 
proteiinit tai vaikkapa sytoplasma kanssa. Ta-
pahtuvat reaktiot riippuvat reagoivien yhdistei-
den varauksista, jotka puolestaan ovat seurasta 
vallitsevista pH-olosuhteista. Uranyyliasetaatilla 
saadaan alhaisissa pH-lukemissa(3,5–4) värjät-
tyä erityisesti fosfolipidejä, DNA:a ja proteiine-
ja. Se toimii Uraanin suuren atomipainon(238) 
vuoksi myös hyvänä massapaksuuden lisääjänä 
ja hyvänä yleisvärinä korkeammissa pH-arvois-
sa. Lyijysitraatti puolestaan on niin ikään hyvä 
yleisväri, ja sillä on lisäksi taipumus värjätä sy-
toplasmaa ja siten lisätä koko leikkeen massa-
paksuutta. Käytännössä useimmiten suoritetaan 
niin sanottu kaksoisvärjäys, jossa ensin leike 
värjätään uranyylliasetaatilla ja sitten lyijysitraa-
tilla.(Pelttari A 2007)

SEM (Scanning Electron Microscope)
Pyyhkäisy- eli scanningelektronimikroskooppia 
käytetään näytteiden pintarakenteiden kuvan-
tamiseen. SEM:llä voidaan myös määrittää sa-
manaikaisesti näytteen kemiallinen koostumus. 
SEM:n erotuskyky ja kuvan syvyystarkkuus ovat 
erinomaisia. Kuvien kolmiuloitteisuus on ylivoi-
mainen muihin mikroskooppeihin verrattuna, 
muun muassa valomikroskooppiin verrattuna sy-
vyystarkkuus on 100- 1000- kertainen(kuva 4). 
Yleensä SEM:llä kuvataan 10–200 000- kertaisia 
suurennoksia. (Elektroninen aineisto: Mikrosko-
pia 2006)

Pyyhkäisy elektronimikroskoopin erotuskyky 
on tarkimmillaan 1–5 nanometriä(Kontio 2001). 
Kuvattaessa biologisia materiaaleja näytteet tu-
lee pinnoittaa esimerkiksi kullalla tai hiilellä 
näytteiden huonosta sähkönjohtokyvystä johtu-
en. Lisäksi pinnoite suojaa näytettä sähköiseltä 
varautumiselta, mekaaniselta kulutukselta sekä 
lämpövaurioilta(Lounatmaa K ym. Biologinen 
elektronimikroskopia 1991).

SEM:n Toimintaperiaate

Kuva 2: SEM:n kaavakuva(kuva muokattu Stuart 
M. Leeds:n piirtämästä kuvasta).

SEM:ssä käytetään elektronitykkiä(kuva 2), 
kuten TEM:ssäkin, mutta elektronisuihku ei lä-
vistä näytteen pintaa, vaan pyyhkii sitä kapealla 
suihkulla. SEM:ssä käytettävä kiihdytysjännite 
on alhaisempi kuin TEM:ssä, noin 20kV. Suu-
remmilla jännitteillä elektronisuihku tunkeutuisi 
syvemmälle näytteeseen ja vaurioittaisi biolo-
gisia näytteitä ja aiheuttaisi kuvan muodostuk-
sen kannalta turhia sekundäärisiä elektroneja. 
Elektronisuihku ohjataan apertuurilevyillä(kuva 
2) ja kondensorilinsseillä(kuva 2) mahdollisim-
man kapeaksi pisteeksi näytteen pinnalle. Osa 
näytteen pintaa pyyhkivästä elektronisuihkun 
elektroneista heijastuu näytteestä, osa synnyttää 
näytteessä elektroni- ja röntgensäteilyä. Kuva 
muodostetaan heijastuneista sekä emittoituneista 
elektroneista. Elektronit kerätään magneettisen 
tai sähköstaattisen voimakentän avulla näyttees-
tä tulevan intensiteettivaihtelun rekisteröivään 
detektoriin. Detektori (kuva 2) kerää riittävän 
korkeaenergiset elektronit. Elektronit kiihdyte-
tään uudelleen kohden tuikeilmaisinta. Elekt-
ronien osuessa tuikeilmaisimen, tuikeaineessa 
muodostuu fotoneja. Fotonit kulkevat valokaa-
pelia pitkin valomonistinputkeen (kuva 2). Fo-
tonien muodostama sähkövirta vahvistetaan ja se 
säätelee kuvaputken kirkkautta. Sähkövirta pitää 
vahvistaa, koska näytteestä saatavien elektroni-
en määrä ei ole riittävä muodostamaan kuvaput-
kelle kuvaa. Jokaista kapealla elektronisuihkulla 
valaistua näytteen pistettä vastaa piste kuvan-
muodostuslaitteessa. Kun näytettä pyyhkäistään 
useita kertoja piste pisteeltä elektronisuihkulla, 
saadaan lopulta muodostettua näytteestä kuva. 
(Kontio 2001)
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Kuvat 3 ja 4: Vasemmalla TEM –kuva polioviruk-
sesta (copy-free kuva wikipediasta), oikealla väri-
tetty SEM-kuva voikukasta(kuvan käyttö Oulun yli-
opiston Elektronimikroskopian laitoksen luvalla).
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Tiivistelmä
Tässä esseessä on perehdytty aiheeseen pääasiassa valomikroskoopin näkökulmasta, sillä se on Oulun lääke-
tieteellisen tiedekunnan solu- ja kehitysbiologian kurssin opiskelijoiden tärkein työväline kudosten tutkimi-
seen. Kudoksen fiksaation voi suorittaa kemiallisesti tai fysikaalisesti, mm. lämmittämällä, mikroaalloilla tai 
syväjäädyttämällä. Sekä fysikaalinen fiksaatio että fiksaatio elektronimikroskooppitarkastelua varten jää tämän 
esseen ulkopuolelle. 

Aihetta on lähestytty kertomalla ensin histologisten näytteiden valmistuksesta muun muassa avaamalla käsit-
teet histologia ja sytologia. Kudosten preparoinnista on esitelty fiksaatio, kudosnäytteen valaminen parafiiniin 
ja värin liittäminen näytteeseen. Erilaiset värjäysmenetelmät sekä kudosnäytteen päällystys päättävät esseen.

Johdanto
Histologisessa tutkimuksessa käytetään pää-
asiassa valomikroskooppia, jolloin saadaan 
100–1000 -kertainen suurennos riippuen tarkas-
teltavan kohteen, laitteen ja menetelmän ominai-
suuksista. Parafiinileike on tavallisin näytetyyp-
pi valomikroskoopille (Myhre 1993).

Kudoksen rakenne on yhteydessä sen toimintaan 
ja solujen sekä kudosten toiminnasta voidaan 
päätellä paljon tarkkailemalla niiden raken-
neosasia. Kun tähän yhdistetään kerättyä infor-
maatiota biokemiasta, fysiologiasta ja muista 
perustieteistä, tämä tutkimusmenetelmä tarjoaa 
hyvän työkalun ihmiselimistön toiminnan ym-
märtämiseen (Young ym. 2006).

Mikroskooppitarkastelua varten nisäkäsnäytteil-
le tarvitaan käytännössä aina kunnollinen kiin-
nitys eli fiksaatio sekä näytteen värjäys, sillä ne 
ovat huonosti alkuperäisessä muodossaan pysy-
viä, heikosti säilyviä sekä yleensä värittömiä. 
Lähes kaikenlaiset näytteet soveltuvat pinta-
mikroskopiaan, mutta läpäisymikroskopiaa var-
ten näytteistä tulee valmistaa joko ohutleike tai 
erilaisia sivelyvalmisteita (Rantala & Pelliniemi 
1996).

Histologisten näytteiden valmistus
Histologia on oppi kudosten ja elinten rakentees-
ta ja niiden muutoksia tutkitaan histopatologi-
assa. Kudosten kappaleet (biopsiat), kokonaiset 

elimet (resekaatit) ja pikanäytteet eli jääleikkeet 
ovat histologisia näytteitä. Sytologia puolestaan 
on oppi solujen mikroskooppisesta rakenteesta. 
Sairauden aiheuttamia muutoksia solujen koos-
tumuksessa ja rakenteissa tutkitaan sytopatologi-
assa (Huhtakallio 1995).

Vaikka histologialla tarkoitetaan kudosoppia 
yleensä, se mielletään myös ohuiden (2–5 µm) 
kudosnäytteiden valomikroskooppiseksi tutki-
mukseksi. Tällöin näyte fiksoidaan, valetaan 
hyvin leikkautuvaan tukiaineeseen tai jäädyte-
tään. Leikkeen värjäys mahdollistaa kudoksen 
rakenteen tarkastelun, arvioinnin sekä sen osas-
ten suhteiden analysoinnin. Laadukkaan kuvan 
saamiseksi preparaatti tulee valmistaa puhtaasti 
ja säilyttää oikein (Rantala 1998, Rantala ym. 
1998).

Fiksaatio

Ensimmäiseksi näytteelle tehdään fiksaatio ke-
mikaalilla tai kemikaaliseoksella. Se suojaa ku-
dosta käsittelyn aikana keskeyttämällä solume-
tabolian, estämällä entsymaattiselta autolyysiltä, 
tuhoamalla patogeeniset mikro-organismit kuten 
bakteerit, sienet ja virukset, ja kovettamalla ku-
doksen denaturoimalla proteiineja. Fiksaatioon 
käytetään yleisimmin formaldehydin vesiliuosta, 
formaliinia, jolla on hyvä tunkeutuvuus myös 
suurempiin kudosnäytteisiin. Muita fiksatiiveja 
ovat erilaiset hapettimet (kaliumpermanganaatti, 
kaliumdikromaatti) sekä proteiineja denaturoivat 



55

aineet (etikkahappo, alkoholit, asetoni). Aseto-
nia käytetään usein jääleikkeitä valmistettaessa 
(Pawlina & Ross 2006, Rantala ym. 1998).

Valaminen parafiiniin

Toisessa vaiheessa näyte valmistellaan valet-
tavaksi parafiiniin. Näyte pestään fiksaation 
jälkeen, siitä poistetaan vesi nousevassa alko-
holiliuossarjassa ja se puhdistetaan alkoholista 
esimerkiksi ksyleenillä tai tolueenilla, jotka se-
koittuvat sekä alkoholiin että parafiiniin. Tämän 
jälkeen näyte upotetaan sulaan parafiiniin, para-
fiini jäähdytetään ja kovetetaan ja näyte valetaan 
blokiksi ja jaetaan osiin. Näistä osista saadaan 
leikattua ohuita, sileitä leikkeitä mikrotomilla ja 
leikkeet voidaan kiinnittää lasilevylle käyttäen 
albumiinia sideaineena. Koska parafiinileikkeet 
ovat värittömiä, näytteitä ei voida vielä tutkia 
valomikroskoopilla. Näytteen värjäämiseksi pa-
rafiini sulatetaan pois ksyleenillä tai tolueenilla, 
jolloin leikkeeseen voidaan jälleen liittää vettä 
laskevalla alkoholiliuossarjalla. Tämän jälkeen 
kudosnäytteen värjääminen voidaan aloittaa 
(Pawlina & Ross 2006).

Värin liittäminen näytteeseen

Kudosta voidaan värjätä histologisilla väreil-
lä, kyllästää metallisuoloilla tai muodostaa väri 
kemiallisesti. Värjäyksessä käytetään haluttuun 
kudososaseen sitoutumiskyvyn omaavaa väriä 
eli primaariväriä ja vastavärinä sekundaariväriä, 
joka antaa muulle kudokselle primaariväristä 
erottavan taustan (Rantala ym. 1998).

Kuva 1: DAB-värjäys ihmisen glia-soluista 20-ker-
taisella suurennuksella, Oulun yliopiston lääketie-
teellisen tiedekunnan anatomian laitos

Väri voidaan saada tarttumaan kudoksen eri osiin 
erilaisin sidoksin hyödyntämällä mm. hydrofo-
bisuutta, Coulombin vuorovaikutusta, Van der 
Waal´sin voimia sekä vetysidosta tai kovalent-
tista sidosta. Värjäyksessä voidaan käyttää värin 
tai muun orgaanisen reagenssin (esim. entsyymi-
substraatin) vesipohjaista liuosta, metakromaat-
tista värjäystä, hopealla kyllästämistä, happamia 
ja emäksisiä värejä sekä ionireagensseja kuten 
epäorgaanisia suoloja (Horobin 2008).

Kromoforilla tarkoitetaan väriaineessa itse väri-
osaa ja auksokromilla reaktiivista ryhmää, joka 
liittää värin solun osasiin. Väri aiheutuu yleensä 
tyydyttymättömästä orgaanisesta sidoksesta. Hap-
pamilla väreillä reagoivana osana on tavallisesti 
hydroksyyli-, karboksyyli- tai sulfoniryhmä ja 
emäksisillä aminoryhmä. Värjäysliuoksen pH eli 
se, missä määrin aineet ovat ionisoituneina, vaikut-
taa oleellisesti solujen rakenteen värjäytymiseen. 
Myös fiksaatio, väriaineen kemiallinen rakenne ja 
sen pitoisuus vaikuttavat (Niemi ym. 1990).

Esimerkkejä värjäysmenetelmistä

Hematoksyliini-eosiini

Yleisin histologinen värjäys hematoksyliini-
eosiini saa kudoksen eri osaset erottumaan toi-
sistaan. Positiivisesti varautunut hematoksylii-
ni värjää happamat negatiivisesti varautuneet 
DNA-ryhmät tumissa mustiksi. Eosiini anionise-
na yhdisteenä tarttuu emäksisiin kationisiin ryh-
miin värjäten sytoplasman ja matriksin vaalean-
punaisiksi (Sironen & Helminen 2004).

Kuva 2: Hematoksyliini-eosiinivärjäys sian ohut-
suolesta 10-kertaisella suurennuksella, Oulun yli-
opiston lääketieteellisen tiede-kunnan anatomian 
laitos
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Hematoksyliini-eosiinivärjäys on suositelta-
vin päivittäisessä rutiinikäytössä diagnoosien 
taustalla. Basofiiliset tuman sisään sulkeutu-
neet ylimääräiset kappaleet eli tumainkluusiot 
paljastavat vaikkapa sytomegalovirusinfektion. 
Tumainkluusioita voidaan nähdä esimerkiksi 
maksasolujen, sappiepiteelin ja sinusoideissa 
olevien endoteelisolujen tumissa. Eosinofiiliset 
tumainkluusiot kertovat herpesvirusinfektiosta 
(Mäkinen 1995).

Trikromi

Trikromivärjäys on yleisnimitys useammille 
tekniikoille värjättäessä lihaskudoksesta tietty-
jä osia, kollageenia, fibriiniä ja erytrosyyttejä. 
Kolme väriainetta reagoivat, joista yksi värjää 
tuman. Pienin värimolekyyli tunkeutuu ja värjää 
kudoselementin, mutta jos suurempi värimo-
lekyyli voi värjätä samaa kudoselementtiä, se 
syrjäyttää pienemmän. Tähän voidaan vaikuttaa 
nostamalla lämpöä tai laskemalla pH:ta. Esimer-
kiksi lihassoluihin saadaan avoimempi rakenne 
isommilla värimolekyyleillä (Jones ym. 2008).

Kuva 3: Trikromivärjäys ihmisen ohutsuolesta 
10-kertaisella suurennuksella, Oulun lääketieteel-
lisen tiedekunnan anatomian laitos

Azan (atsokarmiinianiliini)

Tämä tekniikka on perinteisesti luokiteltu hy-
väksi sidekudoksen värjäämiseen, mutta se on 
loistava myös osoittamaan solun hienorakenteita 
eritoten epiteelikudoksessa. Tumat värjäytyvät 
kirkkaan punaisiksi, kollageeni, tyvikalvo ja mu-
siini (lima-aineet) siniseksi. Lihaskudos ja pu-
nasolut värjäytyvät oranssista punaiseen (Young 
ym. 2006).

Kuva 4: Mallory azan-värjäys ihmisen ohutsuoles-
ta 10-kertaisella suurennuksella, Oulun lääketie-
teellisen tiedekunnan anatomian laitos

Erikoisvärjäykset ja muut menetelmät

Erikoisvärjäysten käyttäminen on yleistä ja ne 
auttavat diagnoosin teossa. Esimerkiksi PAS-
värjäyksellä (Periodic acid-Schiff) saadaan esille 
lima-aineita ja sieniä ja Van Gieson-menetelmä 
värjää kollageenin punaiseksi ja sileän lihaksen 
keltaiseksi. Kongo-värjäys paljastaa tietyissä 
taudeissa kudoksiin ilmestyviä liukenemattomia 
proteiinikertymiä, orseiini-värjäys värjää elasti-
sia säikeitä ja Ziel-Nielsen paljastaa esimerkiksi 
tuberkuloosibakteerit (Myhre 1993).

Entsyymihistokemiallisin menetelmin voidaan 
löytää erilaisia entsyymejä kudoksissa ja im-
munovärjäysmenetelmissä hyödynnetään vasta-
aineita. Esimerkiksi eri solutyyppien ominaiset 
tukirakenteet saadaan näkyviin immunoperok-
sidaasitekniikalla. Antigeeni-vasta-ainereaktio 
voidaan paikallistaa immunofluoresenssimikros-
kopialla, jossa kudosleikkeissä apuna käytetään 
antigeeniin tai vasta-aineeseen liitettyä fluore-
soivaa väriainetta (Myhre 1993).
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Taulukko 1: Yleisimmin käytetyt värjäysmenetelmät ja niiden ominaisuudet (Pawlina & Ross 2006)

Väriaine Käyttö-
tarkoitus

Tuma Syto-

plasma

Punasolu Kollageeni Värjää lisäksi

Hemato-
ksyliini

eosiinin kanssa sininen - - - nukleiinihapot siniseksi 

Eosiini hematoksyliinin 
kanssa

- pinkki oranssi/
punainen

pinkki elastiinit ja retikuliinit 
pinkiksi

Toluidiini-
sininen

yleisväri sininen sininen sininen sininen syöttösolujen jyväset 
purppuraksi

Gomorin 
trikromi

side- ja lihaskudos harmaa/
sininen

punainen punainen vihreä lihassäikeet punaiseksi

Massonin 
trikromi

sidekudos musta punainen/ 
pinkki

punainen sininen/ vihreä rustokudoksen siniseksi/ 
vihreäksi, lihassäikeet 
punaiseksi

Malloryn 
trikromi

sidekudos punainen vaalean-
punainen

oranssi syvän sininen keratiinin oranssiksi, 
rustokudoksen siniseksi, 
luumatriksin syvän siniseksi, 
lihassäikeet punaiseksi

Weigertin 
elatiini-
värjäys

elastiini sininen/
musta

- - - elastiinin siniseksi/ mustaksi 

Heiden-
hainsin 
azan 
trikromi

solut erottuvat 
ulkopuolisista 
komponenteista

punainen/
purppura

pinkki punainen sininen lihassäikeet punaiseksi, 
rusto- ja luukudoksen syvän 
siniseksi

Hopea retikuliinit ja 
hermosolut

- - - - retikuliinit ja hermo-solut 
ruskeaksi/ mustaksi

Wrightin 
värjäys

verisolut sinertävä/ 
purppura

sinertävä/ 
harmaa

punainen/ 
pinkki

- verisolut voidaan erottaa 
toisistaan

Orseiini elastiini syvän 
sininen

- kirkkaan 
punainen

pinkki elastiinin tumman ruskeaksi, 
syöttö-solujen jyväset 
purppuraksi, sileän lihas-
kudoksen vaaleansiniseksi

PAS tyvikalvo, 
hiilihydraatit

sininen - - pinkki glykogeenit ja muut 
hiilihydraatit

Näytteen päällystys

Värjäyksen jälkeen näyte laitetaan ksyleeniin tai 
tolueeniin ja sitten vedettömään preparointiväli-
aineeseen ja suojataan peitelasilla. Näin saadaan 
pysyvä preparaatti (Pawlina & Ross 2006).
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Tiivistelmä
Vasta-ainevärjäyksessä käytetään vasta-aineita haluttujen molekyylien paikantamiseksi näytteestä. Tämä pe-
rustuu vasta-aineen ja antigeenin vuorovaikutukseen. Vasta-aine sitoutuu spesifisesti antigeeniinsa, mikä vi-
sualisoidaan liittämällä vasta-aineeseen merkkiaine, joka voidaan havaita mikroskoopilla (Solunetti 2006: Im-
munosytokemia).

Vasta-ainevärjäys voidaan tehdä suoralla tai epäsuoralla menetelmällä. Suorassa menetelmässä merkkiaineella 
leimattu vasta-aine sitoutuu antigeeniin, jolloin se voidaan paikantaa yhdellä käsittelyllä. Epäsuorassa mene-
telmässä primaarivasta-aine sitoutuu ensin antigeeniinsa, ja primaarivasta-aine toimii sitten itse antigeenina 
leimatulle sekundaarivasta-aineelle (Niemi ym. 1994, Solunetti 2006: Immunosytokemia).

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 -omi-
naisuudet. Tämän jälkeen selitetään vasta-aine- 
eli immunovärjäyksen perusperiaatteet. Seuraa-
vaksi käydään läpi näytteenvalmistus, koska se 
on välttämätön värjäystä edeltävä toimenpide.

Näytteenvalmistusta seuraa katsaus vasta-ainei-
den tuottamiseen. Viimeiseksi esseessä käsittel-
lään tarkemmin kahta immunovärjäystekniikkaa, 
immunofluoresenssia ja immunoelektronimikro-
skopiaa.

Yleistä vasta-aineista
Vasta-aine eli immunoglobuliini (Ig-molekyyli) 
on proteiini, joka kuuluu immuunijärjestelmään. 
Niitä esiintyy selkärankaisten veressä ja eritteis-
sä. Vasta-aineen tarkoituksena on tunnistaa eli-
mistölle vieras molekyyli eli antigeeni. Antigee-
ni voi olla mikä tahansa elimistölle vieras makro-
molekyyli, joka aiheuttaa immuunivasteen. Tun-
nistettuaan antigeeninsa vasta-aine sitoutuu sen 
tiettyyn kohtaan, antigeeniseen determinanttiin 
eli epitooppiin. 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-alueet, 
jotka sijaitsevat molekyylin kärkiosissa. Fab-
alueet sitoutuvat joko kahteen antigeeniin tai 
saman antigeenin kahteen identtiseen epitoop-
piin. Molekyylin raskasketjuista häntäosaa kut-
sutaan Fc-alueeksi. Siinä on sitoutumiskohtia 
komplementin proteiineille ja solupintaresep-
toreille (Solunetti 2006: Vasta-aineet, Janeway 
ym. 2001).

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

Vasta-aineet ovat mono- tai polyklonaalisia. Mo-
noklonaalisella vasta-aineella tarkoitetaan yh-
destä B-imusolusta lähtöisin olevan tietyn anti-
geenin yhdelle epitoopille spesifiä vasta-ainetta. 
Polyklonaalisilla vasta-aineilla tarkoitetaan eläi-
mistä saatuja vasta-aineita, jotka ovat lähtöisin 
suuresta joukosta plasmasoluja. Ne eivät siis ole 
yhtä spesifisiä kuin monoklonaaliset vasta-aineet 
(Niemi ym. 1994, Solunetti 2006: Monoklonaa-
listen vasta-aineiden tuottaminen).
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Vasta-ainevärjäyksen periaate
Vasta-ainevärjäyksessä käytetään vasta-aineita 
haluttujen molekyylien paikantamiseksi näyt-
teestä. Mikroskooppisesti havaittavalla merkki-
aineella leimatut vasta-aineet sitoutuvat antigee-
neihinsa paljastaen niiden sijainnin näytteessä. 
Käytettävä merkkiaine valitaan sen mukaan mil-
laisella mikroskoopilla näytettä aiotaan tutkia. 
Esimerkiksi fluoresenssimikroskooppista tarkas-
telua varten käytetään fluoresoivia molekyylejä 
ja elektronimikroskooppisessa tarkastelussa puo-
lestaan kolloidaalista kultaa tai ferritiiniä. Vasta-
aine voidaan leimata myös entsyymillä, jolloin 
vasta-aine-antigeenikompleksi visualisoidaan 
entsymaattisen reaktion avulla. Vasta-ainevärjä-
ys voidaan tehdä suoralla tai epäsuoralla mene-
telmällä (Solunetti 2006: Immunosytokemia).

Suorassa menetelmässä leimattu vasta-aine si-
toutuu suoraan kohdeantigeeniin, jolloin se 
saadaan näkyviin jo yhdellä käsittelyllä. Mene-
telmän etuina ovat sen helppous ja nopeus. Epä-
suorassa menetelmässä käytetään yhden sijasta 
kahta vasta-ainetta. Ensimmäistä eli primaari-
vasta-ainetta ei leimata, vaan sille kehitetään 
sekundaarinen vasta-aine, joka sisältää merkki-
aineen tai vaihtoehtoisesti entsyymikonjugaatin, 
johon varsinainen väriaine voi lopulta sitoutua. 
Primaarivasta-aine toimii siis antigeenina lei-
matulle sekudaarivasta-aineelle. Mikäli primaa-
rivasta-aine on tuotettu esimerkiksi kaniinissa, 
voidaan sekundaarinen vasta-aine tuottaa vaik-
kapa lampaassa. Lampaassa tuotettu antikaniini 
(sekundaarivasta-aine) on monipuolinen, polyk-
lonaalinen vasta-aine, koska se tunnistaa minkä 
tahansa kaniinissa tuotetun (monoklonaalisen) 
primaarivasta-aineen ja yhteen primaarivasta-
aineeseen voi kiinnittyä useita sekundaarivasta-
aineita. Epäsuoralla menetelmällä saavutetaan 
parempi reaktioherkkyys ja värjäystulos verrat-
tuna suoraan menetelmään, mutta se on työlääm-
pi (Niemi ym. 1994, Solunetti 2006: Immunosy-
tokemia).

Kuva 1. Suora (1) ja epäsuora (2) vasta-ainevärjä-
ys. Piirtänyt Valtteri Lång.

Näytteiden valmistus
Jotta kudoksia voidaan tarkastella mikroskoopil-
la, näytteiden on oltava hyvin ohuita. Solun eri 
osien väliset kontrastierot ovat myös pieniä, ja li-
säkontrastia saadaan värjäyksellä. Tutkittava ku-
dos käsitellään elimistöstä poistamisen jälkeen 
formaldehydillä. Formaldehydi estää hajoami-
sen alkamisen. Tämän jälkeen kudos paloitellaan 
pienempiin osiin, jotka valetaan tukimateriaa-
liin ja näin saadaan kudosblokkeja (Niemi ym. 
1994).

Kudosblokkien valmistuksessa käytetään tuki-
materiaalina parafiinia tai muovia tai voidaan 
myös tehdä jääleikkeitä. Parafiiniblokista leika-
tut ohuet leikkeet kiinnitetään objektilasille. En-
nen värjäystä tukimateriaali, tässä tapauksessa 
parafiini, poistetaan näytteestä ksyleenin avulla 
ja ksyleeni taas alkoholin avulla. Tällöin näy-
te voidaan värjätä (Niemi ym. 1994, Solunetti 
2006: Näytteen valmistus).

Vasta-aineiden tuottaminen
Vasta aineita tuotetaan koe-eläimien avulla. 
Eläimelle (kani, lammas, marsu ja monoklonaa-
litekniikassa hiiri ja rotta) annetaan tutkittavaa 
antigeeniä, joka käynnistää eläimen immuuni-
puolustuksen, jolloin se alkaa tuottaa spesifistä 
vasta-ainetta (Niemi ym. 1994).
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Monoklonaalisten vasta-aineiden tuotossa im-
munisoidun hiiren pernasta saatuja vasta-ainetta 
tuottavia B-lymfosyytteja fuusioidaan ikuisesti 
elävien myeloomasolujen eli syöpäsolujen kans-
sa, jolloin saadaan kuolemattomia soluhybridejä. 
Valikoidun elatusnesteen avulla tapetaan fuusi-
oitumattomat perna- ja myeloomasolut. Viljely-
nestettä tutkimalla nähdään, mitkä solut erittävät 
vasta-ainetta. Solut kloonataan edelleen ja nii-
den annetaan lisääntyä, jonka jälkeen tutkitaan 
taas nesteestä, mitkä solut erittävät vasta-aineita. 
Imusolut erittävät vasta-ainetta tietyn antigeenin 
eri epitoopille. Väärää vasta-ainetta tuottavat 
solut hylätään ja haluttua vasta-ainetta tuottavia 
soluja voidaan kasvattaa viljelmissä tai istuttaa 
hiireen (Niemi ym. 1994, Solunetti 2006: Mo-
noklonaalisten vasta-aineiden tuottaminen).

Sytokemiallisia menetelmiä

Immunofluoresenssi

Immunofluoresenssitekniikoissa käytetään vas-
ta-aineita, joihin on liitetty fluoresoiva merkkiai-
ne eli fluorokromi. Tällaisia aineita ovat esimer-
kiksi fluoreseiini ja rodamiini. Merkkiaine virite-
tään lyhytaaltoisella, yleensä UV-alueen valolla, 
joka saa fluorokromin erittämään pitempiaal-
toista näkyvää valoa. UV-valo suodatetaan pois 
ja pitempiaaltoinen valo voidaan havaita fluore-
senssi- tai konfokaalimikroskoopilla (Niemi ym. 
1994, Solunetti 2006: Immunofluoresenssi).

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

Immunofluoresenssivärjäyksellä voidaan osoit-
taa näytteestä eri antigeeneja käyttämällä eri 
fluoresoivilla merkkiaineilla merkittyjä sekun-
daarivasta-aineita. Värjäyksissä voidaan käyttää 
joko suoraa tai epäsuoraa menetelmää (Solunetti 
2006: Immunofluoresenssi).

Immunoelektronimikroskopia (IEM)

Immunoelektronimikroskopia vastaa periaatteel-
taan immunofluoresenssimikroskopiaa. Mene-
telmä perustuu antigeenin paikantamiseen sen ja 
vasta-aineen välisen spesifisen reaktion avulla. 
Käytettävä merkkiaine tai sen reaktiotuote pys-
tytään havaitsemaan elektronimikroskoopilla 
(Solunetti 2006: Immunoelektronimikroskopia).

IEM-tekniikoissa käytetään antigeenien paikan-
nukseen korkea-affiniteettisia poly- tai monoklo-
naalisia vasta-aineita. Kuten yleensäkin vasta-
ainevärjäystekniikoissa IEM:ssä voidaan käyt-
tää suoraa- tai epäsuoraa leimausmenetelmää. 
Merkkiaineina voidaan käyttää suoraan elektro-
nimikroskoopilla havaittavia aineita, kuten kol-
loidinen kulta (Solunetti 2006: Immunoelektro-
nimikroskopia).

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

Kuva 2. Terveen keuhkon fibroblastisolu, joka on 
käsitelty fibronektiini vasta-aineella. Leimaukses-
sa on käytetty 5nm:n kultapartikkeleita. Kuva ja 
näyte: Meeri Keinänen.
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Kuva 3. Tervettä keuhkokudosta, joka on käsitelty 
α-SMA-vasta-aineella (α-SMA = alfa-sileälihasak-
tiini). Kromogeenina on käytetty 3,3’-diaminobent-
siiniä (DAB), joka värjää ruskeiksi alfa-SMA-posi-
tiiviset rakenteet. Kuvaajat: Valtteri Lång, Saku 
Luukkainen. Kuvat otettu Meeri Keinäsen näyt-
teistä valomikroskoopilla.

Kuva 4. Fibroottista (sairastunutta) keuhkokudos-
ta, joka myös käsitelty alfa-SMA-vasta-aineella. 
Kromogeenina käytetty DAB:a, josta johtuen 
alfa-SMA-positiiviset alueet ovat värjäytyneet rus-
keiksi. Kuvaajat: Valtteri Lång, Saku Luukkainen. 
Kuvat otettu Meeri Keinäsen näytteistä valomik-
roskoopilla.
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Tiivistelmä
Kovakudosleikkeet valmistetaan luukudoksesta. Kovakudosnäytteestä ei tarvitse poistaa kalsifikoitua ainesta. 
Kovakudosnäytteistä voidaan tehdä luun histologiaa ja histomorfometriaa koskevia analyysejä, esimerkiksi tut-
kia luun uudismuodostusta (remodelaatiota) ja mineralisaatiota. Kovakudosnäytteistä voidaan valmistaa leik-
keitä kovaleikemikrotomilla tai mikrohionnalla. Kovakudosnäytteen valmistus on peruskaavaltaan kuitenkin 
samankaltainen:

1. Kudoksesta irrotettu näytepalanen fiksoidaan, eli näytteen solutoiminnat lopetetaan sopivalla reagenssilla.
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 kalsium-
suolakiteitä sisältävää kudosta, eli luukudosta 
sekä hammasluuta ja -kiillettä. Histologista tar-
kastelua varten kovakudosleikkeet tehdään siis 
luusta tai hampaasta. Kovakudoksen histologian 
tutkiminen vaatii, että luunäytteestä voidaan val-
mistaa ohutleikkeitä ilman niiden dekalsifikaatio-
ta (eli ilman kalsifikoituneen aineksen pois-liuot-
tamista). Ei-dekalsifikoiduista näytteistä voidaan 
erottaa mm. kalsifikoitunut luu mineralisoitumat-
tomasta osteoidesta, jolloin luun muodostusta ja 
mineralisaatiota voidaan tutkia. Tällainen näyt-
teen valmistus mahdollistaa myös optimaalisen 
solurakenteen säilymisen ja vähentää luuytimen 
kutistumista säilyttäen luu-luuydin -rajapinnan 
mahdollisimman muuttumattomana (Peng 1998).

Kovakudosleikkeen valmistus on pitkä proses-
si. Näytteen valmistus vie useita vuorokausia, 
jopa viikkoja, sillä luukudoksen tiiviin luonteen 
vuoksi aineiden kulkeutuminen kudokseen on 
hidasta. Onnistuneiden ohutleikkeiden valmistus 
on tarkkaa ja taitoa vaativaa puuhaa, joten ko-
kenut laboratoriohenkilökunta on tässä tutkijan 
paras ystävä.

Monet kovakudosnäytteiden valmistuksessa 
käytettävistä liuoksista ovat haitallisia tai myr-
kyllisiä, joten asianmukainen suojautuminen 
näytteiden valmistuksen aikana on erittäin tärke-
ää. Jotkin käytettävistä reagensseista ovat myös 
ongelmajätettä, joiden hävittämiseen on omat 
tarkat määräyksensä.

Tässä kirjoitelmassa esitetty kovakudosnäyt-
teen valmistusmenetelmä on tarkoitettu yleis-
luontoiseksi katsaukseksi aiheeseen. Näytteiden 
valmistuksessa voi olla runsaastikin variaatiota 
riippuen tutkittavasta aiheesta, käytettävistä eri 
valmistajien reagensseista ja laitteista sekä näyt-
teenvalmistajan omasta kokemuksesta.

Kovakudosleikkeen valmistaminen
Tutkittavasta kohteesta otetaan kudosnäyte, 
esim. leikkauksen yhteydessä. Kudospalasta 
poistetaan välittömästi mahdollinen ylimääräi-
nen kudos. Näyte pienitään diffuusion (dehyd-
raatio ja infiltraatio) parantamiseksi. Näytteiden 
valmistuksen kesto on suorassa suhteessa näyte-
palan kokoon. Valmistusprosessin aikana näyt-
teiden on oltava selkeästi tunnistettavissa, joten 
huolelliset merkinnät ovat hyvin tärkeitä.
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Kovakudosleikkeen valmistaminen voidaan ja-
kaa yhdeksään eri vaiheeseen: 1) fiksaatio, 2) 
dehydraatio, 3) infiltraatio, 4) valu, 5) trimma-
us, 6) kiinnitys, 7) leikkaus, 8) hionta ja 9) vär-
jäys. Kohdat 1–4 valmistavat kudosnäytteestä 
muoviblokin kovakudosleikkeen valmistamista 
varten (kohdat 5–9). Seuraavaksi tarkastellaan 
edellä mainittuja valmistusvaiheita. 

Fiksointi etanoli-immersiolla

Kudosnäyte upotetaan (immersio) mahdolli-
simman pian kylmään 40 % etanoliin. Etanoli 
toimii fiksatiivina, eli se säilöö näytteen pysäyt-
täen solutoiminnot. Etanoliin upotettu näyte 
säilytetään kylmässä (+ 4°C). Ennen etanolikä-
sittelyä näytteet voidaan esifiksoida formalii-
nissa. Tämä on suositeltavaa, jos näytteet ovat 
paksuja tai halutaan tutkia herkkiä solutyyppe-
jä, kuten osteoklasteja (Peng 1998). Hyvä fik-

sointi saavutetaan paksuudeltaan 2–4 mm näyt-
teille (Donath 1995).

Dehydraatio ja infiltraatio

Dehydraatio voidaan tehdä joko kasvavalla al-
koholisarjalla tai glykometakrylaatti konsent-
raatioilla (Donath 1995). Näistä alkoholisarja on 
muovisarjaa yleisemmin käytetty. Alkoholisarja 
voidaan asteittain muuttaa muovisarjaksi, jolloin 
dehydraation jälkeen (alkoholisarja) aloitetaan 
välittömästi näytteen muovi-infiltraatio (muovi-
sarja) (taulukko 1). Tässä yhteydessä infiltraati-
olla tarkoitetaan aineen (muovin) tunkeutumista 
ja kertymistä näytekudokseen. Dehydraatio- ja 
infiltraatioajat eri konsentraatioissa riippuvat 
näytteen paksuudesta. Näytteiden kuljetus nou-
sevassa alkoholisarjassa, jota seuraa välittömästi 
muoviin infiltroituminen, voi olla esimerkiksi 
seuraavanlainen:

Taulukko 1. Kovakudosnäytteen dehydraatio alkoholilla ja välitön infiltraatio muoviin.

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 ”

 
Technovit 7200 on metakrylaattimuovi, jolla al-
koholisarjan jälkeen aloitetaan näytteen muovi-
infiltraatio. Taulukon I ajat ovat ohjeellisia ja 
tarkoitettu 3–5 mm:n paksuisille luunäytteille. 
Näytteiden infiltraatio tulee tapahtua valolta suo-
jattuna, sillä valumuovi kovettuu valon vaiku-
tuksesta. Dehydraatiota ja infiltraatiota voidaan 
nopeuttaa jatkuvalla sekoituksella, esim. laitta-
malla näyteastiat ravistelijaan.

 
Valu

Kun näytteestä on poistettu vesi (nouseva alko-
holisarja) ja se on läpikotaisin infiltroitu muo-
villa, voidaan näytteet valaa muoviblokkeihin. 
Näyte laitetaan valumuottiin haluttu leikepinta 
muotin pohjaa vasten. Muotin pohjalle on voi-
tu laittaa muovipisara, jolla näyte kiinnitetään 
muottiin. Näytteen kiinnittämisen jälkeen muotit 
täytetään muovilla ja muovi kovetetaan. Muovin 
kovetus (polymerisaatio) tapahtuu erityisessä 
valokovetuslaitteessa. Valopolymerisoinnin jäl-
keen näytteet voidaan siirtää lämpökaappiin, jos-
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sa viimeistellään muovin kovettuminen. Kovet-
tunut näyteblokki irrotetaan muotista. Joillakin 
valumuoveilla polymerisaatio voidaan suorittaa 
ilman valokovetuslaitetta, pelkällä lämpökaappi-
käsittelyllä.

Näyteblokin trimmaus ja kiinnitys lasille

Valetusta näyteblokista leikataan ylimääräinen 
muovi pois niin, että näytteen ympärille jää kui-
tenkin riittävästi muovia. Trimmattu näyteblokki 
kiinnitetään objekti- tai pleksilasille esimerkiksi 
muovipisaralla. Näyteblokki liimataan lasille si-
ten, että näyteblokin pohja, jonka lähellä kudos-
pala on, tulee poispäin lasista, jolloin näyte on 
leikattaessa helpommin saatavilla.

Leikkaus ja hionta

Kovakudosnäytteestä voidaan valmistaa leikkei-
tä sekä kovaleikemikrotomilla että mikrohionta-
tekniikalla. Mikrohionnalla voidaan valmistaa 
ohutleikkeitä esim. näytteistä, jotka ovat kiinnit-
tyneet metallisiin implantteihin (esim. hamma-
simplantit). Kovaleikemikrotomin terä ei pysty 
leikkaamaan metallia. Pleksi- tai objektilasiin 
kiinnitetystä muoviin valetusta näyteblokista lei-
kataan varsinaiset näyteleikkeet.

Mikrohionta
Mikrohionnalla valmistettavien ohutleikkeiden 
valmistuksessa on mittaustulosten huolellinen 
kirjanpito ensiarvoisen tärkeää, jotta lopullisen 
ohutleikkeen paksuus saadaan määritettyä. Plek-
silasilla olevasta näyteblokista leikataan ensin 
pois ohut siivu, jotta näyte tulee esiin leikkaus-
pinnalle. Näytteen pinta hiotaan mahdollisim-
man tasaiseksi. Pleksilasin ja näyteblokin pak-
suus mitataan digitaalisella mikrometrillä, A = 
pleksilasi I + näyteblokki. Otetaan toinen plek-
silasi (pleksilasi II), jonka paksuus myös mita-
taan, B = pleksilasi II. Pleksilasi II (B) liimataan 
näyteblokki-pleksilasi I -yhdistelmään (A) muo-
villa (X), joka kovetetaan valokovetuslaitteessa. 
Koko komeuden paksuus (C) mitataan näytteen 
kohdalta, C = A + X + B, jolloin liimakerroksen 
(X) paksuus on X = C – (A + B). Kahden plek-
silasin välissä olevasta näyteblokista 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) hiotaan mikrohiontalaitteistol-

la lopulliseen leikepaksuuteen, jonka tavoite on 
20–25 µm. Lopullinen leikepaksuus lasketaan 
kuten edellä mainittu [E = D – (X + B)].

Kovaleikemikrotomi
Kovakudosleikkeet voidaan myös rutiininomai-
sesti leikata kovaleikemikrotomilla (esim. Po-
lycut S). Näytteiden täytyy tällöinkin olla dehyd-
roituja ja muoviin infiltroituja. Lisäksi ne tulee 
myös valaa muoviblokeiksi. Muoviin valetut 
näyteblokit kiinnitetään objektilasille ja näy-
teblokista leikataan mikrotomilla ohutleikkeitä 
(noin 7 µm), jotka siirretään ja kiinnitetään ob-
jektilasille sekä värjätään.

Värjäys

Kovakudosleikkeet voidaan värjätä monin ta-
voin. Toluidiinisininen ja hematoksyliini-eosiini 
ovat usein käytettyjä värjäysmenetelmiä (Donath 
1995). Värjäysmenetelmän valitseminen riippuu 
täysin tutkittavasta aiheesta. Värjäyksen jälkeen 
leike voidaan tarvittaessa päällystää. Kuvassa 1 
on esimerkki luunäytteestä (rotan reisiluu), jon-
ka sisällä on nikkeli-titaaniseoksesta koostuva 
ydinnaula. Näyte on valmistettu edellä kuvatulla 
menetelmällä ja leike on tehty mikrohiontalait-
teistolla. Leike on värjätty Masson’s trichrome 
Goldner -värjäyksellä, joka värjää sidekudoksen 
oranssiksi ja luukudoksen vihreäksi. (Muhonen 
ym. 2009).

Kuva 1. Rotan reisiluun poikkileikkaus. Ydinkana-
vassa on metallinen ydinnaula. Reisiluu on vär-
jäytynyt vihreäksi, sidekudos oranssiksi. Luuydin 
näkyy täplikkäänä rakenteena ja implantti musta-
na. Masson’s trichrome Goldner -värjäys mikro-
hiontamenetelmällä valmistetulle kovakudosleik-
keelle. (Muhonen ym. 2009). 
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A13  Solujen eristäminen – periaate, esimerkkejä
Pietinen, Saara & Pesonen, Minna
Solu- ja kehitysbiologian kurssin essee 
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun Yliopisto
14.09.2009
Tarkastaja: Tuula Kaisto

Tiivistelmä
Solujen eristämistavat voidaan jakaa entsymaattisiin sekä mekaanisiin menetelmiin. Kun valitaan sopivaa eris-
tystapaa on tarkoituksena maksimoida eristettyjen solujen määrä. Tärkeitä muuttujia eristystapaa valittaessa 
ovat kudostyyppi, kudoksen alkuperä (ihminen, eläin), näytekohteen ikä ja tietenkin saatujen solujen käyt-
tötarkoitus. Mekaanisia eristystapoja ovat sentrifugointi, leikkaaminen/jauhaminen ja lasersieppaustekniikka. 
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 neulal-
la. 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.

Kudosnäytteen ottaminen
Ennen solun eristämistä otetaan kudosnäyte, 
joka otetaan joko koe-eläimestä (Kuva 1) tai ih-
misestä. Se millä tavalla näyte otetaan, riippuu 
siitä millaista kudosta tutkitaan. Jos tarvitaan 
epiteelikudoksen soluja, näyte saadaan helposti 
raaputtamalla esimerkiksi ihon pinnasta kudosta 
tai ottamalla koepala suolesta. Eritenäyte saa-
daan keräämällä esimerkiksi sylkeä tai spermaa. 
Verinäyte otetaan yleensä suoraan verisuones-
ta ihon läpi neulalla. Luuydinnäyte kairataan 
yleensä suoliluun takaharjanteesta tai rintalas-
tasta (Terveysportti, 2008 ja Työterveyskirjasto, 
2009). Kantasoluja eristäessä voidaan näyte ot-
taa varhaisalkiosta, sikiön sukupienasta tai aikui-
sen kudoksesta (Laine ja Otonkoski, 2002).

Kuva 1: neljän päivän ikäiset CD-1 hiiren poikaset, 
joiden iskiashermot eristetään takajaloista, joista 
saadaan irti Schwannin solut entsyymikäsittelyllä 
(Henrika Honkanen)



68

Eristämistavat
Soluja voidaan eristää monin eri tavoin. Eristä-
mistavat jaetaan entsymaattisiin ja mekaanisiin 
tapoihin, joita kuitenkin käytetään usein rin-
nakkain. Entsymaattinen eristystapa on hyvin 
laajalti käytetty, mutta silti entsyyminen toimin-
tamekanismeja eristyksessä ei vielä ymmärre-
tä aivan tarkasti. Ennen kuin haluttua kudosta 
voidaan käsitellä entsyymeillä, täytyy se leikata 
tai jauhaa sopivan kokoisiksi paloiksi. Saadut 
kudospalat pestään, jonka jälkeen niihin lisätään 
jokaiselle kudostyypille spesifiset entsyyminsä. 
Kun entsyymiliuos on lisätty, niin saatu seos 
inkuboidaan tiettyyn lämpötilaan (yleensä 37 
oC) ja pidetään siinä tietty aika, jolloin entsyy-
mit hajottavat solujen välisiä liitoksia. Käsitte-
lyn jälkeen entsyymiliuos pestään pois ja talteen 
saadut solut voidaan käyttää soluviljelmässä. Eri 
kudostyypeille on eri entsyyminsä, joista taval-
lisimpia ovat kollagenaasi (hajottaa kollageene-
jä), trypsiini (hajottaa valkuaisaineita yleensä), 
elastaasi (hajottaa elastaania) ja hyaluronidaasi 
(hajottaa hyaluronihappoa). Tämän eristystavan 
hyödyiksi voidaan laskea entsyymien monikäyt-
töisyys, luotettavuus ja uudelleenkäytettävyys 
(Worthington Tissue Dissociation Guide).

Mekaanisia eristystapoja on useita: sentrifugo-
inti, leikkaus/jauhaminen ja lasersieppaustek-
niikka. Sentrifugointia käytetään lähinnä veri-
solujen erottamiseksi toisistaan. Siinä käytetään 
hyödyksi eri partikkelien kokoa ja tiheyttä, jonka 
vuoksi ne sedimentoituvat eri tavalla. Sentrifu-
gissa on pyörivä roottori, jonka aiheuttama sent-
rifugaalivoima saa partikkelit erilleen (Solunetti-
verkko-oppikirja ja Veripalvelusanastoa 2008). 
Esimerkiksi verisoluja eristäessä solut asettuvat 
koeputkeen kerroksittain siten, että päällimäise-
nä on plasma, keskimmäisenä valkosolut ja alim-
maisena punasolut. Toinen mekaaninen eristys-
tapa on solun leikkaaminen kudoksesta käyttäen 
steriilejä pinsettejä sekä saksia tai leikkausveistä 
hyödyntäen stereomikroskooppia (Kuva 2), solu 
voidaan myös irrottaa jauhamalla kudosta (Wort-
hington Tissue Dissociation Guide).

Yksi uusimmista mekaanisista eristystavoista on 
lasersieppaustekniikka (LCM), jossa mikroskoo-
pin ja laserin avulla leikataan halutut solut irti 
kudoksesta. Tekniikassa voidaan käyttää joko 
infrapuna- tai ultraviolettivaloa. Tämä eristys-
tekniikka on erityisen hyvä siksi, että sitä voi-
daan käyttää useille eri kudostyypeille ja sen 
avulla saadaan erotettua pieniäkin soluja (Espina 
ym. 2006). 

Kuva 2: Schwannin solujen eristys hiirestä
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Esimerkki eristysprotokollasta: 
Schwannin solujen eristäminen hiiren 
iskiashermosta.
Ennen kuin hiirenpoikasia saadaan käyttää koe-
eläiminä, täytyy hakea lupa niiden käyttämiseen. 
Neljän päivän ikäisiä hiiren poikasia käytetään 
12–15 aina yhdessä kokeessa. Aluksi poikaset 
täytyy tappaa leikkaamalla niiltä pää irti käyt-
täen saksia, jonka jälkeen ne puhdistetaan 70 % 
etanolissa. Poikaselta leikataan selkänahkaa irti 
ja irrotetaan kudosta, joka on halutun hermon 
edessä. Stereomikroskooppia käyttäen poikas-
ten iskiashermot otetaan irti pinseteillä. Saadut 
iskiashermot laitetaan soluviljelymaljaan, jotka 
säilytetään jäässä niin kauan, että hermot irrote-
taan jokaisesta poikasesta. Soluviljelymaljat si-
sältävät 3,0 ml fosfaattisuolaliuosta (PBS). Tämä 
vaihe ei saisi kestää tuntia kauempaa.

Tämän jälkeen iskiashermot siirretään 15,0 ml 
koeputkiin, jotka sisältävät trypsiiniä, kollage-
naasia ja fosfaattisuolaliuosta. Tätä liuosta pide-
tään 30 min 37 oC:ssa, jonka jälkeen se sentrifu-
goidaan ja liuotin kaadetaan pois. Entsyymijää-
mät pestään solumassasta pois.

Puhdas solumassa asetetaan soluviljelymaljalle, 
jossa on sille optimaalinen kasvualusta. Maljat 
laitetaan viljelykaappiin, jossa niitä pidetään 
kahden päivän ajan 37oC:ssa. Kahden päivän 
kuluttua maljoille lisätään kasvutekijöitä ja an-
netaan maljojen olla vielä kaksi päivää kaapis-
sa. Kasvatetut solut pestään ja siirretään uudelle 
soluviljelymaljalle. Kasvatusliuosta vaihdetaan 
kahden päivän välein kunnes kasvatettu solu-
massa on 80% yhtenäistä. Jonka jälkeen solut 
trypsinoidaan ja lasketaan. Solut säilytetään 
nestemäisessä typessä. Tämän jälkeen solut ovat 
käyttövalmiita erilaisiin tutkimuksiin (Honkanen 
ym. 2007).

Erottelutavat
Soluerotusta tehdään käyttämällä sytometriaa 
siten, että ohivirtaavasta näytteestä poimitaan 
halutut solut erilleen (virtaussytometria). Syto-
metriaa käytetään erityisesti kantasolujen erot-
telussa, koska sillä saadaan erilaistumattomat 
ja erilaistuneet solut toisistaan erilleen (Medical 
News Today). Toinen soluerottelutapa on mag-
neettinen erotus, jossa halutut solut merkitään 
kiinnittämällä niihin proteiineja tai vasta-aineita, 
joihin on kiinnitetty magneettisia konjugaatte-
ja. Kun näyte asetetaan putkeen tai pylvääseen, 

joka on magneettikentässä, ja huuhdellaan tie-
tynlaisella puskuriliuoksella, niin ne solut, joi-
ta ei ole merkitty proteiinilla tai vasta-aineella 
huuhtoutuvat puskuriliuoksen mukana pois. Kun 
magneetti poistetaan, merkityt solut voidaan ke-
rätä pylväästä talteen. Tämän erottelutavan hyö-
dyiksi voidaan laskea sen yksinkertaisuus, edul-
lisuus, tarkkuus ja hellävaraisuus soluja kohtaan 
(Said ym. 2008).

Mitä eristämisen jälkeen?
Eristettyjen solujen jatkokäsittely riippuu siitä 
mihin solua on tarkoitus käyttää. Yleisimmin jat-
kokäsittely tehdään soluviljelmien avulla, joita 
kutsutaan primaariviljelmiksi. Eristyksen jälkeen 
solut huuhdellaan, jotta niistä saadaan puhdistet-
tua siihen jääneet sidekudoksen komponentit ja 
muu ylimääräinen materiaali. Huuhtelun jälkeen 
solut asetetaan niille spesifiselle kasvualustalle 
ja säädetään kasvuolosuhteet siten, että ravin-
toaineet, lämpötila sekä pH ovat optimaalisia 
solun kasvun kannalta. Soluviljelyllä (Kuva 3) 
pyritään imitoimaan solujen luonnollista kasvua 
ja näin ollen soluviljelmät ovat tärkeitä erilai-
sissa tutkimuksissa. Primaariviljellyt solut ovat 
lähempänä luonnollisen solun elinkaarta, kuin 
kaupallisten soluviljelmien solut ja ovat siksi pa-
rempia tutkimuskohteita (Honkanen ym. 2007).

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

Miksi soluja eristetään?
Soluja eristetään muun muassa solubiologisia, 
geneettisiä, immunologisia, lääketeollisia ja 
syöpätutkimuksia varten. Tällä hetkellä pinnal-
la ovat erityisesti kantasolututkimukset, joiden 
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avulla etsitään uusia hoitokeinoja etenkin sel-
laisten potilaiden hoitoon, joilla on kudos- tai so-
luvaurioita. Apua etsitään etenkin Alzheimeria, 
Parkinsonin-tautia, MS-tautia sairastaville sekä 
myös kuuroille, sokeille, syöpäsairaille, rusto-, 
nivel-, selkäydin- ja vaikeista hermovaurioista 
kärsivien hoitoon. Myös diabetekseen ja sydän-
lihaksen rappeuman 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 lää-
ketieteellisiä tarkoituksia varten. Sikiödiagnos-
tiikka on toinen arkipäiväinen esimerkki solujen 
eristämisestä. Raskaana olevalta naiselta otetaan 
näyte istukasta tai lapsivedestä, josta saadus-
ta solunäytteestä tehdään kromosomitutkimus. 
Mikäli suora kromosomitutkimus ei onnistu, 
tehdään tutkittavaksi soluviljelmä (Terveysportti 
2007 ja 2008).

Eristetyistä soluista tehdyistä soluviljelmistä 
voidaan valmistaa kokonaisia elimiä tai elimen 
osia. Soluviljelmien avulla kasvatettua kudosta 
voidaan käyttää ihonsiirroissa esimerkiksi palo-
vammapotilaiden hoidossa. (Virtanen, 2008).
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B SOLUJEN RAKENTEET, ERI SOLUTYYPIT
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B1  Tuma – miten aitotumallinen säilyttää ja käsittelee informaatiota
Stenius, Hannele & Valli, Noora
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
15.9.2009
Tarkastaja: Tarja Leskelä

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. Tu-
makotelossa on tuhansia pieniä reikiä eli tumahuokosia, jotka yhdistävät tumakotelon kalvoja ja niiden kautta 
tapahtuvaa molekyylien kuljetusta tuman ja soluliman eli sytoplasman välillä. Tumajyvänen tuottaa ribosome-
ja, jotka osallistuvat solulimassa proteiinisynteesiin.

Solusta riippuen tumia voi olla yksi, kuten epiteelisolussa, tai useampia, kuten poikkijuovaisessa lihassolussa. 
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.

Historia
Tuma oli ensimmäinen havaittu soluorganelli. 
Vuonna 1833 Robert Brown kuvaili ensimmäi-
senä tuman, ja myöhemmin huomattiin tumalla 
olevan tärkeä rooli perinnöllisyydessä ja yksilön 
kehityksessä. (http://www.solunetti.fi/fi/solubio-
logia/tuma/ (luettu 27.8.2009)). Vasta 1900-lu-
vulla ymmärrettiin syvällisemmin tuman kromo-
somien sisältämän geneettisen tiedon merkitys. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus (luet-
tu 27.8.2009).

Tumallisten solujen syntymisestä ei ole varmaa 
tietoa, mutta sitä selitetään usein endosymbi-
oositeorian avulla. Teorian mukaan tumakote-
lo ja sitä reunustava solulimakalvosto lähtivät 
kehittymään varhaisten esitumallisten solujen 
solukalvon poimuuntumisesta. Poimuttuminen 
mahdollisti bakteerien ja syanobakteerien van-
gitsemisen solun sisään symbionteiksi, joista 
kehittyivät mitokondriot ja viherhiukkaset. (Ul-
manen ym. 2007)

Kuva 1. Poikkijuovainen lihaskudos, monitumai-
nen solu (Histologian opetusnäyte 36, poikkijuo-
vainen lihas, 40 ×, Anatomian ja solubiologian 
yksikkö, 2009).

Tuman rakenne 
Tuma on usein muodoltaan pallomainen tai 
soikio, mutta esimerkiksi neutrofiilisen granu-
losyytin (veren valkosolun) tuma on usein ja-
kautunut 2–5 liuskaksi (http://www.solunetti.fi/
fi/solubiologia/liuskamainen_tuma_1/2/ , luettu 
27.8.2009). Solusta riippuen tumia voi olla yksi, 
kuten epiteelisolussa, tai useampia, kuten poik-
kijuovaisessa lihassolussa. Tuman koko vaihte-
lee suuresti ja se täyttäävaihtelevan osuuden so-
lun tilavuudesta, 5–15 % solusta riippuen. Tuma 
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koostuu kolmesta suuremmasta toiminnallisesta 
rakenteesta, joita ovat tumakotelo, tumajyvä-
nen sekä kromatiinit. (http://cc.oulu.fi/~ssaarela/
tuma.htm (luettu 27.8.2009)

Kuva 2. Veren valkosolu, neutrofiilinen granu-
losyytti, tuma moniosainen. Tärkeä fagosytoiva 
solu immuunipuolustuksessa (Histologian ope-
tusnäyte 45, verisively, 40 ×, Anatomian ja solu-
biologian yksikkö, 2009).

Tumakotelo

Tumakotelo muodostuu 10nm paksuisesta lipidi-
kaksoiskalvosta, jonka välistä aluetta kutsutaan 
perinukleaaritilaksi. Kalvot kiinnittyvät toisiinsa 
tumahuokosten välityksellä. Tuman ulkokalvoon 
kiinnittyy solulimassa oleva karkea endoplasma-
kalvosto, jonka tehtäviin kuuluvat proteiinien 
synteesi sekä proteiinien kuljetus solussa. Eläin-
soluissa sisemmän tumakalvon alla on mekaa-
nista tukea antava verkkomainen tumalevy, joka 
koostuu kolmesta eri lamiinityypistä. Tumalevy 
kiinnittää kromatiinit tuman reuna-alueiden lä-
heisyyteen solujakautumisen välisinä aikoina. 
Myös monet tuman sisäkalvon proteiineista 
ovat sidoksissa tumalevyyn (Alberts ym. 2008). 
Tuman 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 tumakotelon ha-
jotuksesta ja uudelleenmuodostuksesta (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/lamiinit/2/ (lu-
ettu 27.08.2009). Lamiineissa esiintyy monen-
laisia geenimutaatioita, jotka voivat virheellisen 
proteiinisynteesin kautta aiheuttaa lihas-, rasva- 
ja luukudokseen muodostuvia perinnöllisiä sai-
rauksia (http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/
duo94189.pdf (luettu 26.8.2009).

Tumahuokonen

Tumakotelon pinta-alasta 20- 30 % muodostuu 
tumahuokosista, jotka toimivat säätelijöinä solu-
liman ja tuman välisessä aineiden kuljetuksessa. 
Tumahuokoskompleksi koostuu tumakalvoja 
yhdistävästä sylinterimäisestä kanavasta sekä 
siihen kiinnittyneistä huokoskaltereista (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tumahuoko-
nen/2/ (luettu 27.8.2009). Soluliman puolella 
huokoskalterit toimivat kiinnittymispaikkoina 
ärsyke-välitteisessä molekyylien kuljetuksessa 
ja tumaliman puolella ne ovat liittyneet yhteen 
muodostaen korimaisen rakenteen. Eläinsoluissa 
tumahuokoskompleksin massa on noin 150 MDa 
ja se koostuu noin 30 erilaisesta proteiinista (Al-
berts ym. 2008). Tumahuokosia on tumakotelos-
sa jopa tuhansia (http://en.wikipedia.org/wiki/
Cell_nucleus (luettu 27.8.2009)). Jokaisessa 
tumahuokosessa on glykoproteiinitulppa, joka 
säätelee aineiden läpikulkua tuman ja sytoplas-
man välillä. Pienet molekyylit, kuten vesi, läpäi-
see tumahuokosen passiivisesti diffuntoitumalla 
(Hiltunen ym. 2005). Suuremmat molekyylit, 
kuten proteiinit sekä RNA, käyttävät hyväkseen 
aktiivista kuljetusta ja kuluttaen samalla ATP:tä. 
Päästäkseen tumahuokoskompleksin läpi prote-
iinit tarvitsevat signaalipeptidin, joka koostuu 
4–8 aminohaposta (http://en.wikipedia.org/wiki/
Cell_nucleus (luettu 27.8.2009)). Myös RNA-
molekyylien kuljetusta tuman ja soluliman välil-
lä säädellään tumahuokosen avulla (http://www.
solunetti.fi/fi/solubiologia/tuman_huokoskomp-
leksi/2/ (luettu 14.9.2009)).

DNA:n pakkautuminen

Eukaryoottisoluissa DNA on pakattu hyvin tii-
viisti. Kaksijuosteinen DNA on kiertynyt pro-
teiineista koostuvien histonien ympärille. Tämä 
helminauhamainen ketju kietoutuu vielä itsensä 
ympärille muodostaen kromatiinia (Lahti ym. 
2005). Eukromatiiniksi kutsuttu osa DNA:sta 
on pakattu löyhästi ja sitä voidaan käyttää trans-
kriptiossa. Tiiviimmin pakattu heterokromatiini 
toimii varastona eikä sitä voida käyttää aktii-
viseen geenien luentaan (http://www.solunetti.
fi/fi/solubiologia/kromatiinin_rakenne/ (luettu 
27.8.2009). 
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Kuva 3. DNA, kromosomi. Mukailtu kirjan Ulma-
nen ym.(2007) kuvaa s.21

Tumajyvänen

Tumassa on yksi tai useampi tumajyvänen, jos-
sa tapahtuu RNA synteesiä. Tumajyväsessä tuo-
tetaan suuri osa ribosomaalisesta RNA:sta sekä 
kasataan ribosomien ainesosat yhteen, jolloin ne 
ovat valmiita kuljetettavaksi solulimaan. Soluli-
massa nämä kasautuvat valmiiksi ribosomeiksi. 
Tumajyvänen erottuu tumassa valomikroskoop-
pikuvassa tummempana kohtana korkean RNA-
pitoisuuden takia (http://fi.wikipedia.org/wiki/
Tumajyvanen (luettu 14.9.2009)). Tumajyvästä 
ei rajaa kalvorakenne vaan se koostuu laajasta 
makromolekyylien kuten ribosomaalisten prote-
iinien sekä ribosomaalisen RNA:n muodostumi-
seen osallistuvien entsyymien yhteenliittymästä 
(Alberts ym.2008).

Tumalima

Tuman väliainetta kutsutaan tumalimaksi eli 
nukleoplasmaksi. Se sisältää säikeisen perus-
verkon, paljon proteiineja, joista suurin osa on 
kiinnittynyt DNA-ketjuun sekä entsyymejä, jot-
ka mahdollistavat lähetti-RNA:n synteesin. Mo-
net tumaliman proteiineista osallistuvat geenien 
säätelyyn ja toimintaa. Tumalima toimii proteii-
nisynteesissä transkription tapahtumapaikkana. 
Muodostunut l- RNA kuljetetaan tumalimassa 
sijaitsevia väyliä pitkin tuman keskiosista koh-
ti sen pintaa. Transkriptiossa muodostuneen l- 
RNA:n silmukoitiin osallistuvat tumalimassa si-
jaitsevat tumatäplät sekä tumakappaleet. (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tuman_rakenne/ 
(luettu 27.8.2009)

Tuman tehtävät
Tuman tehtäviin kuuluvat solun geneettisen ma-
teriaalin säilyttäminen ja siirtäminen uusille so-
luille. Siellä tuotetaan myös RNA-molekyylejä, 
joiden avulla ohjataan solun organellien toimin-
taa (http://cc.oulu.fi/~ssaarela/tuma.htm (luettu 
28.8.2009). Tuma säätelee aineiden kulkua nu-
kleoplasmasta eli tumalimasta sytoplasmaan tu-
makalvossa olevien huokoskompleksien avulla 
(http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tuman_
tehtavat/ (luettu 28.8.2009).

Kuva 4. Solu. Mukailtu kuvaa seuraavasta lähtees-
tä: http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/tuma/

DNA:n kahdentuminen

Yleensä solun eri toiminnan vaiheet noudattavat 
solusykliä. Syklin tarkoituksena on valmistaa 
jakautumisen avulla kaksi identtistä solua. So-
lusykli voidaan jakaa interfaasiin ja mitoosiin 
eli solujakautumiseen (http://www.solunetti.fi/
fi/solubiologia/solusykli_1/ (luettu 28.8.2009)). 
Edelleen interfaasista voidaan erottaa kolme eri 
vaihetta: G1-eli kasvuvaihe, S-vaihe eli DNA:n 
replikaatio ja G2-vaihe eli DNA:n eheyden 
varmistaminen (Young, Heath 2005). Tumassa 
tapahtuu ennen solun jakautumista replikaatio 
eli DNA:n kahdentuminen, jossa ensin DNA:n 
kaksoisjuoste aukeaa. Tämän jälkeen tuman pro-
teiinit rupeavat liittämään DNA:n nukleotidejä 
yhteen ja replikaatio etenee replikaatiokuplissa 
kumpaankin suuntaan DNA:ta. Yhdessä kro-
mosomissa on monia replikaatiokuplia kerralla. 
Edellä kulkeva johtava juoste tehdään yhtenäi-
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senä, katkeamattomana ketjuna ja sen perässä 
seuraava juoste tehdään lyhyinä pätkinä Okaza-
kin fragmenttien avulla (http://www.solunetti.fi/
fi/solubiologia/replikaatio/2/ (luettu 28.8.2009). 
Vastinjuoste rakennetaan nukleotideistä suun-
taan 5’-3’ käytettäen mallina yksijuosteista 
DNA:ta (http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
okazakin_fragmentit/2/ (luettu 28.8.2009). Aluk-
si nukleotidit ovat solussa trifosfaatteina, mutta 
niiden liityttyä DNA:n ne muuntuvat monofos-
faateiksi (http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
solusykli_1/ (luettu 28.8.2009)).

RNA:n synteesi ja silmukointi

Tuma on yksi keskeisimmistä rakenteista prote-
iinisynteesissä. Kaikkien solujen tumien DNA-
ketjuun on koodautunut tieto jokaisen proteiinin 
rakenteesta kyseisessä yksilössä, mutta solujen 
erilaistumisen vuoksi vain osaa solun DNA-
ketjun koodeista käytetään. Proteiinisynteesin 
aloittaa tumassa RNA-synteesi eli transkriptio, 
jossa geneettinen informaatio kopioidaan lähet-
ti RNA:lle (Hiltunen ym. 2005). Transkriptiossa 
RNA-polymeraasientsyymi liittyy ei-koodatta-
van juosteen säätelyalueelle, koodittavan alueen 
edelle ja etenee kuten DNA-synteesissä, suun-
taan 5’-3’ (http://www.solunetti.fi/fi/solubiolo-
gia/transkriptio_1/2/ (luettu 28.8.2009). RNA-
juosteen valmistuessa DNA:n kaksoiskierre 
avautuu transkriptiotekijän avulla (http://www.
solunetti.fi/fi/solubiologia/transkriptio_1/2/ (lu-
ettu 28.8.2009)). Näin DNA:n emäsjärjestyksen 
geneettinen tieto kopioituu RNA:n emäsjärjes-
tykseksi. RNA-polymerisaatio pysähtyy, kun 
RNA-polymeraasi tulee DNA-sekvenssin lope-
tuskoodin kohdalle, jolloin RNA irtoaa DNA:sta. 
Aitotumallisilla suurin osa geneettistä informaa-
tiota koodaavaa DNA-jaksoa koostuu eksoneis-
ta, jotka koodaavat proteiineja, ja introneista, jot-
ka eivät koodaa proteiineja (http://www.solunet-
ti.fi/fi/solubiologia/rna-n_silmukointi/2/  (luettu 
28.8.2009).

RNA-synteesin jälkeen tumatäplissä olevat sil-
mukoimiskeskukset liittävät proteiinia koodaa-
vat osat yhtenäiseksi ketjuksi poistamalla välistä 
intronijaksot tuottaen lähetti-RNA:ta. Tumali-
massa sijaitsevat tasaisesti jakautuneet alueet, 
tumatäplät, sisältävät proteiineja, joita käytetään 
heteronukleaarisen lähetti-RNA:n silmukoimi-
seen (http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/rna-
n_silmukointi/2/ (luettu 28.8.2009)). Geenien 
silmukoinnissa eksonit, joita voi olla eri määriä, 

liitetään yhteen lähetti-RNA:ksi. Vaihtoehtoi-
sessa silmukoinnissa lähetti-RNA:n eksonit voi-
daan järjestää monella eri tavalla, jolloin syntyy 
rakenteeltaan erilaisia proteiineja. Esimerkiksi 
vasta-ainemolekyylejä voidaan muodostaa usei-
ta erilaisia vaihtoehtoisen silmukoinnin avulla 
(http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/vaih-
toehtoinen_silmukointi/2/ (luettu 28.8.2009)). 
Lähetti-RNA:n valmistuttua se siirtyy tumasta 
tumahuokosen kautta solulimaan ja liittyy yh-
teen ribosomin kanssa jatkaen proteiinisynteesiä 
translaatiolla, eli lähetti-RNA:n informaation 
kääntämisellä aminohappojärjestykseksi (Ulma-
nen ym. 2007).
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B2  Solun tukiranka – muodostuminen, tehtävät
Tuure Salin & Atte Veteläinen
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8.9.2009 
Tarkastaja: Kalervo Metsikkö

Tiivistelmä
Solun tukiranka eli sytoskeletoni on kolmiulotteinen proteiinien muodostama verkosto. Se muodostuu mik-
rofilamenteista, välikokoisista filamenteista sekä mikrotubuluksista. Myös solukalvon sisäpuolella sijaitseva 
solukuorikko lasketaan solutukirankaan kuuluvaksi. Tukiranka tukee ja vahvistaa solua (erityisesti 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 (mikrotubulukset ja välikokoiset filamentit). Sytos-
keletoni myös osaltaan auttaa soluorganellien järjestyksen ylläpitämisessä ja kuljetuksessa (mikrotubulukset). 
Solun tukiranka on joiltakin osin hyvinkin stabiili, mutta tietyissä rakenneosasissa tapahtuu hyvinkin nopeaa 
muuttumista, esimerkiksi mikrotubuluksien muodostuminen ja purkautuminen. 

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

Rakenne

Mikrofilamentit ovat noin 7 nm ohuisia aktii-
nimolekyyleistä muodostuvia rakenteita. Ak-
tiinimolekyylit voidaan jakaa niiden rakenteen 
perusteella G-aktiiniin ja F-aktiiniin. Toisaalta 
ne voidaan jakaa niiden sisältämien aminohap-
pojen perusteella α- aktiiniksi, β-aktiiniksi ja 
γ-aktiiniksi. α-aktiinia on lihassoluissa ja β- ja 
γ-aktiinia on muissa soluissa. G-aktiini on pallo-
mainen monomeeri, johon liittyy ATP:ta ja kal-
siumia. G-aktiini polymerisoituu F-aktiiniksi ja 
näin muodostuu aktiinin tyypillinen kaksoissäie-
rakenne. Polymerisaatiossa G-aktiinin sitoutunut 
ATP-molekyyli hydrolysoituu ADP:ksi . Tästä 
syystä mikrofilamenttien muodostuminen poly-
merisaation kautta on riippuvainen ATP:sta.

Mikrofilamentissa on erotettavissa sekä positii-
vinen pää että negatiivinen pää. Mikrofilamentti 
voi ”kasvaa” molemmista päistä monemeerien 
liittymisen kautta mutta positiivisessa päässä 
liittyminen on nopeampaa. Mikrofilamentit voi-
vat myös purkaantua depolymerisaation kautta 
ja irrallaan oleva proteiiniin liittymätön mikro-
filamentti onkin epästabiili rakenne. Erilaiset 
aktiinin liittyvät proteiinit kontrolloivat aktiini-
monomeerien polymeroitumista ja depolyme-
roitumista. Tymosiini estää aktiinimonomeerin 
liittymisen filamenttiin kiinnittymällä siihen. 
Profiliinilla on kahdenlainen funktio. Tymosiinin 
tavoin se voi estää monomeerien liittymisen fi-
lamenttiin. Toisaalta se voi edistää monomeerin 
liittymistä filamenttiin muuttamalla monomee-
riin sitoutuneen ADP:n ATP:ksi (ilman ATP:ta 
liittyminen ei ole mahdollista).Gelsoliini edistää 
aktiinin polymeroitumista pienissä kalsiumpitoi-
suuksissa ja aktiinifilamenttien katkeilua suuris-
sa kalsiumpitoisuuksissa. (Terveysportti 2009, 
Solunetti 2006, Kierszenbaum 2002 ja 2007).

Tehtävät

Mikrofilamenteilla on monenlaisia toimintoja ja 
tehtäviä solussa. Aktiini voi järjestäytyä soluissa 
monin eri tavoin, mikä mahdollistaa monenlaiset 
toiminnot ja tehtävät. Niin sanotut stressisäikeet 
pitävät yllä solun muotoa. Ne ovat mikrofila-
menttikimppuja, jotka kiinnittyvät solukalvoon 
α-aktiinin ja taliinin välityksellä. Kiinnityskoh-
tia kutsutaan fokaali adheesioiksi. Stressisäikei-
tä ilmestyy soluissa niihin kohtiin, joissa solun 

rakenne pyritään säilyttämään. Filopodit ovat 
piikkimäisiä ulokkeita, joita solu kasvattaa aktii-
nin avulla. Niillä solu tunnustelee ympäristöään. 
Levyjalka eli lamellipodi on taas rakenne, joka 
mahdollistaa solun liikkumisen alustaa pitkin. 
Liikkuminen tapahtuu siten, että solu muodos-
taa lamellipodeja, jotka kiinnittyvät alustaansa. 
Sen jälkeen se alkaa vetää tumaa ja takaosaa mu-
kanaan, jolloin saman aikaisesti solun takaosan 
kiinnityskohtien on purkauduttava, jotta takaosa 
voitaisiin vetää mukaan. Solun liikkuessa alustaa 
pitkin se voi jättää jälkeensä pieniä jäännöskap-
paleita (residual body). Mikrofilamentteja muo-
dostava aktiini on solun ”yleisköysi ”. Aktiini 
muodostaa solunjakautuminsen sytokineesivai-
heessa supistusrenkaan, joka kuroo jakautuvan 
solun kahdeksi tytärsoluksi. Aktiini on myös 
suolen epiteelisoluissa esiintyvien mikrovilluk-
sien 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 rekominant-
ti-Semliki Forest virusta joka sisältää GFP-aktiinin 
geenin. 

Välikokoiset filamentit

Rakenne

Välikokoiset filamentit ovat nimensä mukaisesti 
kooltaan mikrotubulusten ja mikrofilamenttien 
välimaastoon sijoittuvia solun tukirangan raken-
teita, noin 10 nanometrin ohuisia. Niillä ajatel-
laan olevan lähinnä rakenteellinen tehtävä eli ne 
auttavat solua kestämään mekaanista rasitusta. 
Solu voi kuitenkin elää hyvin myös ilman väli-
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kokoisia filamentteja. Kaikilla välikokoisilla fi-
lamenteilla on sama rakenne mutta niiden bioke-
miallissa koostumuksissa on havaittavissa eroja. 
Välikokoisessa filamentissa on erotettavissa 
n-terminaalinen pää (aminoryhmä), varsiosa ja 
c-terminaalinen häntä osa (karboksyyliryhmä). 
Välikokoiset filamentit muodostuvat seuraavalla 
tavalla. Kaksi monomeeria muodostaa dimee-
rin. Kaksi dimeeria liittyy yhteen muodostaen 
tetrameerin, jotka linkittyvät muodostaen pro-

tofilamentin. Kaksi protofilamenttia muodostaa 
protofibrillin, joista muodostuu välikokoinen 
filmentti. Välikokoinen filamentti siis koostuu 
neljästä protofibrillistä. Välikokokoiset filamen-
tit ovat kaikkein stabiileimpia solun tukirangan 
komponenteista. Niillä ei esiinny mikrofilamen-
teille ja mikrotubuluksille tyypillistä säikeiden 
nopeaa purkaantumista ja kasvamista (englan-
niksi assembly-disassembly). (Solunetti 2006, 
Kierszenbaum 2002)

Kuva 3: Kuva piirretty Kierszenbaum 2002 kuvan 1–34 mukaisesti. Kuvassa nähdään välikokoisen fi-
lamentin muodostumista. 1.Yksittäinen monomeeri. 2. Kaksi monomeeria on muodostanut dimeerin.  
3. Kaksi dimeeriä on liittynyt yhteen muodostaen tetrameerin. 4. Protofilamentti, joka muodostuu kah-
desta tetrameerista. 5. Protofilamenttipari muodostaa protofibrillin. 6. Välikokoinen filamentti, joka 
koostuu neljästä protofibrillistä.

Tyypit

Kuten edellä mainittiin, solun tukirangan väli-
kokoisia filamentteja on useita eri tyyppejä. Eri 
kudoksille on kullekin omat spesifiset filamentti-
tyypit. Eri tyyppisia sytokeratiineja esiintyy epi-
teelisoluissa. Siellä sytokeratiinit ovat desmoso-
mien ja hemidesmosomien rakennekomponent-
teja. Desmosomien kautta välikokoiset filamentit 
yhdistävät yksittäisten solujen tukirangat yhteen 
ja näin se luo mekaanista kestävyyttä koko so-
lukolle. Hemidesmosomien kautta välikokoi-
set filamentit osallistuvat solun kiinnittymiseen 
tyvikalvoon. Jotkut perinnölliset ihasairaudet 

johtuvat keratiinifilamenttien epänormaalista 
muodostumisesta. Vimentiini on tyypillinen me-
senkyymikudoksen solun filamentti. Joissakin 
soluissa se muodostaa linkkejä solukalvon ja tu-
malevyn välillä. Desmiiniä on luustolihassoluis-
sa ja sileissä lihassoluissa. Luurankolihassoluis-
sa välikokoiset filamentit kiinnittävät vierekkäis-
ten sarkomeerien Z-levyjä toisiinsa. Välikokoi-
sia säikeitä muistuttavat tuman lamiinit antavat 
suojaa tumalle ja ne sitovat kromatiinia. Lamiinit 
myös huolehtivat mitoosissa tumakotelon hajoit-
tamisesta ja uudelleenmuodostumisesta. (Kiers-
zenbaum 2002) 
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Mikrotubulus

Rakenne

Mikrotubulukset koostuvat alfa- ja beeta-tubu-
liini -nimisistä proteiineista, jotka muodostavat 
keskenään dimeerin. Dimeerit liittyvät yhteen 
ketjuksi ja muodostavat näin protofilamentin. 
Nämä ketjut liittyvät helposti yhteen kaarevik-
si levyiksi. Kun 13 protofilamenttia on liittynyt 
levyksi, se sulkeutuu ja muodostaa putkimai-
sen mikrotubuluksen. Tämän jälkeen putki voi 
muuttua vain niin, että yksittäiset dimeerit joko 
irtoavat tubuluksen päästä (depolymerisaatio) 
tai liittyvät siihen (polymerisaatio). Mikrotu-
bulus on kookas rakenne sillä sen halkaisija on 
noin kolmikertainen mikrofilamenttiin nähden 
eli noin 25 nm ja pituudeltaan vaihteleva alle 
mikrometristä satoihin mikrometreihin, mutta 
toisaalta tubulukset voivat purkaantua tai raken-
tua minuuteissa. Mikrotubulus onkin muita sy-
toskeletonin rakenteita herkempi, sillä monessa 
tubuluksessa tapahtuu jatkuvaa purkautumista ja 

uudelleenrakentumista. (Lehenkari 2009, Solu-
netti.fi 2006, Alberts ym 2004, Lodish ym 2004, 
Kierszenbaum 2002)

Dimeerit liittyvät aina protofilamenttiin niin, että 
uuden dimeerin alfapää sitoutuu protofilamentin 
beetapäähän. Tämä saa aikaan rakenteellisen po-
laarisuuden, eli toisessa päässä on vain alfa-tu-
buliinia (miinuspää) ja toisessa beeta-tubuliinia 
(pluspää) (Kuva 4). Polaarisuus mahdollistaa 
mikrotubulusten toiminnalliset ominaisuudet, 
kuten moottoriproteiinien liikkeet eri päihin. Di-
meerit voivat liittyä kumpaan päähän tahansa, 
mutta pluspäässä kasvu on nopeampaa ja toi-
saalta tubulus myös hajoaa pluspäästä, jos se on 
tarpeen. (Lodish ym 2004, Kierszenbaum 2002)

Mikrotubuluksia on kahta eri muotoa. Pysyviä 
muotoja on soluissa, jotka eivät jakaudu ja tar-
vitsevat voimakkaan ja vakaan rungon. Tällaisia 
löytyy mm. aksoneista ja siittiösolusta, jonka 
häntä rakentuu mikrotubuluksista. Epävakaita 
muotoja löytyy soluista, jotka muuttavat muotoa 
nopeasti, esimerkiksi jakautuvat solut. (Lodish 
ym 2004)

Kuva 4. Mikrotubuluksen rakentuminen. Dimeerien konsentraatio sytoplasmassa ja lämpötila määrää-
vät kasvaako vai kutistuuko tubulus. Korkea konsentraatio ja 37-asteen lämpötila aiheuttaa polymeri-
saatiota. Kuvassa on mikrotubuluksen osat pluspäästä. Keskellä on poikkileikkaus mikrotubuluksesta. 
Värekarvojen ja ripsien rungoissa kaksi mikrotubulusta on liittynyt yhteen ja sentrioleista löytyy kol-
moismikrotubuluksia. (Solunetti.fi 2006, Lodish ym. 2004)
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Mikrutubulusten keskuksena toimii sentrosomi 
(MTOC=microtubule organizing-center), joka 
sijaitsee lähellä tumaa. Se huolehtii tubulusten 
rakentamisesta, solun rakenteiden järjestäytymi-
sestä ja kalvoliikenteestä. Jokainen mikrotubu-
luksen miinuspää lähtee sentrosomista ja pluspää 

kasvaa solun sytoplasmassa. Tubulukset ovat 
kiinnittyneet sentrosomiin gamma-tubuliinilla. 
Sentrosomissa sijaitsee keskusjyväset eli sent-
riolit, joita eukaryoottasoluilla on kaksi Golgin 
laitteen keskellä. (Alberts ym 2004)

Kuva 5. Sentrosomin sijainti lähellä tumaa on oleellista solun organellien ja vesikkelien kuljetukselle sy-
toplasmaan ja solun kuorelle. Aineita kuljettavat moottoriproteiinit kinesiini, joka liikkuu sentrosomista 
pois päin ja dyneiini, joka etenee kohti sentrosomia. (Solunetti.fi 2006)

Aktiivinen tukirangan osa

Mikrotubulukset osallistuvat solun tukiraken-
teen ylläpitämisen lisäksi muun muassa solun 
organellien järjestämiseen, vesikkelien kuljetta-
miseen sytoplasmassa ja solun jakautumiseen. 
Sentrosomi ja sentriolit kahdentuvat eri päihin 
ja mitoosin aikana näiden välillä on sentrio-
lien ohjaama mikrotubuluksista muodostunut 
mitoottinen kuvio, joka jakaa mitoosissa solun 
kromosomit eri tytärsoluille. Mikrotubulusten 
merkitystä solun jakautumiseen on käytetty hy-
väksi muun muassa valmistamalla syöpälääkkei-
tä, jotka tekevät tubuluksista stabiileja. Tällaisia 
lääkkeitä ovat muun muassa kolkisiini ja taksoli, 
mutta näitä käytetään vain pitkälle edenneissä 
syövissä haitallisten sivuvaikutusten takia. (Lo-
dish ym 2004, Kierszenbaum 2002)

Mikrotubulus toimii solussa reittinä moottori-
proteiineille. Kinesiini ja dyeniini liikkuvat pit-
kin tubuluksen pintaa käyttäen ATP-hydrolyysia 
energialähteenä. Moottoriproteiineihin voi si-
toutua vesikkeli, proteiini tai kokonainen solu-

organelli, kuten mitokondrio. Kinesiini kuljettaa 
aineita pois sentrosomista ja dyeniini sentro-
somiin päin. Muita mikrotubulukseen erikois-
tuneita proteiineja on MAP-proteiinit (micro-
tubule-associated proteins). MAP-proteiinien 
tehtävänä on suojata tubuluksia purkautumisel-
ta, estää tubuluksien hajoamista korkeissa läm-
pötiloissa ja liittää tubulus muihin rakenteisiin. 
Tunnetuin on MAP-2, joka kiinnittyy tubuluksen 
pintaan ja toimii ulokkeena tarttuen esimerkik-
si muihin tubuluksiin tai kalvoihin. (Lodish ym 
2004, Kierszenbaum 2002)

Värekarvat, ripset ja siimat

Värekarvojen (siilia), ripsien ja siimojen (fla-
gella) ytimet rakentuvat mikrotubuluksista. 
Värekarvat liikuttavat nestettä solujen pinnal-
la, kuten hengitysteiden solut siirtävät pölyä 
kohti nielua ja ripset ja siimat taas liikuttavat 
itse soluja, kuten siittiösolua. Molempien yti-
messä mikrotubulukset järjestäytyvät siten, että 
yhdeksän kaksoismikrotubulusta on kehällä ja 
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kehän sisällä on kaksi yksittäistä mikrotubu-
lusta, joihin muut yhdeksän ovat kiinnittyneet. 
Tätä rakennetta kutsutaan aksoneemaksi (”9+2 
-rakenne”) Värekarvojen ja siimojen liike muo-
dostuu mikrotubuluksien dyeniinin aiheutta-
masta ytimen taivutuksista puolelta toiselle. 
Värekarva tuottaa energiaa kuluttavia iskuja 
aiheuttaen virtauksen solun pinnalle. Siimat ja 
ripset ovat yleensä pidempiä kuin värekarvat, ja 
liikuttavat solua taivuttamalla mikrotubuluksia 
niin että syntyy aaltomainen liike.. (Lehenkari 
2009, Alberts ym. 2004)

Solukuorikko
Solukuorikko eli solukalvon tukiranka on se osa 
sytoskeletonia, joka esiintyy vain solukalvon 
alla. Solukuorikon muodostavat spektriinit (pu-
nasolut), fodriinit ja dystrofiini (lihassolut) lii-
tännäisine proteiineineen (mm. ankyriinit) ja se 
voidaan myös katsoa sytoskeletonin kuoriosaksi. 
Erityisesti punasoluilla on havaittavissa spektrii-
niverkko solukalvon alla, koska sillä ei ole varsi-
naista 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
Tarkastaja: Tarja Leskelä

Tiivistelmä
Solukalvo koostuu kalvolipidien muodostamasta kaksoiskerroksesta, proteiinirakenteista, sekä solukalvon ul-
kopintaan usein liittyvistä hiilihydraateista. Lipidikaksoiskerroksen ydin on lämpötilasta riippuen juokseva, ja 
yksittäiset kalvolipidit voivat liikkua eritavoin solukalvossa (lateraalinen liike, rotaatio, ”flip-flop”). Solukal-
von on siis hyvin dynaaminen rakenne. Solukalvon lipidit ovat amfipaattisia (sisältävät hydrofobisen ja –fii-
lisen osan), joka saa aikaan kaksoiskalvorakenteen. Solukalvolipidejä on pääasiallisesti kolmenlaista: fosfoli-
pidit, sfingolipidit ja kolesteroli. Glykolipideissä lipidimolekyyliin on liittyneenä hiilihydraattiosa. Kolesteroli 
säätelee mm. solukalvon juoksevuutta ja toimii lipidilauttojen rakenneosana. Lipidien osuudet solukalvossa, 
ja tällöin myös solukalvon ominaisuudet, voivat vaihdella. Solukalvon pääasiallisia tehtäviä ovat solun ulko-
reunana ja mekaanisena tukena toimiminen, kuljetus- ja suodatustehtäviin osallistuminen, sekä solunsisäisten 
olosuhteiden sääteleminen. Lisäksi reseptorifunktiot ja viestinvälitys, solujen väliset liitokset ja vuorovaikutus 
muiden solujen kanssa tapahtuu solukalvon avulla.

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

Solukalvon muodostuminen ja 
rakenne
Biologisissa kalvomolekyyleissä, jotka ovat 
yleensä fosfolipidejä, esiintyy kaksi rasvahap-
poketjua rinnakkain. Nämä sylinterimäiset am-
fipaattiset molekyylit muodostavat lipikaksois-
kelmun, jonka paksuus on noin 3nm. Koko so-
lukalvon paksuus on noin 5–8nm (Heino ja Vu-
ento 2007). Amfipaattiset molekyylit sisältävät 

vesihakuisen ja vesipakoisen pään (Murray ym. 
2006), ja vedessä nämä molekyylit asettuvat si-
ten, että vesipakoiset rasvahappoketjut osoitta-
vat kalvon ydintä kohden vesihakuisten päiden 
muodostaessa kalvon sisä- ja ulkopinnan (Heino 
ja Vuento 2007). Solukalvossa on lipidien lisäk-
si proteiineja (55–60%), jotka muodostavat eri-
laisia solukalvon rakenteita, kuten ionikanavia, 
soluliitoksia ja esimerkiksi solukalvon resep-
toreita. Solukalvossa on myös hiilihydraatteja 
(5 %), jotka voivat muodostaa solukalvon ulko-
pinnalle glykogalyksin. Lipidien osuus solukal-
vossa on noin 35–40% (Solunetti 2006, http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/solukalvon_ra-
kenne/). Suurin osa solukalvon lipideistä kuu-
luu fosfolipidien ryhmään, mutta solukalvossa 
on myös esimerkiksi kolesterolia. Alla on kuva 
solukalvon mahdollisista rakennemate riaaleista 
(Kuva 1).
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Kuva 1: Kuvassa näkyy fosfolipidien muodostama kaksoiskerros, fosfolipidien välissä olevaa koleste-
rolia, sekä solukalvon proteiineja. Hiilihydraatteja on kiinnittyneenä solukalvon ulkopintaan (Pohjana 
käytetty Van De Graaf, Human Anatomy, Sixth Edition, 2001).

Nicholsonin ja Singerin vuonna 1972 esittämän 
solukalvon nestemosaiikkimallin mukaan solu-
kalvo on dynaaminen rakenne, jossa lipidikoos-
tumus ja kalvon ominaisuudet voivat muuttua. 
Lipidit jakautuvat solukalvo ulko- ja sisäsivuille 
epäsymmetrisesti. Nestemosaiikkimallin mukai-
sesti lipidit voivat liikkua solukalvon suunnassa 
(Heino ja Vuento 2007). Tätä kutsutaan lateraali-
seksi liikkeeksi (Solunetti 2006, http://www.so-
lunetti.fi/fi/solubiologia/solukalvon_lipidit/2/). 
Vierekkäiset fosfolipidit voivat lisäksi vaihtaa 
paikkaa keskenään. Solukalvon fosfolipidit pyö-
rivät myös rasvahappoketjujensa muodostaman 
akselin suunnassa. Rasvahappoketjujen tai hiili-
hydraattiketjujen C-C -sidosten suhteen tapahtuu 
pyörimistä (Solunetti 2006, http://www.solunet-
ti.fi/fi/solubiologia/solukalvon_lipidit/2/). Tä-
män vuoksi rasvahappoketjujen konformaatio 
muuttuu jatkuvasti, jolloin solukalvon hydrofo-
binen osa on juokseva. Juoksevuuteen vaikuttaa 
lämpötila, sillä lämpötilan noustessa juoksevuus 
kasvaa. Solukalvon viskositeettiin vaikuttaa 
myös hiilivetyketjun pituus rasvahapossa, sekä 
tyydyttymättömien rasvahappojen määrä (Heino 
ja Vuento 2007). Tyydyttymättömät, eli kaksois-
sidoksellisia hiiliatomeja sisältävät lipidit ovat 
juoksevampia kuin tyydyttyneet (Solunetti 2006, 

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/kalvojen_
jaykkyys/2/).

Lipidit voivat muodostaa kalvoproteiinien kans-
sa lauttoja. Niissä on runsaasti glykosfingolipi-
dejä ja kolesterolia. Lauttojen poikkimitta voi 
vaihdella, mutta niiden uskotaan luokkaa 10nm 
(Heino ja Vuento 2007). Lauttojen uskotaan ole-
van osana signaalivälitykseen liittyvissä tehtä-
vissä. Tätä käsitystä tukee se, että lipidilautoissa 
on usein kiinnittyneenä solujen viestinsiirtoon 
osallistuvia proteiineja (Heino ja Vuento 2007). 
Kolesteroli voi siirtyä helposti kaksoiskalvon 
eripuolin, joten sen määrä on suurin piirtein 
sama kalvon molemmilla sivuilla. Kolesteroli 
kemiallisen koostumuksensa vuoksi sopii hyvin 
fosfolipidien joukkoon. Mitä enemmän solukal-
von kohdassa on kolesterolia, sitä jäykkäliikkei-
sempi se on (Solunetti 2006, http://www.solunet-
ti.fi/fi/solubiologia/kalvojen_jaykkyys/2/).

Vaikka lipidien muodostama kaksoiskalvoraken-
ne on stabiili, lipidejä on mahdollista siirtää kal-
von puolelta toiselle erityisten flippaasi-entsyy-
mien toimesta. Tällaista tapahtumaa kutsutaan 
flip-flop-ilmiöksi. Energiakynnys lipidin hydro-
fiilisen osan siirtymiselle hydrofobisen kerrok-
sen läpi on suuri. Flippaasi-entsyymit alentavat 
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tätä energiakynnystä ja nopeuttavat lipidimole-
kyylin siirtymistä kalvon läpi. Flippaasit pys-
tyvät todennäköisesti siirtämään fosfolipidejä 
valikoiden. Tällöin kalvojen eri puolille kertyy 
erityyppisiä lipidejä (Heino ja Vuento 2007). 
Alla on kuva fosfolipidien liikkeistä solukalvos-
sa (Kuva 2).

Kuva 2: Fosfolipidien mahdolliset liikkeet solukal-
vossa. (Pohjana käytetty Alberts ym. 2002)

Eräänlaisena solukalvon erityismuodostelmana 
voidaan pitää mikrovilluksia, jotka ovat sormi-
maisia pullistumia etenkin ohutsuolen epiteelin 
solujen pinnalla. Mikrovillukset lisäävät näiden 
solujen apikaalisen eli ontelon puoleisen solu-
kalvon pinta-alaa, jolloin ravintoaineita siirtyy 
paremmin ontelon puolelta verenkiertoon elimis-
tön käytettäväksi. (Solunetti 2006, http://www.
solunetti.fi/fi/solubiologia/mikrovillukset/2/)

Solukalvon tehtäviä
Lipidikaksoiskerros muodostaa puoliläpäisevän 
kalvon, jonka pienet molekyylit ja poolittomat 
aineet voivat läpäistä diffuusion avulla. Tämä 
tapahtuu konsentraatiogradientin suuntaisesti, 
jolloin siihen ei tarvita energiaa (Heino ja Vuen-
to 2007). Lipidikalvo muodostaa diffuusioesteen 
ioneille ja suurille molekyyleille. Näin solukalvo 
siis säätelee soluun tulevien ja siitä poistuvien 
aineiden laatua ja määrää. Solukalvo ylläpitää 
solun kemiallista koostumusta, solunsisäistä 
homeostaasia, jolloin elämälle välttämättömät 
solun biokemialliset reaktiot voivat tapahtua 
(Solunetti 2006, http://www.solunetti.fi/fi/so-
lubiologia/solukalvon_tehtavia/). Toinen tapa, 
jolla solukalvo osallistuu aineiden kuljetukseen, 
on endo- ja eksosytoosi. Tässä kuljetusmuodos-
sa solukalvo ympäröi solukalvoon liukenemat-
toman aineksen, jolloin kuljetus soluun on mah-
dollista (Heino ja Vuento 2007). 

Solukalvo rajaa solun ympäristöstä ja antaa so-
lulle mekaanista suojaa (Solunetti 2006, http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/solukalvon_teh-
tavia/). Solukalvo tukee myös solun rakennetta 
toimien solun tukirangan filamenttien kiinnitys-
kohtana (http://www.cytochemistry.net/Cell-bio-
logy/membrane.htm). Solukalvo ei ole passiivi-
nen seinämä vaan aktiivinen, energiaa käyttävä 
solun osa. Solumembraanin tehtäviin kuuluu 
myös välittää viestimolekyylinen sanoma resep-
torimolekyylien avulla tumaan ja sytoplasmaan. 
Plasmamembraani on osa immuunijärjestelmää, 
sillä se tunnistaa solukalvon pinnalla olevien 
molekyylien avulla, onko elimistössä oleva solu 
vieras vai oma. Solukalvo osallistuu solujen 
välisten sidosten muodostumiseen. Näin ollen 
solukalvolla on tärkeä tehtävä muiden solujen 
välisessä yhteistyössä, sekä elinten ja kudos-
ten muodostamisessa. Polarisoituneilla soluilla, 
kuten epiteeleillä, solukalvo on jakautunut api-
kaaliseen ja basolateraaliseen pintaan, joilla on 
usein erilaiset tehtävät. Apikaalisella pinnalla 
tarkoitetaan ontelon tai ulkopinnan puoleista so-
lukalvoa, basolateraalisella tyvikalvon puoleista 
pintaa (Solunetti 2006, http://www.solunetti.fi/fi/
solubiologia/solukalvon_tehtavia/).

Solukalvolipidit ja niiden tehtävät
Solukalvon lipidejä ovat erilaiset fosfolipidit ja 
sfingolipidit sekä kolesteroli. Kaikkia näitä ras-
va-aineita yhdistää se, että niiden lipidiosat ovat 
vahvasti polaarittomia. Glykolipideissä (glyko-
fosfo- ja –sfingolipideissä) lipidimolekyyliin on 
liittynyt ainakin yksi polaarinen hiilihydraatti-
osa. Juuri amfipattiset kalvolipidit muodostavat 
solukalvoon kaksoiskerrosrakenteen (bilayer), 
jonka rasva-aineita sisältävä sisäosa on hydrofo-
binen (vesipakoinen) ja polaariset ulko-osat hyd-
rofiilisiä (vesihakuisia). Tällöin syntyy seulova 
kalvorakenne, jossa polaariset molekyylit eivät 
passiivisesti pysty läpäisemään solukalvoa (Hil-
tunen 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. Arakido-
ni taas toimii prostaglandiinien synteesin lähtö-
aineena. Prostaglandiinit vaikuttavat mm. tuleh-
dusreaktioiden syntyyn (Hiltunen ym. 2008) 
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Fosfolipidit

Fosfolipideissä glyseroliin on kiinnittynyt kah-
den rasvahappohännän lisäksi yksi fosfaattiryh-
mä, johon on glyserofosfolipideissä vielä liitty-
neenä jokin polaarinen ryhmä, kuten esimerkiksi 
etanoliamiini tai koliini. Fosfolipidien rasvahap-
popäät ovat hydrofobisia, kun taas fosfaattipää 
polaarisine lisäketjuineen on hydrofiilinen.. Am-
fipaattisina lipideinä ne asettuvat luonnollisesti 
kalvorakenteiksi, joten ne muodostavatkin solu-
kalvon perustan (Heino, Vuento 2002).

Tärkeimpiä glyserofosfolipidejä ovat mm. fos-
fatidyylietanoliamiini, fosfatidyylikoliini, fos-
fatidyyli-inositoli ja fosfatidyyliseriini (Heino, 
Vuento 2002). Solukalvon sisäpinnalla näistä 
esiintyvät fosfatidyyliseriini, -inositoli ja –eta-
noliamiini. Solukalvon ulkopinnalla glyserofos-
folipideistä esiintyvät taas fosfatidyylikoliini ja 
–etanoliamiini (Kierzenbaum 2007).

Fosfolipidit toimivat myös tiedonvälitystehtävis-
sä- Fosfatidyyli-inositoli ja sen johdannaiset toi-
mivat solukalvossa sekä tiettyjen proteiinien kiin-
nityskohtina että signaalinvälitystehtävissä. Fosfa-
tidyyli-inositoli 4,5-difosfaatti hydrolysoituu fos-
folipaasi C-entsyymin vaikutuksesta. Tapahtuman 
lopputuotteina syntyvät diasyyliglyseroli DAG ja 
inositolitrifosfaatti IP3 ovat toisiolähettejä, jotka 
välittävät viestejä solun sisällä. Koliinia sisältävät 
fosfolipidit ovat tärkeässä asemassa hermosoluis-
sa, sillä asetyylikoliini kuuluu elimistön käyte-
tyimpiin välittäjäaineisiin (Murrray ym. 2006).

Sfingolipidit

Sfingolipideissä rasvahapot ovat liittyneinä sfin-
gosiini-molekyyliin, johon taas on kiinnittynyt 
jokin polaarinen ryhmä. Sfingolipidien ja fosfo-
lipidien fysikaaliset ominaisuudet ovat hyvinkin 
samankaltaiset kemiallisista eroista huolimatta. 
Sfingolipideillä on myös merkitystä solunsisäises-
sä viestinvälityksessä (Futerman, Hannun 2004) 

Glykosfingolipideissä sfingolipidiin on kiinnit-
tynyt yksi tai useampi sokeriosa (Murray ym. 
2006). Glykosfingolipidejä esiintyy solukalvon 
ulkopinnalla, jossa ne toimivat erilaisissa resep-
toritehtävissä ja ABO-veriryhmäluokituksen an-
tigeeneinä (Murray ym. 2006). 

Etenkin hermokudoksessa esiintyy suuria määriä 
glykosfingolipidejä, joihin on liittynyt siaalihap-
po. Nämä gangliosidit toimivat mm. reseptori-
tehtävissä (Murray ym. 2006). 

Kolesteroli

Eläinsoluissa esiintyvä steroli, kolesteroli, koos-
tuu neljästä renkaasta (A, B, C, D) sekä D-ren-
kaan sivuketjusta ja A-renkaassa kiinni olevas-
ta polaarisesta hydroksyyliryhmästä (Hiltunen 
ym.2008). Vaikkei kolesteroli itsekseen muodos-
takaan kalvorakennetta (Kierzenbaum 2007), on 
sillä rakenteensa takia tärkeä merkitys solukal-
von jäykkyyden ja läpäisevyyden säätelemisessä 
(Murray ym. 2006). Membraanin korkea kole-
sterolipitoisuus kiinteyttää solukalvoa koleste-
rolin vaikuttaessa kalvon muihin rakenteisiin ja 
niiden liikkeisiin. Mitä jäykempi solukalvo on, 
sitä heikommin hydrofiiliset molekyylit läpäise-
vät sitä (Murray ym.2006). Toisin kuin muut kal-
volipidit, kolesteroli pystyy helposti siirtymään 
solukalvon puolelta toiselle.

Kolesteroli toimii myös solukalvon lipidilaut-
tojen (raft) pääainesosana. Lautoissa esiintyy 
myös sfingolipidejä (Kierzenbaum 2007). Li-
pidilauttaan kiinnittyy proteiineja, joilla tärkeä 
merkitys signaalivälityksessä. Myös solukalvon 
kuopakkeet, kaveolit, kehittyvät lipidilautoista. 
Kaveoleissa sijaitsevat monet tärkeät reseptorit, 
mm. tyrosiinikinaasit (Soluneeti 2006, http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/kaveolit/2/)

Kolesterolin merkitys on huomattava mm. ate-
roskleroosin ja muiden verenkiertosairauksien 
synnyssä. Kolesterolia tarvitaan myös steroidien 
(mm. D-vitamiinin) ja sukupuolihormonien syn-
teeseissä (Solunetti 2006, http://www.solunetti.
fi/fi/solubiologia/steroidit_kolesteroli/2/). 
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Tiivistelmä
Solukalvon reseptorit ovat laaja joukko erilaisia solukalvon läpäiseviä proteiineja. Reseptorin solukalvon ulko-
puolinen domeeni tunnistaa ja sitoo viestimolekyylin, solukalvon lävistävä osa on vesipakoinen peptidiketju ja 
solukalvon sisäpuolinen domeeni voi sisältää muun muassa entsyymiaktiivisuuden tai G-proteiiniksi kutsutun 
tripolypeptidin. Reseptorin aktivoituminen käynnistää usein monikertaistuvan viestinvälitysketjun toisiolähet-
tien ja signaaliproteiinien avulla, mikä lopulta johtaa solussa erilaisiin toiminnallisiin muutoksiin eli vasteisiin. 
Viestimolekyyleillä on yleensä suuri affiniteetti solukalvon reseptoreihin, mikä osaltaan selittää solun suuren 
vasteen pieniinkin viestimolekyylipitoisuuksiin.

Ionikanavareseptorit ovat viidestä proteiinialayksiköstä koostuvia proteiinikomplekseja. Ne vastaavat nopeas-
ta tiedonvälityksestä hermosoluissa (postsynaptisella kalvolla); ligandeina toimivat hermovälittäjäaineiden tai 
tiettyjen peptidihormonien sitoutuessa reseptoriin, sen konformaatio muuttuu ja reseptorin keskellä oleva kana-
va aukeaa ja spesifisiä ioneja kulkeutuu solun sisälle. Entsyymireseptorien aktivoituminen aiheuttaa entsyymi-
aktiivisuuden käynnistymisen soluliman puolella. Tyypilliseen signaaliketjuun kuuluu kinaasien katalysoima 
fosforylaatio joka aktivoi signaaliproteiineja ja lopulta transkriptiotekijöitä tumassa. Rakenteeltaan entsyymi-
reseptorit sisältävät yhden solukalvon läpäisevän osan ja suuren ligandin sitovan osan. G-proteiinikytkentäisil-
lä reseptoreilla on seitsemän solukalvon läpäisevää osaa. Soluliman puolella Reseptoriin on kiinnittyneenä G-
proteiineiksi kutsuttu trimeeri. Aktivoitumista seuraa G-proteiiniin sitoutuneen GDP:n vaihtuminen GTP:ksi, 
jonka jälkeen proteiineista irronneet alayksiköt (α-GTP ja βγ-kompleksi) voivat vaikuttaa solukalvolla oleviin 
vasteenvälittäjiin, ionikanaviin ja entsyymeihin.

Johdanto
Monisoluisten eliöiden evoluutio on ollut erityi-
sen riippuvainen solujen kyvystä kommunikoida 
toistensa ja ympäristönsä kanssa. Tämä kommu-
nikointi määrää solujen kasvun ja erilaistumisen, 
kudosten kehittymisen ja muotoutumisen ja lo-
pulta koko eliön tasapainoisen toiminnan ja elä-
män. Kommunikointi tapahtuu erilaisten viesti-
molekyylien avulla, ja koska jokaista solua rajaa 
kaksikerroksinen lipidikalvo, on evoluution ai-
kana solukalvoille täytynyt kehittyä proteiineista 
muodostuneita erikoisrakenteita, jotka välittävät 
viestimolekyylien sanoman solukalvon läpi so-
lun sisälle. Näitä erikoisrakenteita kutsutaan so-
lukalvon reseptoreiksi. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on tunnis-
tettu ja kategorisoitu määritelmästä riippuen 
neljä tai viisi suurta reseptoriperhettä, ja monien 
yksittäisten reseptorien rakenne ja toiminta tun-
netaan jo jopa atomitasolla hyvin. Reseptorien 
tutkiminen ja niiden toiminnan määrittäminen on 
ollut erityisen tärkeää lääketieteellisen farmako-

logian kehittymiselle, sillä suuri osa lääkkeistä 
vaikuttaa nimenomaan solukalvon reseptorien 
toimintaan ja monet sairaudet johtuvat resepto-
rien virheellisestä toiminnasta. 

Tämän esseen puitteissa emme kuvaile solu-
kalvoreseptorien lääketieteellistä roolia, vaan 
keskitymme tuomaan esille kolmen yleisimmän 
reseptoriperheen, ionikanavareseptoreiden, ent-
syymireseptoreiden ja G-proteiinikytkentäisten 
reseptorien, rakennetta ja toimintaa. Kuvailem-
me aluksi solukalvoreseptoreiden yleisraken-
netta, jonka jälkeen paneudumme jokaiseen re-
septoriperheeseen niin yksityiskohtaisesti kuin 
katsoimme tarpeelliseksi. 

Solukalvon reseptorit
Solukalvoreseptorit ovat solukalvon läpäiseviä 
proteiineja (transmembraaniproteiineja) (Al-
berts ym. 2002). Yhteistä kaikille reseptoreille 
on solukalvon ulkopuolelle jäävä domeeni (pro-
teiinin toiminnallinen osa), jonka reseptorille 
tyypillinen viestimolekyyli tunnistaa ja johon 
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se sitoutuu. Solukalvon lävistävä osa koostuu 
vesipakoisesta peptidiketjusta, joka useimmin 
on proteiinin sekundaarirakenteeseen kuuluva 
α-heliksi. Lävistäviä osia voi olla useita. Re-
septorin soluliman puoleinen osa on kullekin 
reseptoriperheelle tyypillinen ja siihen usein 
sitoutuu muita soluliman molekyylejä, kuten 
entsyymejä tai muita proteiineja. Ylimalkaisesti 
reseptoreiden toiminta muistuttaa hyvin paljon 
toisiaan; viestimolekyyli sitoutuu reseptorin li-
gandin sitovaan osaan ja tästä seuraa reseptorin 
konformaation muutos, joka voi olla ionikana-
van aukeaminen tai joka johtaa tietyn entsyymin 
aktivoitumiseen (Chedrese ja Bertorello 2009). 
Entsyymin aktivoituminen käynnistää usein ve-
siputousmaisen viestinvälitysketjun toisiolähet-
tien ja signaaliproteiinien avulla, joka lopulta 
johtaa solussa erilaisiin aineenvaihdunnallisiin 
muutoksiin. Voimistuvan viestinvälitysketjun ta-
kia pienikin määrä reseptoriin sitoutuvaa ligan-

dia (esim. insuliini) voi saada aikaan merkittäviä 
biologisia vaikutuksia koko eliössä. Taulukossa 
1 on vertailtu eri reseptorityyppien yleisiä omi-
naisuuksia.

Affiniteetti kuvaa ligandin hanakkuutta sitoutua 
kohdereseptoriinsa (Scheinin 2001). Solukal-
von reseptoreihin sitoutumiselle on tyypillis-
tä erittäin suuri affiniteetti. Käytännössä tämä 
merkitsee sitä, että reseptoriin sitoutuminen 
saadaan kyllästettyä jo hyvinkin pienillä vies-
ti- ja lääkeainepitoisuuksilla. Suuri affiniteetti 
selittää osaltaan sen, miten pieninä pitoisuuk-
sina annettavat lääkeaineet ja elimistön omat 
endogeeniset viestiaineet saavat aikaan suuren 
vasteen solussa. Tarkasteltaessa solun absoluut-
tista vastetta viestiaineelle on kuitenkin otetta-
va huomioon koko moniportainen viestinväli-
tystapahtuma, johon saattaa sisältyä esimerkik-
si signaalin moninkertaistuminen solun sisällä 
toisiolähettien toimesta. 

Taulukko 1. Reseptorien jaottelu 

Ionikanavareseptori Entsyymireseptori G-proteiinikytkentäiset 
reseptorit

Paikka solussa

Toiminta välittyy

Kytkeytyminen

Vasteaika

Esimerkkejä

solukalvo

ionikanava

suora

millisekunteja

nikotiinireseptorit

solukalvo

entsyymi

suora

minuutteja

insuliinireseptorit

solukalvo

ionikanava tai entsyymi

G-proteiini

sekunteja

adrenergiset reseptorit

Ionikanavareseptorit 

Ionikanavareseptorit ovat useasta alayksiköstä 
koostuvia solukalvon läpäiseviä proteiinikom-
plekseja (Doyle 2004). Niiden toiminta perus-
tuu spesifisen ligandin sitoutumiseen reseptorin 
aktiiviseen kohtaan. Ligandista riippuvaiset io-
nikanavat ovat monien hermovälittäjäaineiden 
reseptoreja. Normaalisti suljettuina olevat ionika-
navareseptorit avautuvat spesifisen välittäjäaineen 
sitoutuessa niihin, jolloin kanavan konformaatio 
muuttuu ja tyypillinen ionivirta kulkeutuu kana-
van läpi aiheuttaen solukalvon potentiaalin muu-
toksen (Weir 2007.) Erityyppisten kanavaresepto-
rien ioniselektiivisyys ja ligandispesifisyys perus-
tuu niiden peptidirakenteiden eroavaisuuksiin. 

Ligandista riippuvaiset reseptorit voidaan jakaa 
eksitoiviin ja inhibitorisiin reseptoreihin (Weir 
2007). Eksitoivat reseptorit aiheuttavat kationien 

(Na-, K- ja Ca –ionien) sisäänvirtauksen soluun, 
jolloin solukalvo depolarisoituu. Depolarisaatio 
mahdollistaa aktiopotentiaalin muodostumisen 
muun muassa hermo-lihasliitoksessa. Yleisim-
mät eksitoiviin reseptoreihin vaikuttavat välit-
täjäaineet ovat asetyylikoliini ja glutamaatti. 
GABA (Gamma-aminovoihappo) ja glysiini 
ovat vastaavasti yleisimmät estävät välittäjäai-
neet, jotka saavat inhibitorisissa reseptoreissa 
aikaan kloridi-ionien sisäänvirtauksen. Tällöin 
solukalvon jo ennestään negatiivinen lepopoten-
tiaali kasvaa, solu hyperpolarisoituu ja aktiopo-
tentiaali estyy. 

Nikotiinireseptori on tutkituin ja tunnetuin io-
nikanavareseptori (kuva 1). Nikotiinireseptorei-
ta on autonomisen hermoston hermosolmuissa, 
selkäytimessä ja hermo-lihasliitoksessa, joissa 
ne välittävät kahden hermosolun välistä ja her-
mo- ja lihassolun välistä viestintää (Weir 2007). 
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Nykyisin nikotiinireseptoreita on löydetty myös 
hermoston ulkopuolella olevista soluista (Shar-
ma ja Vijayaraghavan 2002). Nikotiinireseptorit 
koostuvat viidestä alayksiköstä, joita on neljää eri 
tyyppiä (α-, β-, γ-, ja δ) (Dudek 2007). Esimer-
kiksi yleisin aikuisten hermo-lihasliitoksen niko-
tiinireseptori muodostuu kahdesta α-alayksiköstä 
sekä yhdestä β-, γ- ja δ –yksiköstä. Vastaavasti 
hermostossa esiintyvät nikotiinireseptorit koos-
tuvat kahdesta α- ja kolmesta β-alayksiköstä. 
Ligandin (endogeeninen asetyylikoliini, nikotii-
ni ym.) sitouduttua α-alayksikköihin reseptorin 
muodostavien proteiinien konformaatio muuttuu 
ja ionikanava aukeaa. Pääasiassa natriumioneja 
virtaa sähkökemiallisen gradientin mukaisesti 
soluun sisään jolloin solukalvon potentiaaliero 
pienenee (Miyazawa ym. 2003).

Kuva 1. Nikotiinireseptorin yksinkertaistettu ra-
kenne

Entsyymireseptorit

Entsyymireseptorit ovat rakenteeltaan yksi- tai 
moniosaisia polypeptidiketjuja, joilla on yksi so-
lukalvon läpäisevä α-heliksi (Dudek 2007). Re-
septorin solun ulkopuolinen osa muodostuu suu-
resta ligandia sitovasta osasta solun sisäpuolinen 
osa entsyymiaktiivisuuden sisältävästä osasta 
(Alberts ym. 2002). Entsyymireseptoreihin vai-
kuttavat monenlaiset kasvutekijät, sytokiinit 
(esim. IL-2, kuva 2.) ja hormonit ja niillä on 
näin ollen tärkeä rooli solun kasvun säätelyssä, 
erilaistumisessa ja lisääntymisessä. Solun vaste 
entsyymireseptorin aktivoitumiselle on yleensä 
hidas; ligandin sitouduttua reseptorin soluliman 
puoleisessa osassa entsyymitoiminta aktivoi-
tuu ja saa aikaan moniportaisen signaaliketjun, 
joka lopulta johtaa tumassa geeniaktiivisuuden 
muuttumiseen. Myös nopeasti vaikuttavia vas-
teita tunnetaan. Esimerkiksi tiettyjen entsyymi-
reseptoreiden aktivoituminen johtaa solun tuki-
rangan proteiinien järjestäytymiseen, mikä kont-
rolloi solun liikkeitä ja sen muodonmuutoksia 
(Chedrese ja Bertorello 2009).

Kuva 2. IL-2 -entsyymireseptorin yksinkertaistettu 
toimintaperiaate. Kuvassa IL-2 toimii ligandina ja 
kolme reseptoria yhdistyy trimeeriksi käynnistäen 
entsyymiaktiivisuuden soluliman puolella.

Entsyymireseptorit voidaan jaotella toimintansa 
mukaan kuuteen pääryhmään: tyrosiinikinaasire-
septoreihin, tyrosiinikinaaseja aktivoiviin resep-
toreihin, tyrosiinifosfaattireseptoreihin, seriini/
treoniinikinaasireseptoreihin, guanylaattisyklaa-
sireseptoreihin ja histidiinikinaasia aktivoiviin 
reseptoreihin. 

Tunnetuimpia entsyymireseptoreita ovat tyrosii-
nikinaasireseptorit, jotka ovat esimerkiksi insu-
liinin ja erilaisten kasvutekijöiden reseptoreita 
(Hubbard 2000). Niiden aktivoituminen vaatii 
kahden reseptorimolekyylin ketjuuntumisen 
dimeeriksi (Alberts ym. 2002). Molekyylien 
uudelleenjärjestäytymisestä seuraa reseptorin 
soluliman puoleisessa osassa tyrosiinikinaa-
sientsyymien katalysoima reaktio, jossa ATP 
(adenosiinitrifosfaatti) hydrolysoituu ja muodos-
tuu tyrosiinifosfaatteja (fosforylaatio). Solunsi-
säisten proteiinien (SH2-rymän sisältävät pro-
teiinit) sitouduttua tyrosiinifosfaatteihin seuraa 
moniosainen signaaliketju, joka lopulta johtaa 
tumassa säätelyproteiinien kiinnittymiseen gee-
nien säätelyalueelle ja transkription alkamiseen. 
Useimmat entsyymireseptorit ovat tätä tyyppiä.

G-proteiinikytkentäiset reseptorit

G-proteiinikytkentäiset reseptorit (GPCRs) ovat 
laaja joukko solukalvon läpäiseviä proteiineja, 
joiden soluliman puoleiseen osaan on liittynyt 
G-proteiiniksi kutsuttu trimeeri (Bockaert ja Pin 
1999). G-proteiinikytkentäiset reseptorit ovat 
ylivoimaisesti yleisimpiä signaalin välittäjiä 
eukaryoottisolujen solukalvoilla. GPCR:n tyy-
pilliseen rakenteeseen kuuluu seitsemän solu-
kalvon läpäisevää osaa, jotka ovat vesipakoisia 
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α-heliksejä (kuva 3). Reseptorin solukalvon ul-
kopuolinen osa on ligandin (esim. fotoni, kateko-
liamiinit, peptidit, glykoproteiinihormonit ym.) 
tunnistava osa ja soluliman puoleiseen osaan on 
kiinnittyneenä G-proteiiniksi kutsuttu, kolmesta 
osasta (α-, β-, ja γ- alayksiköt) koostuva tripo-
lypeptidi (Baldwin 1993). Useissa tutkimuksis-
sa (Devi 2000; Angers ym. 2002; Bulenger ym. 
2005) on havaittu, että G-proteiinikytkentäiset 
reseptorit esiintyisivät dimeereinä tai jopa oli-
gomeerirakenteisina solukalvolla. Ainakin yh-
den G-proteiinikytkentäisen reseptoriperheen 
(C-luokka) keskuudessa on voitu osoittaa dime-
risaation olevan tärkeä mekanismi reseptorien 
aktivoitumisessa (Pin 2003).

Ligandin sitoutuminen aiheuttaa reseptoris-
sa konformaation muutoksen (Swaminath ym. 
2004), jonka seurauksena inaktiivinen, GDP:n 

(guanosiinidifosfaatti) sisältävä, G-proteiini si-
toutuu reseptorin solulimanpuoleiseen osaan 
(Wess 1997). Tämän jälkeen G-proteiiniin si-
toutunut GDP irtoaa ja korvautuu GTP:lla (gua-
nosiinitrifosfaatti). Aktivoitunut G-proteiini ir-
toaa reseptorista α-GTP:na ja βγ-kompleksina. 
Vapautuneet α-GTP ja βγ-kompleksi voivat 
tämän jälkeen vaikuttaa erilaisiin solukalvoissa 
oleviin efektoreihin eli vasteenvälittäjiin (io-
nikanavaproteiineja tai entsyymejä), jotka ak-
tivoivat toisiolähettejä (mm. cAMP ja Ca-ioni) 
Toisiolähetit moninkertaistavat signaalin ja välit-
tävät sen koko soluun aiheuttaen lopulta solussa 
tyypillisen fysiologisen vasteen. G-proteiinikyt-
kentäisen reseptorin aktivaatiota seuraava vaste 
voi olla esimerkiksi ionikanavien aukeaminen tai 
sulkeutuminen tai tiettyjen proteiinien tuotannon 
käynnistyminen (Chedrese ja Bertorello 2009).

Kuva 3. G-proteiinikytkentäisen reseptorin toimintakaavio. 1. Ligandin sitouduttua reseptori aktivoi-
tuu ja soluliman puolella inaktiivinen G-proteiini sitoutuu reseptorin soluliman puoleiseen domeeniin. 
Tämän jälkeen G-proteiiniin kiinnittynyt GDP korvautuu GTP:lla. 2. G-proteiini irtautuu reseptorista ja 
hajoaa erillisiksi α-GTP- ja βγ-komplekseiksi. 3. α-GTP aktivoi solukalvon entsyymin sitoutumalla sii-
hen. Aktivoitunut entsyymi muodostaa toisiolähettejä, jotka jatkavat viestinvälitysketjua solulimassa 
eteenpäin.

Monet G-proteiinikytkentäisten reseptorien vai-
kutukset välittyvät adenylaattisyklaasien akti-
voitumisen tai estymisen kautta (Wess 1997). 
Adenylaattisyklaasit ovat solukalvojen entsyy-
mejä, jotka katalysoivat syklisen adenosiinimo-
nofosfaatin (cAMP) muodostusta ATP:n pilk-
koutumisen avulla. cAMP on tärkeä toisiolähetti 
solujen aineenvaihdunnan säätelyssä. Esimer-
kiksi noradrenaalin sitoutuessa β-reseptoreihin, 
inaktiivinen Gs-proteiini muuttuu aktiiviseksi 

muodoksi ja irronnut αs-alayksikkö stimuloi 
adenylaattisyklaasia joka katalysoi cAMP:n 
muodostusta. Gi-proteiinien aktivaatiosta seu-
raa puolestaan adenylaattisyklaasien toiminnan 
estyminen ja cAMP-tasojen pienentyminen. Gi-
proteiineihin kytkeytyviä reseptoreja ovat muun 
muassa opioidireseptorit (ligandeina endorfii-
ni, morfiini ym.) ja α2-adrenergiset reseptorit 
(katekoliamiinit keskus- ja ääreishermostossa). 
Toinen esimerkki tärkeästä G-proteiineihin liit-
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tyvästä vasteenvälitysmekanismista on Gq-tyyp-
pisen G-proteiinin aktivoituminen, joka johtaa 
inositolifosfolipidien pilkkoutumiseen toisiolä-
heteiksi fosfolipaasi C – entsyymin katalysoi-
massa reaktiossa (Dudek 2007).
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Tarkastaja Timo Tuovinen

Johdanto
Kudos koostuu soluista ja soluväliaineesta. Solut 
ovat kiinnittyneinä soluväliaineeseen erilaisin 
mekanismein, eli hemidesmosomein tai fokaali-
adheesioin. Nämä rakenteet koostuvat erilaisista 
pienemmistä osayksiköistä sekä solun puolella 
että soluväliaineen puolella. Selkeyden ja ym-
märrettävyyden takia olemme pidättäytyneet 
menemästä liian tarkkoihin yksityiskohtiin, sillä 
aihe on muutenkin hieman vaikeasti hahmotetta-
vissa. Tärkeintä on muistaa, että integriinit ovat 
solukalvon läpäiseviä reseptoreita, jotka toimi-
vat linkkinä solun tukirangan ja soluvälitilan 
makromolekyylien eli fibronektiinin tai laminii-
nin välillä. Nämä kiinnittyvät taas muihin solu-
väliaineen komponentteihin, jolloin solu on kiin-
ni ympäröivän matriksin monimutkaisessa ver-
kostossa. 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 liittymisessä 
soluväliaineeseen on häiriötä, voi syntyä esimer-
kiksi tauti nimeltä pemfigoidi eli rakkulatauti 
(kuva 1). Pemfigoideissa elimistö muodostaa 
vasta-ainetta, joka suuntautuu ihon orvaskeden 
ja verinahan väliseen tyvikalvoon (joka on epi-
teelin soluväliainetta). (Hannuksela 2008). Tämä 
aiheuttaa orvaskeden irtoamisen verinahasta, 
mikä aiheuttaa rakkuloiden muodostusta: ”Tu-
lehdussolut vapauttavat proteolyyttisiä entsyy-
mejä, jotka pystyvät hajottamaan tyvikalvovyö-
hykkeen rakenneosia. Tällöin muodostuu rakku-
loita.” (Kiistala ja Oikarinen 1985). 

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

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. Solu-
väliaine koostuu järjestyneistä proteiineista ja 
hiilihydraateista. Soluväliaineen molekyylitason 
koostumus määrää monia kudoksen tärkeitä omi-
naisuuksia, kuten sen kuinka elastista kudos on. 
Kaikissa kudoksissa (epiteeli-, lihas-, hermo- ja 
tukikudos) on soluväliaineitta, mutta toisissa se 
korostuu enemmän kuin toisissa. Tukikudoksissa 
(mm. erilaiset sidekudokset, rusto- ja luukudos) 
soluväliaineen merkitys on erityisen korostunut. 

Tyvikalvo eli basal lamina edustaa pitkälle järjes-
täytynyttä soluväliainetta. Tyvikalvoa sijaitsee 
elimistön epiteelien alla. Joissakin tapauksissa 
myös yksittäisten solujen ympärillä on tyvikal-
vo, kuten lihassolujen, rasvasolujen ja Schwan-
nin solujen ympärillä. Tyvikalvoissa esiintyy 
eroja sijainnista riippuen. Tyvikalvo on paras 
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esimerkki soluväliaineesta juuri sen järjestäyty-
neisyyden takia, mutta esimerkiksi rusto- ja luu-
kudoksesta suurin osa on soluväliainetta. Päin-
vastaisesti esimerkiksi hermokudoksen soluväli-
ainetta ei juurikaan korosteta, joten jätämme sen 
ilman erityistä huomiota. (Heino ym. 2004)

Soluväliaineen makromolekyylit

Soluväliaineessa täytyy olla jotain, mihin solu 
voi tarttua. Näin ollen soluväliaine muodostuu 
hiilihydraateista ja proteiineista, joita solu on 
tuottanut ympärilleen. Soluväliaineen makromo-
lekyylit jaetaan usein seuraavasti: säikeitä muo-
dostavat proteiinit, glykoproteiinit ja proteogly-
kaanit. Tärkeimmät soluväliaineen säikeitä muo-
dostavat proteiinit ovat kollageenit. Tyypillisin 
esimerkki taas soluväliaineen glykoproteiineista 
on fibronektiini, joka välittää solun kiinnittymis-
tä säikeisiin. Fibronektiiniä on käsitelty kappa-
leessa 3.2.1. Proteoglykaaneissa soluväliaineen 
proteiiniin on kiinnittynyt sokeriketju(ja). Näi-
den soluväliaineproteiinien pääasiallisiin teh-
täviin kuuluu tarttuminen muihin proteiineihin 
luoden näin säikeitä ja verkkoja. (Heino ym. 
2004)

Säikeitä muodostavat proteiinit: kollageenit
Kollageeni antaa kudokselle sen vetolujuuden. 
Se muodostuu kolmen aminohapon (gly-x-y) 
toistojaksosta.(Cooper 2000) Kollageeneja on 
useita eri tyyppejä, joista tyypin I ja II kollagee-
nit ovat tärkeimmät säikeitä muodostavat kol-
lageenityypit. Peräkkäin ja rinnakkain asettuen 
kollageenimolekyylit muodostavat suuria säikei-
tä, ja säikeestä tulee entistä lujempi rakenteeltaan 
kun kollageenien väliin muodostuu kovalentteja 
sidoksia. Kollageenin muodostuminen solun si-
sällä olisi kohtalokasta, joten se syntyy solussa 
prokollageenina, ja siirtyy sitten soluvälitilaan, 
jossa tapahtuu lopullinen valmistuminen. (Heino 
ym. 2004)

Proteoglykaanit
Proteoglykaanit ovat soluväliaineen kolmas 
tärkeä makromolekyylien ryhmä. Ne koostuvat 
proteiinirungosta ja siihen kiinnittyneistä hiili-
hydraattiketjuista, jotka ovat glykosaminogly-
kaaneja (GAG). Glykosaminoglykaanit koostu-
vat peräkkäisistä disakkarideista, ja niitä on seit-
semän erilaista. Tärkein glykosaminoglukaani on 
hyaluronaani. Se sitoo vettä soluväliaineeseen ja 
on usein välttämätön kudosten muodostumiselle. 

Esimerkiksi ruston soluväliaine sisältää suuria 
proteoglykaaniaggregaatteja eli –kertymiä. Ag-
grekaanin proteiinirunko pystyy kiinnittymään 
hyaluronaaniin linkki proteiinilla, ja näin syntyy 
valtava molekyyliyhdistelmä eli aggrekaaniag-
gregaatti. (Kuva 2.)

 

Kuva 2. Aggrekaani ja hyaluronaani muodostavat 
massiivisia aggrekaaniaggregaatteja ruston solu-
väliaineessa. (Mukailtu Evanko ym. 2007)

Integriini – yhdistävä proteiini
Integriini on integraalinen solukalvoproteiini-
perhe. Ne varsinaisesti yhdistävät solutukirankaa 
soluvälitilan molekyyleihin. Integriinireseptori 
solun pinnalla koostuu kahdesta alayksiköstä, 
α- ja β-yksiköstä. (Niemi ym. 1994). Integriinit 
mahdollistavat myös solun polarisoitumisen ja 
liikkumisen, lisäksi ne välittävät runsaasti erilai-
sia fysiologisia tapahtumia kuten tulehdusreakti-
ota, kudosten kasvua. Ne ovat siis solun pinnan 
reseptoreita, jotka alayksikköineen muodostavat 
spesifejä reseptoreita juuri tietylle soluväliai-
neen proteiinille. Esimerkiksi kollageenia sito-
vissa integriineissä on β1-alayksikkö ja α1-, α2, 
α3, α10- tai α11-alayksikkö. (solunetti.fi) 

Ekstrasellulaaritilassa integriinit ovat vuorovai-
kutuksessa suoraan ainoastaan fibronektiinin ja 
laminiinin kanssa. Intrasellullaritilassa enim-
mäkseen β-alayksikkö sitoutuu solutukirangan 
aktiinin kanssa liitosproteiinien välityksellä. 
Tämä kalvoproteiini siis yhdistää solutukirangan 
ja soluvälitilan proteiinit, mikä tuo kyseiseen 
soluun mekaanista kestävyyttä. (Kierszenbaum 
2002) 

Tarttumisrakenteet ja -tavat

Hemidesmosomi 

Hemidesmosomi on asymmetrinen rakenne, joka 
kiinnittää epiteeliä sen alla olevaan tyvikalvoon. 
Epiteelisolun sisäpuolelta, eli sytoplasman puo-

Aggrekaani

Hyaluronaani
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Aggrekaani

Hyaluronaani

lelta basaalipinnaltaan, hemidesmosomi vastaa 
desmosomia rakenteeltaan ja kiinnittyy siis so-
lun omaan tukirankaan, sytoskeletoniin. Sisäosa 
koostuu lautasesta, johon on kiinnittynyt solu-
tukirangan välikokoisia säikeitä (ts. keratiinia), 
ja lautanen puolestaan kiinnittyy kalvolaattaan. 
Solukalvossa oleva kalvolaatta koostuu enim-
mäkseen integraalisista proteiineista nimeltään 
integriinit, jotka siis läpäisevät solukalvon. So-
luvälitilan puolella integriineistä lähtee ankku-
roivia filamentteja, eli laminiineja, tyvikalvoon. 
Laminiinit puolestaan kiinnittyvät tyvikalvon 
muihin, verkkomaisesti järjestäytyneisiin mole-
kyyleihin (solunetti.fi; Kierszenbaum 2002) 

Laminiini
Laminiini (kuva 3.) on tyvikalvon yleisin prote-
iiniperhe. (Kierszenbaum 2007.) Ne koostuvat 
kolmesta geneettisesti selvästi erilaisesta poly-
peptidiketjusta. Laminiineilla on tehtäviä muun 
muassa epiteelisolukon kiinnittämisessä ympä-
ristöönsä. Tyvikalvot poikkeavat laminiinikoos-
tumukseltaan toisistaan, joten tarvitaan myös 
erilaisia integriinien αβ-yhdistelmiä. (Willberg 
2007.) 

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

Fokaaliadhesio

Suurin osa integriineistä osallistuu paikallisesti 
ja yksinään solujen kiinnitämiseen soluväliai-
neeseen. Tätä kiinnittymistapaa kutsutaan fokaa-
liadhesioksi. Se on siis hemidesmosomin tavoin 
solun ulkoisten säikeiden, solukalvon ja solun 
sisäisten rakenteiden muodostama silta soluvä-
liaineen ja solutukirangan välillä. (Lehenkari, 
luentomuistiinpanot 24.8.09; Romer ym. 2006.) 
Fokaaliadhesion kokonaisuus koostuu solukal-
von läpäisevistä integriineistä (α- ja β-yksiköt), 
soluliman liitosproteiineista ja solutukirangan 
aktiinista sekä soluvälitilan fibronektiinistä. Sitä 
voi luonnehtia siis kiinnittymiseksi ilman hemi-
desmosomin rakenteita.

Fibronektiini

Fibronektiini (kuva 4.) kuuluu glykoproteiinei-
hin ja se muodostuu kahdesta identtisestä pro-
teiiniketjusta, jotka liittyvät toisiinsa disulfidi-
sillalla (Kierszenbaum 2007; Niemi ym. 1994). 
Se on samalla sidekudoksen soluväliaineen yksi 
tärkeimmistä kiinnitysmolekyyleistä, jota fib-
roplastit voivat erittää soluvälitilaan esimerkiksi 
vaihtoehtoisen silmukoinnin avulla (solunetti.fi; 
Kierszenbaum 2007). Fibronektiinin rakennetta 
sanotaan modulaariseksi, koska sen proteiiniket-
jussa on useita eri alueita, joilla kullakin on kyky 
sitoa tiettyä ainetta, esimerkiksi hepariinia, kol-
lageenia tai soluja (solunetti.fi).

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

              α-ketju

 β-ketju               γ-ketju
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HEMIDESMOSOMI	   FOKAALIADHESIO	  
	  

Kuva 5. Liitostapojen erot pelkistettynä. Solu kiinnittyy soluvälitilaan kahden integriini-proteiinin alayk-
sikön muodostaman kokonaisuuden avulla. Kiinnittymisrakenteita on kaksi: tyvikalvon lamiiniin kiin-
nitytään hemidesmosomin avulla, muutoin kiinnittyminen tapahtuu fokaaliadhesion avulla soluvälitilan 
fibronektiiniin.
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B6  Solukalvon ionikanavat – eri tyypit, toiminnan säätely
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Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 
16.9.2009
Tarkastaja: Kaakinen, Mika

Tiivistelmä
Ionikanavat vastaavat ionien fasilitoituneesta kuljetuksesta solukalvon l. membraanin läpi. Kanavien toiminta 
on todella nopeaa, mutta niitä on solukalvolla suhteellisen harvassa. Ionikanavat ovat rakenteeltaan proteiineja, 
jotka lävistävät solukalvon. Useimmat niistä voidaan luokitella kolmeen pääryhmään: vuotokanaviin, ligandis-
ta 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 ioni-
kanavat. Ionikanavien toimintaan vaikuttamalla voidaan säädellä esimerkiksi umpirauhasten eritystoimintaa. 
Ionikanavat saavat aikaan myös hermoimpulssin etenemisen aksonissa. (Niemi, ym. 1989, Pocock & Richards, 
2004, Hiltunen, ym. 2005)

Johdanto
Solun sytoplasman erottaa solunulkoisesta inter-
stitiaalitilasta solukalvo. Sen muodostavat kaksi 
vastakkain asettunutta glyserofosfo- ja sfingoli-
pideistä muodostunutta kerrosta. Membraanin 
keskiosa on rasvaliukoinen ja muodostaa vali-
koivan kulkeutumisesteen solun sisä- ja ulko-
puolen välille. Ionit ovat sähköisesti varautunei-
ta ja muodostavat vedessä ioni-dipoli-sidoksia. 
Tämä tekee niistä voimakkaan vesiliukoisia l. 
hydrofiilisia. Jotta aineet voisivat kulkea solu-
kalvon lävitse, on niiden oltava siihen ainakin 
osittain liukoisia. Ionien mahdollisuus kulkeutua 
solukalvon läpi on solun sähköisen potentiaalin 
ja samalla toiminnan kannalta välttämätöntä. 
Ionit kulkeutuvat kalvojen läpi yllättävän tehok-
kaasti, vaikka ne eivät hydrofobista solukalvoa 
läpäisekään. Tämän mahdollistavat solukalvon 
rakenteeseen kuuluvat, solukalvon läpi ulottuvat 
integraaliset kanavaproteiinit. Ionikanavien toi-
mintaan perustuu niin poikkijuovaisen lihaksen 
supistuminen, hermostossa aaltomaisesti ete-
nevä aktiopotentiaali, sydänlihaksen sähköinen 
toiminta kuin useiden aistinelinten reagointi so-
pivaan ärsykkeeseen. (Niemi, ym. 1989, Heino 
& Vuento, 2001, Hiltunen, ym. 2005)

Ionikanavien rakenne ja toiminta

Ionikanavien ominaisuudet

Ionikanavaproteiineja tunnetaan jo reilusti yli 
100. Yhdessä solussa voi olla kymmeniä erilaisia 
ionikanavia. Ionit kulkeutuvat solukalvon läpi 
passiivisesti eli ne eivät tarvitse kulkeutumiseen-
sa energiaa. Passiivisesta diffuusiosta ionivirran 
erottaa se, että tähän tarvitaan kanavaproteiinia. 
Ionikanavien toiminta on ionipumppuihin ja 
kantajaproteiineihin verrattuna huomattavasti 
nopeampaa ja tehokkaampaa, sillä yhden ionika-
navan kautta voi kulkea jopa 108 ionia/s. Ionien 
kokonaisvirtauksen määrää avoimien ionika-
navien lukumäärä, vapaan ionivirtauksen kesto 
ja ionikanavien koko. Ionien virtausnopeuden 
teoreettinen maksimiarvo ei ole riippuvainen 
ionikanavan rakenteesta, vaan elektrokemialli-
sesta gradientista. Ionikanavien porttirakenteet 
aukenevat joko kokonaan tai pysyvät kiinni, eli 
toimivat kaikki tai ei mitään –periaatteella. Io-
nikanavia on kuitenkin suhteellisen harvassa so-
lukalvolla. (Rhoades & Tanner, 1995, Heino & 
Vuento, 2001, Hiltunen, ym. 2005)
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Kuva 1. Ligandista riippuva ionikanava, mekaaniseen ärsytykseen reagoiva ionikanava ja jänniteherkkä 
ionikanava. (Kuvat jänniteherkästä ionikanavasta mukaillen Haug, ym. 1995)

Jännitteestä riippuvat ionikanavat
Jännitteestä riippuvat ionikanavat toimivat so-
lukalvon potentiaalin muutosten, useimmiten 
depolarisaation, seurauksena (kuva 1). Muutos 
membraanin sähköisessä potentiaalissa aiheut-
taa konformaatio- eli rakennemuutoksen ioni-
kanavaproteiinissa, kun varautuneet aminohapot 
liikkuvat. Tällöin kanavan porttirakenne avautuu 
ja kalvon läpäisevyys eli permeabiliteetti ionille 
kasvaa. Jännitteestä riippuvien kanavien avoinna 
oleva muoto on epästabiili. Porttirakenne sulkeu-
tuukin nopeasti avautumisen jälkeen spontaanis-
ti inaktiiviseen muotoon. Tämä muoto on raken-
teeltaan erilainen kuin suljettu muoto. Inaktiivi-
sesta muodosta kanavan rakennetta on muutet-
tava suljettuun muotoon ennen kuin kanava voi 
jälleen uudestaan avautua. Jännitteestä riippuvia 
ionikanavia löytyy esimerkiksi hermosolujen ja 
lihassolujen solukalvoilta. (Guyton, 1987, Rhoa-
des & Tanner, 1995, Pocock, Richards, 2004)

Ligandista riippuvat ionikanavat
Ligandista riippuvat ionikanavat avautuvat tai 
sulkeutuvat, kun kanavan reseptoriosaan kiin-
nittyy tietty ligandi (kuva 1). Rakenne palaa en-
nalleen ligandin irrotessa proteiinista. Resepto-
ri voi itse muodostaa osan ionikanavasta tai se 
voi olla siihen liittyneenä ionikanavan toimintaa 
säätelevän G-proteiinin ja toisiolähettijärjestel-
män kautta. Ligandista riippuvat ionikanavat 

sijaitsevat kahden hermosolun välisen synapsin 
tai synapsin tavoin toimivan hermo-lihasliitok-
sen yhteydessä. Niitä on lähinnä dendriiteissä 
ja hermosolujen soomaosissa. Kun kemiallinen 
välittäjäaine sitoutuu ligandista riippuvan ioni-
kanavan reseptoriin, ionikanava joko avautuu tai 
sulkeutuu sallien tai estäen tiettyjen ionien kulun 
ionikanavan läpi. Natriumionin (Na+) permeabi-
liteetin l. läpäisevyyden lisääntyminen aiheuttaa 
solukalvon depolarisaation. Kaliumionien (K+) 
ja kloridi-ionien (Cl-) läpäisevyyden lisääntyessä 
K+-ionit pääsevät pois solusta ja Cl--ionit soluun. 
Seurauksena on solukalvon repolarisaatio ja jopa 
hyperpolarisaatio, eli kalvojännite palaa alku-
peräiselle tasolleen, tai jopa negatiivisemmaksi. 
Joskus solukalvon hyperpolarisaation aiheuttaa 
Na+-ioneiden läpäisevyyden väheneminen. Jos 
depolarisaatio ylittää tietyn kynnysarvon, syn-
tyy aktiopotentiaali. Hyperpolarisaatio puoles-
taan vaikeuttaa aktiopotentiaalin muodostumista 
nostaen kynnysarvoa. (Rhoades & Tanner, 1995, 
Pocock & Richards, 2004, Hiltunen, ym. 2005)

Muut ionikanavat
Ionikanavien toiminta ei välttämättä perustu li-
gandeihin tai solukalvon jännitteen muutokseen. 
Toisaalta joidenkin ionikanavien toimintaan 
vaikuttaa sekä ligandin kiinnittyminen resepto-
riin että kalvopotentiaalissa tapahtuva muutos. 
Kaikki ionikanavat eivät ole myöskään spesifi-
siä vain yhdelle ionille. Vuotokanavissa ei ole 
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ioneiden kulkua estäviä porttirakenteita. Ylei-
simpiä ovat K+-vuotokanavat, jotka ylläpitävät 
solun kalvopotentiaalia. Osa ionikanavista rea-
goi myös mekaaniseen ärsytykseen. Verisuonten 
endoteelisolujen membraanissa on Ca2+kanavia, 
jotka avautuvat verisuonen ja siis myös solu-
kalvon venyessä (kuva 1). Korvassa simpukan 
Cortin elimen ulompien karvasolujen sukakar-
vojen reagointi mekaaniseen ärsytykseen avaa 
K+-kanavia. (Rhoades & Tanner, 1995, Pocock 
& Richards, 2004)

Ionikanavien jaottelu kuljetettavien 
ionien perusteella

Natriumkanavat

Ionikanavat eroavat toisistaan rakenteen ja eri-
laisen selektiivisyyden perusteella. Yksittäinen 
ionikanava koostuu useasta alayksiköstä, joka 
helpottaa kanavan toiminnan säätelyä. Na+-ka-
navan halkaisija on 0,3x0,5 nm ja sen sisäreu-
nassa olevat aminohapot ovat hydrofiilisiä ja 
voimakkaan negatiivisesti varautuneita. Nega-
tiivinen varaus imee positiivisesti varautunei-
ta Na+-ioneita kanavaan voimakkaammin kuin 
muita fysiologisesti tärkeitä ioneja. Muut ionit 
kuten kalium ja kalsium eivät suuremman ko-
konsa vuoksi mahdu kanavan läpi. Tämä tekee 
kanavan toiminnasta hyvin spesifistä. Kanavaan 
päästyään Na+-ionit kulkevat konsentraatioero-
jen osoittamaan suuntaan suuremmasta pienem-
pään. Jänniteherkkiä Na+-kanavia on esimerkiksi 
hermosolun aksonissa. Näköaistimus perustuu 
ligandista riippuvien Na+-kanavien toimintaan. 
Fotonin absorboituessa silmän sauvasolun ro-
dopsiiniin, sen rakenne muuttuu. Tämä muutos 
välittyy G-proteiinin kautta solun proteaasien 
toimintaan ja syklinen GMP (cGMP) pilkkou-
tuu GMP:ksi. Vähentyneen cGMP:n vuoksi siitä 
riippuvat Na+-kanavat sulkeutuvat. Sauvasolu 
hyperpolarisoituu ja syntyy näköaistimus. (Guy-
ton, 1987, Kierszenbaum, 2002)

Kaliumkanavat

Kaliumionikanava on sähköisesti neutraali, mut-
ta sen toiminta on silti varsin selektiivistä, sillä se 
on halkaisijaltaan Na+-kanavaa pienempi ja näin 
ollen hydratoitunut Na+-ioni ei suurempikokoi-
sena mahdu kanavan läpi (taulukko 1). Na+:lla 
on yksi kokonainen orbitaali vähemmän elekt-
roneja kuin K+:lla. Halkaisijaltaan pienempänä 
ionina Na+:n positiivisesti varautunut ydin voi 
kaliumia helpommin muodostaa vesiliuokses-
sa ioni-dipoli-sidoksia vesimolekyylien kanssa. 
Pienemmän hydraatiovaipan ansiosta K+ läpäisee 
halkaisijaltaan pienemmän kaliumkanavan. K+-
kanavassa on myös selektiivinen osa, jossa ka-
navaproteiinin aminohappojen –C=O –sidokset 
korvaavat K+:n koordinaatiosidokset vesimole-
kyyleihin (kuva 2). K+ kuoriutuu vesimolekyy-
leistä, ja pääsee kulkemaan yksinään valikoivan 
ja ahtaan kanavan läpi. Hermosolun aksonissa on 
jänniteherkkiä K+-kanavia, jotka saavat aikaan 
hermosolukalvon repolarisaation. K+-vuotoka-
navat ylläpitävät solukalvon normaalia lepopo-
tentiaalia. Kuuloaistimus perustuu mekaaniseen 
ärsytykseen reagoivien K+-kanavien avau-tumi-
seen. Ligandiherkkiä epäselektiivisiä kationika-
navia, jonka myös K+-ionit läpäisevät, on postsy-
naptisessa hermosolussa. (Guyton, 1987, Berne 
& Levy, 1993, Kierszenbaum, 2002)

Taulukko 1: Ionikanavien ja hydratoituneiden 
 ionien suuruusluokat 

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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Kuva 2. Natrium- ja kaliumionin kulkeutuminen solukalvon ionikanavan läpi. Läpäistääkseen ionikana-
van, ionin on päästävä eroon sitä ympäröivästä hydraatiovaipasta. 

Kloridikanavat

Ligandista riippuvia Cl--kanavia on postsynap-
tisessa hermosolussa. Inhiboivan välittäjäaineen 
sitoutuminen avaa Cl--kanavan, ja postsynapti-
nen hermosolu hyperpolarisoituu. Cl--kanava 
voi toimia myös solun tilavuuden säätelyssä, jol-
loin kanava avautuu solun tilavuuden kasvaessa. 
Lihassoluissa on jänniteherkkiä Cl--kanavia, jot-
ka avautuvat lihassolun depolari-soituessa. Täl-
löin negatiivisten Cl--ionien virtaus solun sisään 
aiheuttaa repolarisaation. (Galietta & Verkman, 
2009)

Kalsiumkanavat

Kalsium (Ca2+) sopii hyvin solunsisäiseen vies-
tinvälitykseen, koska sen pitoisuus solunestees-
sä on pieni. Ca2+-konsentraation kohoaminen 
sytosolissa voi aiheuttaa umpirauhasen eritys-
toimintaa, lihaksen supistusta, tai viestiaineen 
vapautumista hermosolussa. Ligandin sitoutu-
minen solukalvon reseptoriin voi suoraan avata 
Ca2+-kanavan, tai viesti voi välittyä reseptorista 
Ca2+-kanavaan tiettyjen G-proteiinien välityk-
sellä. Jänniteherkät Ca2+-kanavat avautuvat solu-
kalvon depolarisoituessa (kuva 3). Tämä voi ta-
pahtua ligandista riippuvien tai jänniteherkkien 
Na+-kanavien välityksellä. (Berne & Levy, 1993, 
Rhoades & Tanner, 1995, Pocock & Richards, 
2004)
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1. Kun aktiopotentiaali tulee aksonia pitkin solu-
kalvo depolarisoituu. Tällöin jänniteherkät nat-
riumkanavat avautuvat ja natriumia siirtyy solun 
sisään.

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

3. Kalsiumin vaikutuksesta välittäjäaineita sisäl-
tävät rakkulat fuusioituvat solukalvon kanssa ja 
erittävät välittäjäaineen (asetyylikoliini) synap-
sirakoon. 

4. Postsynaptisessa hermosolussa välittäjäaine 
kiin-nittyy reseptoriinsa, jonka seurauksena io-
nikanavan konformaatio muuttuu. Kyseessä on 
epäselektiivinen kationikanava. Solun sisään 
siirtyy Na+-, K+-, ja Ca2+-ioneita. Solu depola-
risotuu, ja jos riittävästi kanavia avautuu, aiheu-
tuu aktiopotentiaali. (Haug, ym. 1995)

Kuva 3. Kahden hermosolun välinen synapsi
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B7  Endoplasminen kalvosto – rakenne ja toiminta
Jousmäki, Senja & 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 kalvoston pin-
taan on kiinnittyneenä ribosomeja, jotka erottuvat elektronimikroskoopilla tarkasteltuna kalvon pinnalla olevi-
na jyväsinä. Sileäpintaisesta endoplasmisesta kalvostosta ribosomit puuttuvat, joten se kuvautuu elektronimik-
roskoopilla sileänä. Myös niiden tehtävät eroavat toisistaan. Sileäpintaisen endoplasmisen kalvoston tehtäviin 
kuuluvat muun muassa lipidien muodostus ja haitallisten rasvaliukoisten aineiden vaarattomaksi tekeminen 
eli detoksifikaatio. Se osallistuu myös solusignalointiin kalsiumionien välityksellä. Karkeapintainen endop-
lasminen kalvoston tehtäviä on osallistuminen proteiinisynteesiin, muodostuneiden proteiinien muokkaus ja 
laskostus. Erityisen merkittävä tehtävä solun ja koko elimistön toiminnan kannalta on sen sisässä tapahtuva 
proteiinien laadunvalvonta.

Johdanto
Käsittelemme kirjoitelmassamme endoplasmi-
sen kalvoston eli solulimakalvoston tehtäviä. 
Alussa kerromme kuitenkin lyhyesti myös ra-
kenteesta, jotta teksti olisi helpommin ymmär-
rettävissä. Pohdimme myös mahdollisten häiri-
ötilojen merkitystä solun ja koko elimistön toi-
minnalle.

Endoplasmisen kalvoston rakenne
Endoplasminen kalvosto on solun sisäinen fos-
folipidikaksoiskalvo, joka muodostaa putkia ja 
rakkuloita eli sisternoja. Sisternat rajaavat si-
säänsä ontelon eli luumenin, joka ei ole yhtey-
dessä solulimaan. Kalvoston sisempi lehti on yh-
teydessä tumalevyyn, ulompi lehti puolestaan on 
kohti solulimaa. Endoplasmisen kalvoston osia, 
joihin kiinnittyy ribosomeja, sanotaan karkea-
pintaiseksi endoplasmiseksi 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 osal-
listuvia ribosomeja. Sileäpintaisesta endoplas-
misesta kalvostosta ne puolestaan puuttuvat. 
Karkeapintainen endoplasminen kalvosto = rER, 
(rough endoplasmic reticulum, engl.) Sileäpintai-
nen endoplasminen kalvosto = sER, (smooth en-
doplasmic reticulum, engl.)
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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.

Sileäpintainen endoplasminen 
kalvosto
Useimmissa soluissa sileäpintaisen endoplasmi-
sen kalvoston määrä on vähäinen (Alberts ym. 
2008). Soluissa, jotka ovat erikoistuneet sen 
välityksellä tapahtuviin reaktioihin, on sitä kui-
tenkin luonnollisesti enemmän. Tällaisia soluja 
ovat muun muassa maksan triglyseridejä muo-
dostavat ja detoksifikaatiosta vastaavat hepato-
syytit, steroidihormoneja muodostavat kivesten 
Leydigin ja munasarjojen keltarauhasen solut. 
Lihassoluissa on myös runsaasti sileää endoplas-
mista kalvostoa, jota kutsutaan sarkoplasmiseksi 
kalvostosta. Sieltä vapautuva kalsium saa aikaan 
lihassupistuksen (Solunetti).

Lipidien muodostus 

Sileässä endoplasmisessa kalvostossa syntetisoi-
daan solun kalvomateriaalin lipidejä, steroideja 
sekä triglyseridejä. Kalvolipidejä ovat fosfolipi-
dit, kolesteroli sekä sfingolipidit. Steroideja puo-
lestaan ovat muun muassa sukupuolihormonit, 
sterolit ja sappisuolat. Uusia lipidejä tarvitaan 

muun muassa solun ja yksilön kasvuun, korvaa-
maan vahingoittuneita sekä kalvokierron materi-
aaliksi (Alberts ym. 2008).

Lipidien rakenneosat ovat solulimassa, joten 
tarvittavat entsyymit sijaitsevat myös endop-
lasmisen kalvoston soluliman puoleisella sivul-
la (Solunetti). Koska lipidit muodostuvat sen 
ulkolehteen, tarvitaan skramblaasientsyymiä, 
joka siirtää osan niistä sisempään lehteen. Siten 
endoplasminen kalvosto kasvaa tasaisesti. Sekä 
lipidejä että karkeassa endoplasmisessa kalvos-
tossa syntetisoituja proteiineja kuljetetaan golgin 
laitteeseen sileästä endoplasmisesta kalvostosta 
kuroutuvissa eriterakkuloissa. Osaa, josta kal-
vorakkulat kuroutuvat, kutsutaan transitionaali-
seksi endoplasmiseksi kalvostoksi (Alberts ym. 
2008).

Detoksifikaatio 

Rasvaliukoiset aineet imeytyvät lipidikalvojen 
läpi, jolloin ne saattavat rikastua solun kalvoti-
loihin. Jotkin näistä aineista, kuten lääkkeet sekä 
aineenvaihduntatuotteet, voivat olla myrkyllisiä 
suurina pitoisuuksina. Siksi niiden eritettävyyt-
tä elimistöstä on lisättävä liittämällä niihin ve-
siliukoisuutta kasvattavia molekyylejä kuten 
glukuronidi- ja hydroksyyliryhmiä. Näitä konju-
gaatioreaktioita tapahtuu etenkin maksan hepa-
tosyyttien sileässä endoplasmisessa kalvostossa. 
Se sisältää detoksifikaatioreaktioissa tarvittavia 
entsyymejä, joista suurin osa kuuluu sytokromi 
P450-perheeseen. Sekä entsyymien että koko 
kalvoston määrä kasvaa haitalliselle aineelle al-
tistuttaessa (Solunetti, Kierszenbaum 2007).

Ca2+ -ionien varastointi

Osa sileästä endoplasmisesta kalvostosta on 
erikoistunut kalsiumionien varastointiin. Näillä 
alueilla on Ca2+ -pumppuja, jotka siirtävät kal-
siumioneja soluliman puolelta sileän endoplas-
misen kalvoston luumeniin. Sen kalsiumia sito-
vat proteiinit helpottavat varastointia. Soluliman 
kalsiumkonsentraatio onkin siten yleensä hyvin 
pieni (Alberts ym. 2008).

Ca2+ on tärkeä solujen väliseen viestintään osal-
listuva toisiolähetti. Monet solunulkoiset sig-
naaliaineet vaativat toisiolähetin, jotta viesti 
välittyisi solun sisälle ja aikaansaisi muutoksen 
solun toiminnassa. Tällaisen solunulkoisen vies-
tiaineen sitoutuminen solukalvon reseptoriin voi 
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saada aikaan signaaliketjun, jonka seurauksena 
sileän endoplasmisen kalvoston kalsiumkanavat 
aukenevat. Viestin solukalvolta endoplasmiselle 
kalvostolle voi välittää esimerkiksi G-proteiini-
kytkentäisten solukalvoreseptorien tapauksessa 
inositolitrifosfaatin (IP3) vapautuminen ja sitou-
tuminen endoplasmiseen kalvostoon (Solunetti). 
Kalsiumionien vapautuminen solulimaan välit-
tää signaalin muun muassa aktivoiden proteiini-
kinaaseja eli entsyymejä, jotka liittävät proteii-
neihin fosforiryhmiä (Alberts ym. 2008).

Karkeapintainen endoplasminen 
kalvosto 
Karkeapintainen endoplasminen kalvosto osal-
listuu proteiinisynteesiin. Eritettävät proteiinit, 
lysosomaaliset proteiinit ja tietyt kalvoproteiinit 
tuotetaan kalvostoon liittyneissä ribosomeissa. 
Muodostuneita polypeptidiketjuja muokataan 
ja laskostetaan karkeapintaisen endoplasmisen 
kalvoston ontelossa erilaisten kemiallisten yh-
disteiden ja erityisten kaitsijaproteiinien avulla. 
Muodostuvat proteiinit voivat olla esimerkiksi 
hormoneita tai solujen välisiä viestiaineita, jo-
ten karkeapintaista endoplasmista kalvostoa on 
runsaasti hormoneja tuottavien elimien, kuten 
haiman, soluissa (Solunetti, Lodish ym. 2008).

Peptidiketjun siirtäminen 
karkeapintaiseen endoplasmiseen 
kalvostoon

Deoksiribonukleiinihapon (DNA) koodaamises-
sa syntynyt lähetti-ribonukleiinihappo (mRNA) 
siirtyy tumasta solulimaan. Sen kodonijärjestys 

määrää soluliman vapaisiin ribosomeihin liitet-
tävien aminohapojen järjestyksen, joista alkaa 
muodostua polypeptidiketjuja (Campbell ym 
2005). Ribosomi sidotaan SRP-molekyyliin 
(signal-recognition particle), jos ensimmäisenä 
muodostuu tietynlainen peptidiketju, signaali-
peptidi, tai jos peptidiketju sisältää transmem-
braanisia eli solukalvon läpäiseviä osia. Muissa 
tapauksissa translaatio jatkuu sytoplasman va-
paissa ribosomeissa. SRP-molekyyli kiinnittyy 
karkeapintaisen endoplasmisen kalvoston pin-
nalla olevaan SRP-reseptoriin. Tämä kiinnitty-
minen sitoo guanosiinitrifosfaattia (GTP), joka 
vahvistaa yhteenliittymistä (Lodish ym 2008).

Kun ribosomissa muodostuva polypeptidiket-
ju siirretään karkeapintaisen endoplasmisen 
kalvoston pinnalla olevan translokonin sisään, 
translokoni avautuu ja SRP-reseptoriin sitou-
tunut guanosiinitrifosfaatti hydrolysoituu ja 
SRP-molekyyli irtoaa. Ensimmäisenä ketjusta 
irrotetaan signaalipeptidi ja se pilkotaan signaa-
lipeptidaasin avulla nopeasti. Sen jälkeen poly-
peptidiketju kasvaa lähetti-ribonukleiinihapon 
ohjeen mukaan ja muodostuva proteiini työntyy 
karkeapintaisen endoplasmisen kalvoston on-
teloon tai sen kalvon sisään. Karkeapintaisen 
endoplasmisen kalvoston suorittama proteiinien 
laadunvalvonta alkaa heti peptidiketjun työnty-
essä karkeapintaisen endoplasmisen kalvoston 
sisään. Esimerkiksi N-glykosylaatio tapahtuu 
translaation ollessa vielä kesken. Kun luenta on 
valmis, ribosomi irtoaa ja translokoni sulkeutuu. 
Tämän jälkeen muodostuneen proteiinin muok-
kaus jatkuu ja laskostus alkaa. Kuva 3 havain-
nollistaa tämän tapahtumaketjun (Campbell ym 
2005, Lodish ym 2008).

Kuva 3: Peptidiketjun siirtäminen karkeapintaiseen endoplasmiseen kalvostoon. Muokattu Lodish ym. 
fig 13–6.
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Muodostuvan proteiinin muokkaus

Muodostuneita proteiineja muokataan monin ta-
voin ennen kuin ne pääsevät ulos karkeapintai-
sesta endoplasmisesta kalvostosta tai päätyvät 
karkeapintaisen endoplasmisen kalvoston omik-
si proteiineiksi. Myös oikeanlaista laskostumis-
ta valvotaan tarkasti, sillä vain oikein laskos-
tuneet proteiinit voidaan toimittaa lopulliseen 
kohteeseen. Glykosylaatiossa muodostuneeseen 
proteiiniin liitetään hiilihydraattiosia. Näiden 
sokeriosien liittäminen on oleellista proteiinien 
laadunvalvonnan kannalta. Proteiinien pintaan 
kiinnitettyjen sokeriosien perusteella muodos-
tuvia proteiineja voidaan lajitella ja tunnistaa. 
Proteiiniin voidaan muodostaa myös kaksois-
rikkisiltoja ja liittää muita alayksiköitä. Nämä 
muutokset lisäävät rakenteiden pysyvyyttä ja 
helpottavat proteiineja laskostumaan luonnolli-
seen muotoonsa. (Lodish ym. 2008)

Yleensä laskostuminen tapahtuu luonnostaan, 
mutta varsinkin pitkien proteiinien kohdalla eri-
tyisten kaitsijaproteiinien (chaperone, kaperoni) 
läsnäolo on välttämätöntä. Kaitsijaproteiineista 
varsinkin BiP (binding immunoglobulin protein) 
on merkittävä. Se suojaa muodostuvaa proteiinia 
proteolyyttisiltä entsyymeiltä translaation ajan, 
jotta laskostuminen ei häiriintyisi. BiP estää 
myös muodostuneiden proteiinien saostumista. 
(Koolman, J ym. 2005, Lodish ym. 2008).

Proteiinisynteesin laadunvalvonta

Laskostuminen voi häiriintyä useilla eri tavoilla. 
Esimerkiksi lämpötilan nousu, pH:n muuttumi-
nen ja orgaaniset liuottimet voivat haitata laskos-
tumista. Väärin laskostuneet tai laskostumatto-
mat proteiinit toimitetaan solulimaan polyubiki-
tiinillä merkittyinä. Nämä merkityt proteiinit tu-
hotaan solulimassa sijaitsevassa proteasomissa, 
joka pilkkoo virheelliset proteiinit yksittäisiksi 
aminohapoiksi, joita solu kykenee käyttämään 
uudelleen proteiinisynteesissä (Jolma, 2007, Lo-
dish ym. 2008).

Oikein laskostuneet proteiinit voidaan toimittaa 
ulos karkeapintaisesta endoplasmisesta kalvos-
tosta kahdella tavalla. Ne voidaan pakata kalvo-
peitteisiin rakkuloihin, jotka on päällystetty joko 
COP1 tai COP2:lla. Päällyste määrittää siirtyykö 
muodostunut kalvorakkula Golgin laitteeseen 
jatkokäsittelyyn josta ne siirretään edelleen joko 
ulos solusta tai kalvoproteiineiksi, vai palaute-
taanko se takaisin karkeapintaiseen endoplasmi-
seen kalvostoon (Jolma, 2007).

Proteiinien oikea laskostumien on erittäin tärke-
ää solun ja koko elimistön toiminnan kannalta ja 
sen häiriintyminen voi ilmetä elimistössä erilai-
sina tautitiloina tai toimintahäiriöinä. Esimerkik-
si hormonien ja hormonireseptorien oikea raken-
ne ja tarkoituksenmukainen toiminta edellyttävät 
juuri oikeanlaista laskostumista ja oikeanlaisia 
proteiineja. Jos proteiinien laskostuminen häi-
riintyy, eivätkä karkeapintaisen endoplasmisen 
kalvoston normaalit korjaustoimenpiteet kykene 
muuttamaan tilannetta, muodostuu ER-stressiksi 
kutsuttu tila. Sen voi aiheutta myös karkeapin-
taisen endoplasmisen kalvoston ylikuormitus 
esimerkiksi virustiloissa. ER-stressi on tila, jossa 
solu pyrkii ylläpitämään solulimakalvon tasa-
painoa ja toimintaa esimerkiksi vähentämällä 
tai hidastamalla lähetti-ribonukleiinihapon luen-
taa. Jos ER-stressin aikaansaamat reaktiot eivät 
pysty tasapainottamaan solun tilaa, solu siirtyy 
apoptoosiin, eli ohjelmoituun solukuolemaan 
(Wu ja Kaufman, 2006; Boyce ja Yuan, 2006). 
Joidenkin tutkimusten mukaan tulehdusreaktiot 
ja ER-stressi liittyvät toisiinsa ja edelleen usei-
siin tautitiloihin, joihin liittyy kroonisia tuleh-
duksellisia reaktioita, kuten ateroskleroosi ja 
diabetes mellitus (Kezhong Z and Kaufman R.J, 
2008). Näin ollen karkeapintaisen endoplasmi-
sen kalvoston häiriöttömän toiminnan merkitys 
tulee entistä selvemmäksi (Jolma, 2007).
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B8  Sarkoplasminen kalvosto – rakenne ja toiminta 
Orreveteläinen, Anne & Rukajärvi, Anna-Leena 
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma 
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 
15.9.2010 
Tarkastaja: Nevalainen, Mika

Tiivistelmä 
Sarkoplasminen kalvosto (SR) on lihaskudokselle ominainen rakenne, joka ympäröi lihassolujen myofib-
rillejä. Kalvosto toimii lihassoluissa solunsisäisenä kalsiumvarastona. Lisäksi se tekee lihassupistuksessa 
tiiviistä yhteistyötä T-putkien kanssa. Toiminta perustuu niin sanottuun ärsytys-supistus mekanismiin (Ex-
citation-contraction coupling eli ECC), joka sisältää eri vaiheet aktiopotentiaalin etenemisestä aina lihaksen 
supistumiseen asti.

Kalvoston rakenteeseen kuuluu useita eri proteiineja, jotka ovat mukana muun muassa kalvoston toiminnassa. 
Kalvoston sisälle varastoitunut kalsium vapautuu T-putkia pitkin etenevän depolarisaation seurauksena ryano-
diinireseptorin kautta solulimaan. Sarkoplasmisen kalvoston yksi tärkeä tehtävä on myös palauttaa solulimaan 
vapautuneet Ca2+ -ionit takaisin kalvostoon aktiivisesti Ca2+ -ATPaasilla. Kun depolarisaatio päättyy, niin kalsi-
um pumpataan takaisin sarkoplasmisen kalvoston sisälle, jossa kalsekvestriini-proteiini sitoo sen itseensä. Täl-
löin lihassupistus päättyy ja uusi supistus pystyy alkamaan taas hetken kuluttua. Hermoimpulssin vaikutuksen 
lisäksi soluliman kalsiumpitoisuus aktivoi sydän-ja sileälihassoluissa myös itse kalsiumliikkeitä sarkoplasmi-
sen kalvoston sisä- ja ulkotilan välillä. Kalvoston toiminta perustuu siis eräänlaiseen Ca -oskillointiin eli Ca 
ionivirtausten vaihteluihin kalvostolla. 

Johdanto 
Lihassolut jaetaan kolmeen päätyyppiin, joi-
ta ovat poikkijuovaiset ja sileät lihassolut sekä 
sydänlihassolu (Kierszenbaum 2007). Ennen 
1950-lukua pääasiallisena tutkimusvälineenä 
käytettiin valomikroskooppia, jolla pystyttiin 
tutkimaan, että lihas muodostuu useista lihasso-
lukimpuista. Vasta 1950-luvulta eteenpäin, elekt-
ronimikroskoopin käytön yleistyessä on voitu 
tutkia tarkemmin ja saatu selville, että lihassolut 
(myofiiberit eli lihassyyt) jakautuvat puolestaan 
vielä pienemmiksi lihassäikeiksi (myofibrilleik-
si). Lihassäikeet koostuvat peräkkäisistä sarko-
meereistä, jotka ovat lihassolun toiminnallisia 
yksikköjä. Sarkomeereissä on myofilamentteja, 
joita ovat aktiini- ja myosiinifilamentit (Kuva 2) 
(Stromer ym. 1974).

Lihassolun soluelimillä on omat nimityksensä: 
solukalvo on sarkolemma, solulima on sarkop-
lasma, mitokondrio on sarkosomi ja solulimakal-
voston erityismuoto on sarkoplasminen kalvosto 
(Kuva 1). Poikkijuovainen lihassolu on monitu-
mainen, kun taas sydänlihassolussa ja sileässä 
lihassolussa tumia on vain yksi (Kierszenbaum 
2007). 

Lihassäikeitä ympäröi sarkoplasminen kalvosto 
(SR). Sarkoplasmista kalvostoa on poikkijuovai-
sessa ja sileässä lihassolutyypissä sekä sydänli-
hassolutyypissä vaihtelevia määriä (Kierszen-
baum 2007). Sarkoplasmisen kalvoston tärkein 
tehtävä on toimia solunsisäisenä kalsiumvarasto-
na ja se mahdollistaa yhdessä T-putkien (Kuva 1) 
kanssa lihassupistuksen syntymisen (Alberts ym. 
2002). T-putket ovat pitkiä, sormimaisia ulokkei-
ta, jotka lähtevät sarkolemmasta sarkoplasmaan 
ja ne siis ovat yhteydessä sarkoplasmiseen kal-
vostoon (Kierszenbaum 2007). 

Sarkoplasmisen kalvoston rakenne

Yleisrakenne

Sarkoplasminen kalvosto (SR) on lihassolujen 
erilaistunut sileäpintainen endoplasmakalvosto. 
Se ei siis sisällä ribosomeja. Sarkoplasminen 
kalvosto muodostuu lihassolun tumakotelon ul-
kokalvon ulokkeista eli kalvosto on yhteydessä 
perinukleaaritilaan, joka tarkoittaa tumakotelon 
sisä- ja ulkokalvon välistä tilaa (Kuva 2) (Kais-
to & Metsikkö 2003). Yksi tavallisen sileäpin-
taisen endoplasmakalvoston tehtävistä on tehdä 
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elimistön vierasaineet vaarattomiksi, joka ei 
puolestaan kuulu sarkoplasmaattisen kalvoston 
tehtäviin. Myös kalvostojen proteiinit eroavat 
toisistaan (Kierszenbaum 2007).

Sarkoplasminen kalvosto ympäröi myofibrillejä 
verkkomaisesti ja siinä on erikseen poikittaisia 
päätelaajentumaosia ja pitkittäisiä putkimai-
sia osia (Kuva 3). Pitkittäiset osat ympäröivät 
sarkomeerien A- ja I-juovia ja poikittaiset osat 
ovat puolestaan A- ja I-juovien välisessä osas-
sa (Kuva 2) (Rossi ym. 2008). Muissa soluissa 
kuin lihassoluissa endoplasmakalvosto on levit-
täytynyt solulimassa tuman ympärille. Lisäksi 
esimerkiksi tavallinen sileäpintainen endoplas-
makalvosto on lähellä soluliman rasvapisaroita 
ja glykogeeniä. Tumat ovat poikkijuovaisessa 
lihassolussa reunamilla ja sileissä lihassoluissa 
sekä sydänlihassoluissa ne ovat keskellä (Kiers-
zenbaum 2007).

Kuva 1. Poikkijuovainen lihassolu. a) Tuma b) Mi-
tokondrio c) Sarkoplasma d) Sarkolemma e) Myo-
fibrilli f) Myofilamentti g) T-putki h) Sarkoplasma-
kalvosto i) Sarkomeeri j) Triadi 

Kuva 2. Sarkomeeri ja sen mikrofilamentit: a) Ak-
tiinifilamentti b) Myosiinifilamentti 

Kalvoston rakenne luurankolihassolussa 
Sarkoplasminen kalvosto on hyvin oleellinen 
luurankolihassolussa. Lihassolun sisällä kulkee 
T-putkia, joita pitkin aktiopotentiaali etenee. 
T-putket ja sarkoplasminen kalvosto ovat lähei-
sessä yhteydessä toisiinsa ja triadissa T-putken 
molemmilla puolilla kulkee sarkoplasminen kal-
vosto. Triadi on siis kolmiosainen rakenne, jos-
sa T-putki on keskimmäinen osa ja kaksi muuta 
osaa ovat sarkoplasmisen kalvoston päätelaajen-
tumia, jotka ympäröivät T-putkea kahdelta puo-
lelta (Kuva 3) (Kierszenbaum 2007). 

Kalvoston rakenne sydänlihassolussa 
Sydänlihaskudoksessa sarkoplasminen kalvosto 
ja T-putket muodostavat niin sanotun diadiosan, 
jossa sarkoplasmisen kalvoston päätelaajentumat 
kulkevat T-putken vieressä vain toisella puolella. 
Sydänlihaskudoksessa sarkoplasmisen kalvoston 
määrä on tosin vähäisempi kuin poikkijuovaises-
sa lihaskudoksessa (Kierszenbaum 2007). 

Sarkoplasminen kalvosto sileässä 
lihassolussolussa
Sileässä lihassolutyypissä on vaihtelevia määriä 
sarkoplasmista kalvostoa mahdollisesti kerto-
en sen syntetisointiaktiivisuudesta. Esimerkiksi 
suurissa valtimoissa, jotka tuottavat pienempiin 
valtimoihin nähden enemmän ekstrasellulaarisia 
eli solunulkoisia proteiineja, on myös suurem-
mat sarkoplasmakalvostotilavuudet (Somlyo 
1980). Tutkimusten mukaan sarkoplasmakalvos-
ton määrä voi myös kasvaa esimerkiksi kohdus-
sa raskauden aikana estrogeenin vaikutuksesta 
(Shoenberg 1958, Ross ja Klebanoff 1971).

Sarkoplasmisen kalvoston tärkeimmät 
proteiinit 

Triadi-osassa T-putken solukalvolla on DHPR 
eli dihydropyridiinireseptori eli L-tyypin jän-
niteherkkä Ca 2+ -kanava. Vaikka tämä kanava 
kuuluu osaksi T-putken rakennetta, niin on se 
yhteydessä sarkoplasmakalvoston ryanodiinire-
septorin kanssa, joten se on myös osa sarkop-
lasmaattisen kalvoston rakennetta ja toimintaa 
(Kierszenbaum 2007).

Ryanodiinireseptori eli ryanodiinille herkkä Ca 2+ 
-kanava on sarkoplasmisen kalvoston triadiosas-
sa. Ryanodiinireseptoreja on olemassa eri muo-
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toja, joista muotoa Ryr1 on löydetty nisäkkäiden 
poikkijuovaisesta lihaksistosta, muotoa Ryr2 sy-
dänlihaksesta ja muotoa Ryr3 useasta paikasta, 
mutta sen merkitys on vähäisempi (Sorrentino ja 
Reggiani 1999). Ryanodiinireseptorin tehtävänä 
on vapauttaa Ca 2+ -ioneja solulimaan, jotta lihas 
voi supistua (Kierszenbaum 2007).

Kalvostolla on myös Ca 2+ -ATPaasi (SERCA), 
joka on ionipumppu, jonka toiminta perustuu en-
sisijaiseen aktiiviseen kuljetukseen. Pumppu on 
P-tyypin ATPaasi, joka ATP:n hydrolyoituessa 
muuttaa muotoaan ja siirtää näin Ca 2+ -ionit ta-
kaisin sarkoplasmiselle kalvostolle (MacLennan 
ym. 1997).

Kalsekvestriini on sarkoplasmaattisen kalvoston 
sisäpuolella oleva liukoinen proteiini, joka tart-
tuu kiinni kalsiumiin ja pystyy näin varastoimaan 
sarkoplasmaattisen kalvoston sisälle suuren mää-
rän kalsiumia. Kalsekvestriinin ansiosta sarkop-
lasmakalvoston sisäinen Ca 2+ konsentraatio on 
suuri, jopa noin 10–2 mol l (Kierszenbaum 2007, 
Lodish ym. 2007). Levossa olevassa lihassolussa 
se on noin 10–7 ja supistuneessa lihassolussa noin 
mol 10–6 mol/l. Näin konsentraatioero kalvoston 
sisä- ja ulkopuolen välillä on suuri. Kalvoston toi-
minta perustuu Ca 2+ -ionien virtaukseen kalvos-
ton sisään ja sieltä ulos ja sen toiminnan kannalta 
on tärkeää, että varsinainen solunsisäinen Ca 2+ 
-konsentraatio pysyy erittäin pienenä. 

Kuva 3. Lihassolu, jossa näkyy suurennettuna 
triadiosa. 1. Sarkoplasmisen kalvoston päätelaa-
jentuma, 2. T-putki, 3. Aktiopotentiaali etenemi-
nen T-putkia pitkin, 4. L-tyypin jänniteherkkä Ca-
kanava, 5. Ryanodiinireseptori, 6. Ca 2+ -ATPaasi, 
7. Kalsekvestriini, johon on kiinnittynyt kalsiumia, 
8. Sarkoplasmisen kalvoston pitkittäinen uloke. 
(Piirretty lähteitä Bjålie ym. 1999, ja Kierszenbaum 
2007 mallina käyttäen) 

Sarkoplasmisen kalvoston toiminta
Lihasten toiminta perustuu niin kutsuttuun är-
sytys-supistus kytkentään (Excitationcontracti-
on coupling eli ECC), joka on tapahtumasarja, 
jossa soluun saapuva aktiopotentiaali saa aikaan 

lihaksen supistumisen. ECC:stä löytyy tutki-
mustietoa aina 1950-luvulta lähtien ja tietämys 
tästä tapahtumasarjasta on kasvanut valtavasti 
vuosien varrella (Dulhunty 2006). ECC:n ai-
kana sarkoplasmiseen kalvostoon varastoitu-
nut kalsium vapautuu ryanodiinille herkän Ca 
2+ -kanavan kautta solulimaan. Soluliman kal-
siumkonsentraatio kasvaa, jolloin lihas voi su-
pistua (Bers 2002). T-putkia pitkin etenevä ak-
tiopotentiaali saa aikaan L-tyypin jänniteherkän 
Ca 2+ -kanavan muodonmuutoksen, jonka vai-
kutuksesta ryanodiinille herkkä Ca 2+ -kanava 
aukeaa. Tarkka mekanismi, jolla proteiinit ovat 
yhteydessä toisiinsa, ei ole vielä täysin selvillä 
(Lodish ym. 2007). 
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On tutkittu, että sileissä lihassoluisssa ja sydänli-
hassoluissa kalsium pystyy myös itse käynnistä-
mään vapautumisensa sarkoplasmiselta kalvos-
tolta. Tämän olettamuksen mukaan aktiopoten-
tiaalin aiheuttama L-tyypin jänniteherkän Ca 2+ 
-kanavan muodonmuutos ei saa yksistään aikaan 
kalsiumin ulosvirtausta sarkoplasmiselta kalvos-
tolta. Tästä tapahtumasta käytetään termiä CICR 
eli ”calcium-induced calcium release” (Endo 
ym. 1968, Endo ym. 1970, Ford ja Podolsky 
1968, Ford ja Podolsky 1970, Endo 2009). Poik-
kijuovaisissa lihassoluissa näin ei kuitenkaan 
ole, vaan kalsiumin vapautuminen ryanodiinille 
herkän Ca 2+ kanavan kautta tapahtuu ainoastaan 
L-tyypin jänniteherkän Ca 2+ -kanavan muodon-
muutoksen vaikutuksesta (Armstrong ym. 1972).

Lihaksen rentoutuminen on puolestaan riippu-
vainen sarkoplasmisella kalvostolla olevasta Ca 
-ATPaasista, jonka tehtävänä on pumpata Ca 
-ionit solulimasta takaisin sarkoplasmisen kal-
voston sisälle. Ca 2+ -ATPaasin toiminta käyn-
nistyy, kun vapaan kalsiumin konsentraatio kas-
vaa solulimassa. Tällöin se pumppaa kalsiumin 
solulimasta takaisin kalvostoon ja lihassupistus 
päättyy (Lodish ym. 2007).
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Tiivistelmä
Endosytoosi on solun keino saada solun ulko-
puolisia aineita solun sisälle, ja yleensä endosy-
toosi on klatriinvälitteistä. Endosytoidut aineet 
kulkevat solun sisään endosomirakkuloissa. 
Endosomit jaetaan varhaisiin ja myöhäisiin en-
dosomeihin, joista varhaiset toimivat aineiden 
lajittelukeskuksena ja myöhäiset ovat hajottavia 
soluelimiä. Myöhäiset endosomit voivat myös 
yhdistyä lysosomien kanssa, jolloin syntyy hy-
bridiorganelli. Lysosomaaliset hajottavat entsyy-
mit toimivat happamissa olosuhteissa ja pystyvät 
hajottamaan lähes kaikkia solun osia. Lysosomi-
en tehtävä aineiden hajotuksessa on kuitenkin 
epäselvä, sillä ne eivät välttämättä itse toimi ha-
jotuspaikkana, vaan pelkästään tuovat hajottavia 
entsyymejä hybridiorganelleille. Lysosomaalis-
ten entsyymien puutokset aiheuttavat erilaisia 
kertymäsairauksia, jotka ovat usein perinnöllisiä.

Johdanto
Solun kalvoaines kiertää solussa jatkuvasti endo-
sytoosin ja eksosytoosin vuoksi. Endosytoosissa 
kalvoaines kuroutuu solun sisäpuolelle ja ekso-
sytoosi on puolestaan solun sisäisen aineksen va-
pautumista solukalvolle. Näin eri aineet pääsevät 
kiertämään solusta sisään ja ulos. Lipidit muo-
dostavat pieniä pisaroita, vesikkeleitä, joiden si-
sällä aineet liikkuvat solussa. Solun koko on jat-
kuvasti sama, joten endosyytosia ja eksosytoosia 
tapahtuu samalla nopeudella. Endosomit ja Lys-
osomit ovat olennainen osa tätä kalvokiertoa.

Endolysosomaalinen reitti
Endolysosomaalinen reitti on monivaiheinen ta-
pahtumaketju, jolla solun ulkoiset aineet kulke-
vat solun ulkopuolelta solun sisään. Ketju alkaa 
endosytoosista ja päättyy lysosomin hajottaviin 
aineiden vapauttamiseen sytoplasmaan. Reitti 
muodostaa yhteyden endosomin ja lysosomin 
välille. (Solunetti)

Kuva 1: Edolysosomaalinen reitti. Kaaviossa on 
esitetty:

1. (klatriinipäällysteinen) endosytoosi

2. sisään kuroutuneiden rakkuloiden yhdistymi-
nen varhaiseksi endosomiksi

3. reseptorien kierrätys takaisin solukalvolle

4. varhaisten endosomien yhdistyminen myöhäi-
seksi endosomiksi

5. myöhäisten endosomien ja lysosomien yhdis-
tyminen hybridiorganelliksi ja takaisin

6. aineiden kuljetus endosomien ja Golgin lait-
teen välillä.

Endosytoosi 

Endosytoosi on solun keino saada solun ulko-
puolisia aineita solun sisälle. Siinä pieni alue so-
lukalvoa kuroutuu solulimaan eli sytoplasmaan 
sulkien mukaansa solunulkoista nestettä ja so-
lukalvon vastaanottajaproteiineihin eli resepto-
reihin mahdollisesti kiinnittyneitä molekyylejä. 
(Heino ym., 2004)
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Endosytoosi voidaan jakaa solusyöntiin eli fa-
gosytoosiin, solujuontiin eli pinosytoosiin sekä 
reseptori välitteiseen eli klatriinipäällysteiseen 
endosytoosiin. Fagosytoosissa kappale sitoutuu 
solukalvolle, jonka jälkeen aktiinisäikeet muo-
dostavat solukalvon ulokkeita fagosytoitavan 
kappaleen ympärille ja solu ”nielaisee” kappa-
leen. Pinosytoosissa solu ottaa sisälleen nesteitä. 
(Solunetti)

Klatriinipäällysteinen endosytoosi

Solun yleisin endosytoosireitti tapahtuu klat-
riinivälitteisesti. Klatriini on kolmisakarainen 
proteiiniyhdistelmä, joka voi muodostaa verk-
komaisia rakenteita. Klatriinimolekyylit kerty-
vät solukalvon lähelle, jolloin solukalvo alkaa 
kaareutua sisään ja syntyy kuopake. Dynamiini 
aiheuttaa kuopakkeen kuroutumisen irti solu-
kalvolta, jolloin solun sisälle syntyy 50–100nm 
kokoinen, klatriinipeitteinen rakkula. Klatriini-
verkko hajoaa, ja rakkulasta muodostuu varhai-
nen endosomi. (Heino ym. 2004; Solunetti)

Endosomi
Endosomit ovat kalvorakkuloita, joiden muodos-
tamaa verkostoa pitkin endosytoitu materiaali 
kulkee solun ulkopuolelta solun sisään. Endo-
somit, jotka sijaitsevat lähellä solukalvoa, ovat 
varhaisia endosomeja ja lähempänä solun kes-
kustaa sijaitsevat myöhäisiä endosomeja. (Solu-
netti)

Varhainen endosomi

Varhainen endosomi muodostuu kun klatriini-
peite poistetaan endosytoiduista rakkuloista ja 
nämä yhdistyvät. Varhainen endosomi on muo-
doltaan putkimainen kalvorakenne, jonka sisä-
osa on lievästi hapan. Sen pH:ta säätelee endo-
somin kalvolla olevat positiivisten natrium- ja 
vetyionien vaihtajat. Alhainen pH mahdollistaa 
mm. reseptorin ja siihen sitoutuneen molekyylin 
eli ligandin irtautumisen toisistaan. (Mellman, 
1996; Solunetti)

Varhainen endosomi toimii sisäänotettujen ai-
neiden lajittelukeskuksena määräten ne joko 
lysosomeihin, Golgin laitteeseen tai takaisin 
solukalvolle (Mayor ym., 1993). Lähetyskohde 
määräytyy erilaisten lajittelusignaalien läsnä-
olon tai niiden puuttumisen mukaan (Mosesson 
ym., 2003). Hajotettavat molekyylit jatkavat 

myöhäisten endosomien kautta lysosomeihin 
kun taas kierrätettävät kalvoreseptorit palaavat 
takaisin solukalvolle. 

Monien solun vesikkeleiden muodostumisesta, 
kohdentumisesta ja liikkeistä vastaavat erilaiset 
rab-proteiinit. Varhaisten endosomien kalvol-
la oleva rab5-proteiini mm. säätelee aineiden 
pääsyä endosomiin, osallistuu soluelimen liik-
kumiseen ja on mukana varhaisten endosomi-
en yhditymisessä (Murray ym., 2002). Rab5-
proteiini toimii myös varhaisten endosomien 
tunnistuksessa, samoin kuin EAA1-proteiini 
(early endosome associated protein). EAA1 on 
mukana myös varhaisten endosomien yhdisty-
misessä. SNARE-proteiinit toimivat välittäjinä 
endosomirakkuloiden yhdistyessä. Eri kalvoilla 
sijaitsevat SNARE-proteiinit pariutuvat, jonka 
jälkeen varhaisten endosomien kalvot sulautuvat 
yhteen eli fuusioituvat. SNARE:t toimivat myös 
hybridiorganellien muodostumisessa (Solunetti).

Myöhäinen endosomi

Myöhäiset endosomit muodostuvat yhdistymäl-
lä varhaisista endosomeista, mistä johtuu niiden 
monikalvoinen rakenne. Myöhäiset endosomit 
ovat varhaisia endosomeja pyöreämpiä ja happa-
mampia (pH n. 5–6), ja ne sijaitsevat lähempänä 
solun keskiosaa. Varhaisten endosomien kalvolla 
olevaa rab5-proteiinia ei myöhäisessä edosomis-
sa ole, vaan sen korvaa toinen proteiini, rab7. 
Erilainen proteiini mahdollistaa myöhäisen en-
dosomin yhdistymisen eri rakkuloiden kanssa. 
(Solunetti)

Myöhäisten endosomien tehtävänä on hajottaa 
useita proteiineja sekä lipidejä. Ne eivät kui-
tenkaan pysty hajottamaan kaikkea materiaalia, 
joten ne yhdistyvät lopulta lysosomien kanssa. 
Hajottava organelli myöhäisestä endosomista 
muodostuu, kun se saa Golgin laitteelta hajotta-
via entsyymejä (Solunetti). Entsyymit pakataan 
klatriinin peittämiin kuljetusrakkuloihin Golgin 
laitteen lähettävässä trans-osassa. Klatriiniverk-
ko hajotetaan solulimassa, ja peitteetön kuljetus-
rakkula yhdistyy myöhäiseen endosomiin man-
noosi-6-fosfaatti (M6PR) -reseptorin ohjaamana. 
Myöhäisen endosomin matala pH saa entsyymin 
irtautumaan reseptorista. M6PR-reseptori kier-
rätetään takaisin Golgin laitteelle, kun taas ent-
syymi jatkaa matkaansa lysosomiin (Heino ym., 
2004). Myöhäisen endosomin ja lysosomin voi-
kin erottaa juuri M6PR-reseptorin avulla, sillä 
sitä ei ole enää lysosomien pinnalla. Myöhäisen 
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endosomin kalvolla oleva LAMP-proteiini (lys-
osomal associated membrane protein) suojaa 
rakkulan kalvoa endosomin omilta hajottavilta 
entsyymeiltä. LAMP-proteiineja on myöhäisten 
endosomien kalvoilla runsaasti, ja ne muodos-
tavatkin myöhäisten endosomien ja lysosomien 
suurimman kalvoproteiiniryhmän (Solunetti).

Lysosomi
Lysosomit ovat rakenteeltaan yksikalvoisia, pyö-
reitä soluelimiä, joiden halkaisija on noin 0,5µm. 
Ne ovat sisällöltään happamia, ja alhaista pH:ta 
(n.4,8) ylläpitävät lysosomien kalvoilla olevat 
energiaa tarvitsevat protonipumput. Lysosomaa-
listen entsyymien ansiosta solu ylläpitää sisäistä 
tasapainoaan. (Solunetti) 

Lysosomin päätehtävänä on toimia viimeisenä 
hajottavana yksikkönä, ja endosytoosin voidaan-
kin ajatella päättyvän lysosomiin. Endosytoi-
tujen aineiden hajotuksen lisäksi lysosomi voi 
toimia joskus myös erittävänä organnellina. So-
luliman kalsiumpitoisuuden nousu saattaa aihe-
uttaa lysosomin kalvon yhdistymisen solukalvon 
kanssa, jolloin lysosomin sisältö pääsee vapautu-
maan solun ulkopuolelle. Vapautuneet aktiiviset 
entsyymit, kuten katepsiinit, hajottavat soluväli-
aineen proteiineja, ja näin lysosomit osallistuvat 
soluväliaineen muokkaamiseen (Solunetti). Esi-
merkkinä tästä ovat osteoklastit ja luun soluvä-
liaineen hajottaminen. Katepsiinien on todettu 
välittävän myös tiettyjä kuolonsignaaleja (esim. 
soluja tuhoavien lääkkeiden yhteydessä), joten 
lysosomit ovat mukana myös tietynlaisen ohja-
tun solukuoleman säätelyssä (Heino ym. 2004; 
Solunetti).

Perinteisen määritelmän mukaan lysosomi on 
hajottava organelli. Kuitenkin pääosa hajotuk-
sesta tapahtuu myöhäisissä endosomeissa ja 
hybridiorganelleissa. Lysosomien voidaan siis 
myös ajatella vain varastoivan hajottavia entsyy-
mejä ja kuljettavan ne hybridiorganelleille, kun 
taas itse hajotus tapahtuisi muualla. (Solunetti)

Hybridiorganellit

Hybridiorganellit ovat myöhäisen endosomin ja 
lysosomin yhdistyessä muodostuvia rakentei-
ta. Endosomin ja lysosomin kalvot yhdistyvät 
SNARE-proteiinien avulla varsinaisella yhdis-
tymisellä sekä nopealla kiss-and-run -tapahtu-
malla. Hajottavat entsyymit toimivat hybridior-
ganelleissa, jonne ne tulevat lysosomien kautta. 
Hybridiorganellit tukevat teoriaa, jonka mukaan 
lysosomit ovat vain entsyymien varastopaikka. 
(Solunetti)

Hajottavat entsyymit

Hydrolaasit eli hajottavat entsyymit tarvitsevat 
lysosomeissa happaman ympäristön. Näitä ent-
syymejä ovat proteinaasit, nukleaasit, glykosi-
daasit, lipaasit, fosfolipaasit ja sulfataasit. Jos 
hydrolaasit pääsisivät lysosomeista solulimaan, 
ne olisivat solulle erittäin tuhoisia. Siksi mm. 
LAMP-proteiini suojaa normaalioloissa lyso-
somin kalvoa näiltä hajottavilta entsyymeiltä. 
Happamien hydrolaasien ansiosta pystytään 
hajottamaan lähes kaikkia solun osia, kuten 
proteiineja, lipidejä, nukleiinihappoja ja hiili-
hydraatteja, myös sidoksia. Joitakin happamia 
entsyymejä käytetään lysosomien tunnistami-
seen, mutta koska myös myöhäiset endosomit 
sisältävät samoja entsyymejä, tarvitaan lisäksi 
mannoosi-6-fosfaattireseptoria erottamaan nämä 
kaksi toisistaan. Entsyymit muodostuvat karke-
assa endoplasmakalvostossa, josta ne siirtyvät 
sileän endoplasmakalvoston onteloiden kautta 
Golgin laitteeseen. (Solunetti)

Lysosomaaliset taudit

Lysosomaaliset taudit ovat kertymäsairauksia 
ja usein perinnöllisiä. Yleensä niiden syynä on 
jonkin lysosomaalisen entsyymin puuttuminen 
tai virheellinen rakenne. Soluun alkaa kertyä 
aineita, joita lysosomi ei pysykään pilkkomaan 
normaalisti. Yleensä puuttuva entsyymi voidaan 
selvittää, mutta korvaavan saaminen soluun on, 
varsinkin hermostossa, ollut ongelmallista. (So-
lunetti)
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Esimerkkeinä lysosomaalisista kertymätau-
deista ovat mm. Tay-Sachsin tauti, AGU-tauti 
ja Gaucher-Kosherin tauti. Näistä AGU kuuluu 
Suomen tautiperimään. Siinä soluista puuttuu 
entsyymi, joka irrottaa sokeriosan aminohaposta 
tietyissä proteiineissa. Tauti aiheuttaa mm. va-
kavaa henkistä jälkeenjääneisyyttä ja toistuvia 
tulehduksia sekä aikaista kuolleisuutta. Potilailla 
on tavallisesti lyhyt kaula, epäsymmetrinen pää, 
leveä nenä ja kasvot sekä kiero selkäranka. Tay-
Sachsin tauti aiheuttaa hermoston tuhoutumisen 
ja on tappava. Caucher-Kosher aiheuttaa mm. 
luustovaurioita ja muutoksia verisoluissa. Se on 
kuitenkin ensimmäinen lysosomaalinen kerty-
mätauti, johon on onnistuttu kehittämään kor-
vaushoito. Sekä Tay-Sachs että Gaucher-Kosher 
ovat peittyviä tauteja ja periytyvät autosomaa-
lisesti, eli muiden kuin sukupuolikromosomien 
kautta. (Solunetti)
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Solun energiansaanti ja sytoplasman 
energiaprosessi

Solun energiansaanti

Solu tarvitsee energiaa makromolekyylien ra-
kennukseen sekä omien elintoimintojensa yllä-
pitämiseen. Autotrofiset solut saavat energiansa 
suoraan auringon UV-säteilyä hyödyntämällä fo-
tosynteesissä. Heterotrofiset solut eivät kykene 
hyödyntämään suoraan ilmakehän hiilidioksidia, 
vaan heterotrofisten solujen on tuotettava ener-
gia orgaanisia yhdisteitä pilkkomalla.(Lehniger 
ym. 1992) Tärkein energeettinen orgaaninen yh-
diste on glukoosi (Kampbell 1996). 

Energiaa tuottaakseen solu käyttää tärkeimmän 
orgaanisen energianlähteensä, D-glukoosin, li-
säksi myös rasvahappoja ja proteiineja (Mayes 
2000). Glukoosia solu voi hyödyntää sekä ae-
robisesti että anaerobisesti riippuen siitä, onko 
happea saatavilla vai ei. Anaerobinen energian-
tuotanto tapahtuu käymisteitse sytoplasmassa, 
jolloin esimerkiksi lihassolujen käymisreaktios-
sa muodostuu laktaattia eli maitohappoa. Aero-
binen energiantuotanto tapahtuu solujen energi-
antuotanto yksiköissä, mitokondrioissa.

Energiaprosessi sytoplasmassa
Solun energialähteiden hyödyntäminen energi-
antuotantoon on monimutkainen prosessi. Ener-
gianlähteistä rasvahapot ja aminohapot hyödyn-
netään aerobisissa olosuhteissa mitokondriossa 
siten, että rasvahapot hapettuvat beeta-oksidaa-
tiossa asetyyli-CoA:ksi, joka on mitokondrion 
sitruunahappokierron tärkein substraatti ja ami-
nohapoista muokataan ketohappoja, jotka hape-
tetaan sitruunahappokierrossa. Glukoosin ener-
geettinen prosessi tapahtuu sekä sytoplasmassa 
että mitokondriossa.

Sytoplasmassa solu voi hyödyntää solun ulko-
puolelta tulleita D-glukoosimolekyylejä tai li-
haksissa solun sisällä varastomuodossa olevaa 
glukoosia, glukogeeniä. Glukoosin sytoplasman 
anaerobinen energiaprosessi on nimeltään glyko-
lyysi, jonka seurauksena yhdestä glukoosimole-
kyylistä muodostuu kaksi pyruvaattimolekyyliä, 
kaksi nikotiiniamidiadeniininukleotidia (NADH) 
ja kaksi ATP-molekyyliä. (Mayes 2000). 

Mitokondrio
Mitokondrion (kuva 1) päätehtävä on ylläpitää 
sitruunahappokiertoa (Krebsin sykli) ja entsy-
maattista koneistoa oksidatiivisessa fosforylaa-
tiossa (elektroninsiirtoketju ja ATP-synteesi), 
jonka lopputuloksena syntyy ATP-molekyylejä. 
Lisäksi mitokondrio huolehtii energianvapautta-
misesta kudoksen energiavarastoista, esimerkik-
si rasvakudoksen metaboliassa. 

Mitokondrio rakentuu fosfodilipidikaksoiskal-
voista, ulko – ja sisämembraanista. Kalvojen 
väliin jää intermembraanitila eli kalvojen väli-
tila (Kierszenbaum 2007 ja Mayers 2000). Kal-
vot sulkevat sisäänsä matriksin, jossa sijaitsevat 
soluhengitykseen vaadittavat komponentit pois 
lukien elektroninsiirtoketjun ja ATP-syntetaa-
sin, jotka sijaitsevat mitokondrion sisäkalvolla. 
Ulkokalvolla sijaitsee poriini proteiinia, joka 
mahdollistaa ionien ja metabolian tuotteiden 
diffuntoitumisen intermembraanitilaan (Alberts 
ym. 2002). Sisäkalvo on poimuttunut muodosta-
en kristoja, jotka työntyvät matriksiin. Samalla 
mitokondrion sisäkalvo muodostaa selektiivisen 
osan matriksin ja soluliman välille. Sisäkalvo on 
hyvin läpäisemätön ioneille, kuten protoneille, 
joka on vaadittava ominaisuus ATP:n synteesis-
sa. Protonien läpäisevyyttä säätelee ATP-syntaa-
si sekä erilaiset siirtäjäproteiinit, jotka osallistu-
vat myös muiden aineiden kuin protonien siirtä-
miseen (Lodish ym. 2008).
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Kuva 1: Mitokondrio Kuva on julkaistu tutkija Mika 
Pietilän luvalla (25.8.2009).

Soluhengitys
Soluhengityksellä tarkoitetaan solunsisäistä 
prosessia, jossa ravintoaineista (rasvahapot, hii-
lihydraatit ja aminohapot) muodostetaan hapen 
avulla energiaa (ATP molekyylejä). Energiatuot-
to tapahtuu siis aerobisesti, missä ravintoaine 
hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi tuottaen samal-
la energiaa. Esimerkiksi glukoosin hajoaminen: 
C

6
H

12
O

6
 + 6 O

2
 → 6 CO

2
 + 6 H

2
O +energiaa (ATP 

+ lämpö). Reaktiossa vapautuu energiaa -2870 
kJ/mol (Campbell 1996). Teoreettisesti aerobi-
sessa energiantuotannossa vapautuu yhteensä 38 

ATP-molekyyliä (19 kertaa tehokkaampi kuin 
anaerobinen energiantuotanto), mutta todellinen 
energian saanti on noin 40% maksimaalisesta, eli 
noin 1160 kJ/mol (Lehringer ym. 1992). 

Soluhengitys kokonaisuudessaan sisältää kolme 
pääosaa: anaerobinen glukolyysi solulimassa (tai 
beeta-oksidaatio mitokondriossa rasvahapoille), 
sitruunahappokierto ja oksidatiivinen fosforylaa-
tio mitokondriossa. 

Puryvaatin oksidatiivinen dekarboksylaatio
Glykolyysissä syntynyt pyruvaattimolekyyli 
kuljetetaan mitokondrioon hapetettavaksi, jol-
loin muodostuu asetaattimolekyyli. Kuljetus 
mitokondrion sisäkalvon lävitse tapahtuu spesi-
fisten pyruvaattikuljetusproteiinien avustuksella 
(Mayes 2000 ja Kierzenbaum 2007). Mitokond-
rion sisällä eli matriksissa pyruvaattimolekyyli 
reagoi koentsyymi-A:n kanssa, jolloin reaktion 
tuloksena syntyy Asetyyli-CoA ja lisäksi reak-
tiosta vapautuu yksi CO

2
 molekyyli. Reaktion 

katalysaattorina toimii sisäkalvon pyruvaatti-
dehydrogenaasikompleksi. Pyruvaattidehydro-
genaasikompleksi muodostuu kolmesta entsyy-
mikomponentista ja lisäksi pyruvaatin muutta-
minen asetyyli-CoA:ksi vaatii katalyytiltä viisi 
vaihetta (Mayes 2000). Reaktiota kuvaa kuvan 
2 kaavio. 

Kuva 2: Oksidatiivinen dekarboksylaatio http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/4/4f/Pyruvaatin_de-
karboksylaatio.JPG

Sitruunahappokierto
Sitruunahappokierto (kuva 3) tuottaa substraat-
teja oksidatiiviselle fosforylaatiolle. Oksidatiivi-
sessa karboksylaatiossa syntynyt asetyyli-CoA 
hapetetaan monivaiheisesti sitruunahappokier-
rossa. Asetyyli-CoA:n lähteinä ovat siis rasva-
hapot (beeta-oksidaatio), glyseroli ja glukoosi. 

Aminohapot muokataan suoraan alfa-ketogluta-
raatiksi, jota käytetään hyväksi sitruunahappo-
kierrossa (Mayes 2000). Sitruunahappokierrosta 
tuotettavia substraatteja ovat kaksi hiilidiok-
sidimolekyyliä ja protoneja, joita koentsyymit 
NAD+ ja FAD kuljettavat hengitysketjun viimei-
seen osaan, oksidatiiviseen fosforylaatioon. 
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Kuva 3: Sitruunahappokierto http://www.solunet-
ti.fi/tiedostot/kuvat_solubiologia/Metabolia/sit-
ruunahappokierto.JPG

Asetyyli-CoA:n hapetus 
sitruunahappokierrossa
Asetyyli-CoA:n saapuessa sitruunhappokiertoon 
ensimmäisenä siitä irroitetaan asetyyliryhmä 
ja siirretään se oksaloasetaatille, jonka jälkeen 
sitraattisyntaasin katalysoimassa reaktiossa 
muodostetaan sitraattia. Sitraatista kierto jatkuu 
isositraattiin, josta edelleen alfaketoglutaraat-
tiin, ja siitä sukkinyyli-koentsyymi-A:han, jon-
ka jälkeen sukkinaattiin, edelleen fumaraattiin, 

sitten malaattiin, kunnes kierron lopuksi pala-
taan jälleen oksaloasetaattiin ja sykli voi jatkua 
(Lehninger ym. 1992, Bender ja Mayes 2000). 
Sitruunahappokierron Asetyyli-CoA:n hapetus 
on erittäin säädeltyä spesifisten entsyymien an-
siosta. Sitruunahappokierron tuloksena syntyy 
yhdestä glukoosimolekyylistä 10 NADH ja 2 
FADH

2
 (Lehninger ym. 1992). Näiden koent-

syymien vetyatomit kuljetetaan sitruunahappo-
kierrosta mitokondrion sisäkalvolle elektronin-
siirtoketjuun, josta suurin osa ATP molekyyleistä 
syntetisoidaan.

Oksidatiivinen fosforylaatio
Oksidatiivinen fosforylaatio on se mitokondrion 
sisäkalvon proteiinikompleksijärjestelmä, joka 
maksimoi energiantuotannon aerobisessa orga-
nismissa, kuten ihmisen solussa. Oksidatiiviseen 
fosforylaatioon kuuluu sitruunahapposyklistä 
tulleen substraatin (NADH tai FADH

2
) elektro-

nin kuljettaminen sisäkalvon proteiinikomplek-
sien läpi (elektroninsiirtoketju) hapelle ja tähän 
reaktioketjuun liitettynä ADP:n entsymaattinen 
fosforylaatio ATP:ksi. Substraattien elektronit 
ovat peräisin aminohapoista, hiilihydraateista 
tai rasvahapoista. Elektroninsiirtoketju sisältää 
kolme suurta proteiinikompleksia sekä näiden 
kolmen kompleksin väliin jäävät elektroninsiir-
täjät ubikinoni (Q) ja sytokromi c (cyt c). Nämä 
elektroninsiirtäjät Q ja cyt c siirtävät nimensä 
mukaisesti elektronin kompleksilta toiselle (Ba-
lacan RS 1990). 

Kuva 4: Oksidatiivinen fosforylaatio http://cc.oulu.fi/~ssaarela/sytokromi.jpg

Suurista komplekseista jokaisessa on protoni-
pumppu. Kun NADH tuo protonin sitruuna-
happoketjulta kompleksille I, elektronin sitoo 
kompleksiin rauta-rikki rakenteet ja sytokromi-

en hemiryhmät, jotka sisältävät rautaa (Hatefi 
Y 1985). Vastaavasti FADH

2
 luovuttaa protonin 

kompleksille II. Kun elektroni lähtee kulkemaan 
mitokondrion sisäkalvon proteiinikomplekseja 
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pitkin, se siirtyy vähitellen kohti alempaa ener-
giatasoa. Tämän vapautuneen energian turvin 
kaikki kolme proteiinikompleksia kykenevät 
pumppaamaan protonin mitokondrion matriksis-
ta kalvojen väliseen tilaan. Positiiviset protonit 
aiheuttavat kalvopotentiaalin intermembraaniti-
lan ja matriksin välillä ja tämän vuoksi protonit 
pyrkivät takaisin matriksin puolelle. Protonien 
spontaanienergia hyödynnetään ATP synteesiin. 
Reaktio tapahtuu mitokondrion sisäkalvolla, 
jossa sijaitsee kiinnittyneenä kompleksi F

0
, jo-

hon taas on kiinnittynyt matriksin puolelle ATP 
syntaasia sisältävä kompleksi F

1
 (Mayes 2000 ja 

Hatefi Y 1985). ATP syntaasi hyödyntää protonin 
gradientin sisäkalvon yli siten, että ADP:iin liite-
tään yksi fosfaattiryhmä, 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 matriksiin 
ilman, että ne kulkevat ATP syntaasin kautta. 
Tällöin muodostuu lämpöä, mutta ei ATP mole-
kyylejä. Termogeniinin tavalla vaikuttava aine 
on 2,4-dinitrofenoli ja näitä aineita kutsutaan ir-
tikytkijöiksi (Mayes 2000, Lodish ym. 1999 ja 
Niemi). Muutoksia hengitysketjuun saavat myös 
hiilimonoksidi (CO) ja syanidi (CN-). Nämä in-
hiboivat sytokromi c oksidaasia eli hengitysket-
jun viimeistä proteiinikompleksia, jolloin solu-
hengitys pysähtyy kokonaan ja tila on yksilölle 
hengenvaarallinen (D’Amico ym. 1996). 

Soluhengityksen säätely
Solun toiminnan kannalta on tärkeää, että ATP:n 
tuotanto säilyy vaadittavalla tasolla. Ravintoai-
neista hiilihydraatteja ei voida kaikkea käyttää 
energiantuotantoon, sillä osa menee solukalvon 
synteesin, esimerkiksi glykokalyxin rakentami-
seen solukalvon ulkopinnalle. Aminohapoista 
vain ylijäämä käytetään energiantuotantoon, sil-
lä suurin osa kulutetaan proteiinien synteesissä 
sytoplasmassa (Hayes WK 2005). 

Glykolyysin säätely

Sytoplasmassa tapahtuvan glykolyysin tärkein 
säätelytekijä on fosfofruktokinaasi ja lisäksi 
entsyymi on glykolyysin aloittava spesifinen 
entsyymi. Fosfofruktokinaasi koostuu neljästä 
alayksiköstä ja on lisäksi allosteerinen, jonka 
vuoksi säätely on hyvin tehokasta (Cambell ja 

Reece 2005). Fosfofruktokinaasin toimintaan 
vaikuttaa voimakkaimmin ATP/AMP-suhde. 
Suuri ATP konsentraatio inhiboi fosfofruktoki-
naasin toimintaa ja AMP pitoisuus aktivoi sen 
toimintaa, mikä osoittaa solun energiavajeen. 
Myös suuri protonikonsentraatio sytoplasmas-
sa laskee fosfofruktokinaasin aktiivisuutta. Sit-
ruunahappokierron sitraatti-entsyymi inhiboi 
fosfofruktokinaasin toimintaa. Sitraatin suuri 
määrä kertoo solun runsaasta ATP ja NADH pi-
toisuudesta. Toisaalta fosfofruktokinaasia akti-
voi fruktoosi-6-P, mikä osoittaa, että glukoosia 
ei käytetä glykokeenin, glykoproteiinien tai so-
luseinän synteesiin. Näiden kaikkien tekijöiden 
yhteisvaikutus ratkaisee solun energiatuotannon 
aktiivisuuden sytoplasmassa (Oksanen 2005). 

Sitruunahappokierron säätely

Sitruunahappokierron toimintaan vaikuttaa 
asetyyli-CoA:n konsentraatio solussa. Asetyyli-
CoA:n määrään vaikutetaan pyruvaatin synteesin 
kautta. Pyruvaattidehydrogenaasi mitokondrion 
sisäkalvolla säätelee pyruvaatin muodostumista 
asetyyli-CoA:ksi ja pyruvaattidehydrogenaasiin 
vaikuttaa ATP, jonka suuri konsentraatio inhiboi 
sitä. Muita inhibiittoreita ovat NADH ja suuri 
asetyyli-CoA konsentraatio. Lisäksi sitruunahap-
pokierron (kuv 3) jokainen vaihe on spesifises-
ti säädelty eri entsyymien toimesta (Weitzman 
1987).

Oksidatiivisen fosforylaation säätely

Oksidatiivista fosforylaatiota säädellään parhai-
ten 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 kymmenes-
osaan maksimaalisesta (Niemi). Toisaalta ATP:n 
suuri konsentraatio inhiboi jo oksidatiivista fos-
forylaatiota edeltäviä soluhengityksen vaiheita, 
toisin sanoen tavoitteena on vähentää ATP syn-
teesiä jo ennen oksidatiivista fosforylaatiota. 

Soluhengitykseen vaikuttavat 
häiriötekijät
Suurin osa mitokondriaalisista sairauksista joh-
tuvat nykykäsityksen mukaan mitokondrion 
energiantuotannon häiriöistä, erityisesti hengi-
tysketjun häiriöistä, joita ovat oksidatiivisen fos-
forylaation häiriöt. Useimmiten häiriöiden syynä 
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ovat mitokondriaalisen DNA:n (mtDNA) mutaa-
tiot. Mitokondriaaliselle DNA:lle on ominaista 
maternaalinen eli äidinpuolen periytyminen. Li-
säksi mitokondrion genomi on rakenteeltaan ren-
gasmainen ja genomi on monistunut useita ker-
toja (polyplasmia). Polyplasmiasta johtuen mo-
net mtDNA:n mutaatiot, jotka aiheuttavat tautia, 
esiintyvät genomissa ensin yhdessä renkaassa. 
Mitokondrion jakautuessa mutaatio yleistyy mi-
tokondriaalisessa perimässä, jolloin solussa on 
sekä mutatoitunutta että tervettä genomia, jol-
loin puhutaan heteroplasmisesta perimästä. Mitä 
suurempi määrä mutatoitunutta genomia mito-
kondriossa on, sitä todennäköisempää on mito-
kondriaaliset toiminta häiriöt ja kliinisen taudin 
kehittyminen (Majamaa 2003).

Tunnetuimpia mitokondrionaalisia oiryhtymiä 
ovat Kearns-Sayren oireyhtymä, MELAS-oi-
reyhtymä, MERRF-oireyhtymä ja Leberin perin-
nöllinen näköhermoatrofia. Nämä oireyhtymät 
johtuvat pääasiassa mtDNA:n erilaisista mutaa-
tioista, joista MELAS-oireyhtymän aiheuttama 
pistemutaatio on todennäköisesti yleisin väes-
tössä (Majamaa 2003).

Mitokondriosta johtuvien kliinisten tautien ja 
niistä johtuvat oireet ovat monimuotoisia ja epä-
spesifisiä. Neurologisina oireina esiintyy mm. 
älyllisen kehityksen viivästymistä, sensoneuroo-
nista kuulon heikkenemistä ja ataksiaa eli lihas-
heikkoiutta. Diagnostiikan kannalta ongelmallis-
ta, että sama biokemiallinen häiriö antaa erilaisia 
taudinkuvia ja toisaalta saman kliinisen oireiston 
voivat aiheuttaa erilaiset geenivirheet. (Kuusisto 
ym. 2003 ja Pihko ym. 1992).
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Johdanto
Useat solukalvon rakenteet auttavat solua liit-
tymään naapurisoluihin ja ympäröivään matrik-
siin. Näitä solu-solu ja solu-matrix –liitoksia on 
useimmissa kudoksissa ja niillä on keskeinen 
merkitys monissa elimistön toiminnoissa ja ra-
kenteiden ylläpidossa. Tiukat solujen väliset 
liitokset ovat ominaisia erityisesti mekaanista 
rasitusta vaativissa kudoksissa kuten epiteeleis-
sä, jotka ovat alttiina paineelle ja venytykselle. 
Liitokset luokitellaan kolmeen perustyyppiin: 
tiiviit liitokset, ankkuriliitokset ja aukkoliitokset 
(Alberts ym. 2002).

Vyöliitos on adherens-tyyppinen solujen välinen 
liitos ja se luokitellaan ankkuriliitokseksi. Se kier-
tää vyömäisesti solun ympäri ja kiinnittää vie-
rekkäiset solut lujasti toisiinsa antaen solukolle 
mekaanista kestävyyttä. Soluvälitilassa liitospro-
teiinina toimii kadheriini, joka kiinnittyy sytop-
lasmassa linkkiproteiinina toimivan kateiinin vä-
lityksellä solun aktiinifilamentteihin. Epiteelissä 
vyöliitos muodostaa yhdessä tiiviin liitokset ja 
desmosomin kanssa junktionaaliseksi komplek-
siksi kutsutun liitosvyöhykkeen (Kuva 1.).

Solujen liitokset

Tiivisliitokset

Tiivisliitos (occluding/tight junction) tiivistää 
soluvälejä niin, etteivät pienetkään molekyylit 
pääse kulkeutumaan liitoksen läpi solujen välis-
tä. Se jakaa solukalvon kahteen osaan ts. määrää 
solujen polaarisuuden estäen solukalvon integ-
raalisten proteiinien ja lipidien liikkeen vyö-
hykkeen puolelta toiselle. Tiivisliitos sijaitsee 
epiteelin liitoskompleksissa lähimpänä apikaali-
pintaa (Hollanti 2008).

Ankkuriliitokset

Ankkuriliitokset (anchoring junctions) liittävät 
solujen tukirangat toisiinsa ja ympäröivään mat-
rixiin. Näin muodostuu rasitusta kestävä raken-

ne. Ankkuriliitoksia on neljää tyyppiä (Alberts 
ym. 2002): vyöliitos (adherens junction), joka 
on varsinainen adherens-liitos, yhdistää vierek-
käisten solujen aktiinifilamentteja ja sijaitsee 
epiteelissä heti tiiviin liitoksen alla, fokaaliad-
heesio on liitos solun aktiinisäikeiden ja matrixin 
proteiinien välillä, desmosomi puolestaan liittää 
naapurisolujen välikokoiset filamentit toisiinsa. 
Kun tiivisliitos, vyöliitos ja desmosomi ovat pe-
räkkäin, kutsutaan tätä liitosta junktionaaliseksi 
kompleksiksi. Neljäs ankkuriliitostyyppi on he-
midesmosomi, joka kiinnittää epiteelisolujen 
välikokoiset filamentit linkkiproteiinipaksun-
noksen avulla tyvikalvoon.

Kuva 1: 1. Tiivisliitos lähimpänä epiteelin pintaa, 
2. vyöliitos, 3. desmosomi, 4. aukkoliitos, 5. hemi-
desmosomi. Tiivis liitos, vyöliitos ja desmosomi 
muodostavat junktionaalisen kompleksin.

Aukkoliitokset

Aukkoliitosten kautta vierekkäisten solujen sy-
toplasmat voivat olla yhteydessä toisiinsa. Ne 
tasaavat kudoksen aineenvaihduntaa ja ovat tär-
keitä solujen välisessä viestinnässä. Esimerkiksi 
sydänlihassolujen väliset aukkoliitokset mah-
dollistavat aktiopotentiaalin leviämisen nopeasti 
koko sydänlihakseen.
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Vyöliitos

Rakenne

Vyöliitoksen liitosproteiineina toimivat trans-
membraaniset kadheriinit. Kadheriinit kiinnitty-
vät soluvälitilassa viereisen solun kadheriineihin 
ja sytoplasmassa solun tukirankaan. Kadheriini-
liitokset ovat aina homofiilisia eli liitoksen kad-
heriinit ovat samanlaisia. Kadheriiniliitos vaatii 
syntyäkseen kalsiumia. 

Kadheriinit ovat kalsiumriippuvaisia glykopro-
teiineja, jotka osallistuvat solujen välisiin liitok-
siin, kudoksen rakenteen säätelyyn ja signaalien 
välitykseen soluväliaineesta sytoplasmaan. Kad-
heriinit ovat suuri proteiiniperhe. Eri kudoksissa 
esiintyy erilaisia kadheriineja. Esimerkiksi epi-
teelikudoksessa on pääasiassa E-kadheriineja, 
sydän- ja luurankolihaksissa sekä hermokudok-
sessa ja fibroblasteissa N-kadheriineja, istukas-
sa, epidermiksessä ja maitorauhasissa P-kad-
heriineja ja endoteelisoluissa VE-kadheriineja 
(Virtanen 2008).

Solun sisällä kadheriinit kiinnittyvät solun si-
säisen tukirangan aktiinisäikeisiin. Kadheriini 
ei sitoudu suoraan aktiiniin, vaan epäsuorasti 
β-kateniinin ja α-kateniinin välityksellä (Pet-
titt 2005). Kadheriini sitoutuu β-kateniiniin, 
β-kateniini sitoutuu α-kateniiniin ja α-kateniini 
sitoutuu aktiinifilamenttiin (Kuva 2.). Myös 
solun tukirangan muut proteiinit, vinkuliini, 
α-aktiniini ja VASP ovat osa vyöliitoksen raken-
netta (Greaves 2000).

Kuva 2: Kadheriinien homofiilinen kiinnittymi-
nen soluvälitilassa. Sytoplasmassa kadheriini 
liittyy β-kateniiniin ja se edelleen α-kateniiniin. 
α-kateniini sitoutuu solun tukirangan aktiinifila-
mentteihin.

Toiminta

Vyöliitos ympäröi solua vyömäisenä rakentee-
na. Se yhdistää solun kaikkiin ympärillä oleviin 
soluihin ja antaa kudokselle mekaanista kestä-
vyyttä. Vyöliitos pystyy kaareuttamaan epiteelin 
putkimaiseksi rakenteeksi supistumiskykyisten 
aktiinifilamenttien avulla. Vyöliitos on yksi rat-
kaiseva tekijä solujen tunnistamisessa (Koivu-
nen 2003). Vyöliitos osallistuu myös solun sig-
nalointiin.

Vyöliitoksella on vaikutusta syövän kehittymi-
sessä. Solujen välisen adheesion heikentymisellä 
on yhteys karsinooman kehittymiseen.
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Tiivistelmä
Glykokalyksi on solun pintaa apikaalisesti peittävä sokerikerros. Se muodostuu suuresta ja heterogeenisesta 
joukosta erilaisia sokeriyhdisteitä. Glykokalyksin tärkeimmät komponentit ovat glykosaminoglykaanit, pro-
teoglykaanit, joissa glykosaminoglykaaneja on liitetty ydinproteiiniin, glykoproteiinit, joissa solukalvolla si-
jaitsevan proteiinin ekstrasellulaariseen osaan on liitetty sokeriketjuja, ja glykolipidit, joissa sokeriketju on 
liitetty lipidiin. Glykokalyksi on löydetty rakenteena niin bakteereista kuin eukaryooteista. Bakteereilla gly-
kokalyksilla on tärkeä tehtävä adheesiossa ja suojana ympäristön haitallisilta aineilta. Eläimillä glykokalyksin 
rakenne ja tehtävä vaihtelee solutyypin ja jopa tilanteen mukaan. Suonen endoteelisoluissa glykokalyksi toimii 
mm. mekanosensorina ja erilaisten kasvutekijöiden ja entsyymien varastona, mesoteelissa puolestaan liukkaa-
na suojakerroksena hankauksen aiheuttamia vahinkoja vastaan. Munuaisen glomeruluksissa glykokalyksilla on 
tärkeä rooli aineiden oikeanlaisessa suodattumisessa virtsaan.

Johdanto
Glykokalyksi on eräänlainen sokerinen, solun 
ekstrasellulaaritilaan ulottuva jatke, joka tekee 
joidenkin solujen kohdalla solun funktionaalisen 
ulkopinnan tarkan rajaamisen vaikeaksi (www.
solunetti.fi). Se on mahdollista nähdä oikein val-
mistetuissa preparaateissa eräänlaisena ”karva-
kerroksena” solun ulkopinnalla (Kuva 1).

Kuva 1. EM näytteessä erottuu suonen endo-
teelisoluista apikaalisesti lähtevä ”karvakerros” 
glykokalyksi. (http://www.biomedicalphysics.org/
PhdProgram/NadjaNijenhuis.htm)

Glykokalyksin rakenne
Glykokalyksi on eräänlainen solun ulkopinnan 
sokerikuori (Kierzenbaum 2002) ja se koostuu 
solukalvon glykoproteiineista ja niiden sokeri-
ketjujen lomaan liittyneistä soluväliaineen gly-
koproteiineista, proteoglykaaneista ja glykosa-
minoglykaaneista (www.solunetti.fi). Glykoka-
lyksin komponenteista monet ovat myös yleisiä 
solunulkoisen matriksin, tyvikalvon ja solu-
pintojen komponentteja (Yung ja Chan 2007). 
Glykokalyksi on hyvin dynaaminen rakenne, 
jonka koostumus muuttuu jatkuvasti solutyy-
pin ja solun saamien signaalien mukaan. So-
lun mikroympäristön pH, kationikonsentraatio 
ja –koostumus ja solujen aktiivinen solukalvon 
glykomolekyylien muokkaus vaikuttavat kaik-
ki rakenteeseen mahdollistaen reagoinnin ja 
sopeutumisen ympäristön muutoksiin. (Wein-
baum ym. 2007)

Glykokalyksin hyytelömäinen ja herkkä rakenne 
on vaikeuttanut sen tutkimista. Yleisimmin vai-
kuttaa siltä, että glykokalyski muodostaa noin 
0,4–0,5 µm paksun kerroksen ainakin endoteeli-
solujen pinnalla. Tällöin se itseasissa täyttäisi n. 
15–20 % pienimpien kapillaarien halkaisijasta. 
(Weinbaum ym. 2007) 
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Glykokalyksin rakenneosat

Glykokalyksin muodostaa heterogeeninen so-
lun pinnan molekyyleihin kiinnittynyt joukko 
sokereita. Sokeriosien monimuotoisuuden takia 
tunnetaan jo satoja erilaisia glykokalyksin kom-
ponentteja, joiden ilmentyminen on hyvin solu- 
ja tilannespesifistä. Eläimillä fysiologisissa olo-
suhteissa solun ulkoinen glykokalyksi ei koostu 
pelkästään solun pinnan sokeriosista vaan sitä 
laajentavat solun ulkoisen nesteen, tyypillisesti 
veren, erilaiset, erityisesti kationiset, molekyy-
lit, jotka sitoutuvat glykokalyksin negatiivisesti 
varautuneisiin sulfonoituihin sokereihin elektro-
lyyttisesti. (Weinbaum ym. 2007)

Glykosaminoglykaanit
Glykosaminoglykaanit (GAG) koostuvat disak-
kariditoistoista, joissa toinen sokeri on tyypil-
lisesti D-glukuronihappo tai L-iduronihappo ja 
toinen on joko N-asetyyliglukosamiini tai N-
asetyyligalaktosamiini. Molemmat tai vain toi-
nen sokereista on tavallisesti sulfonoitu, jolloin 
jokainen GAG-ketju on useista kohdin negatii-
visesti varautunut (Lodish ym. 1999). GAGit 
voidaan jakaa neljään ryhmää disakkariditois-
ton sokeriosien perusteella; heparaani sulfaat-
ti, kondroitiini/dermataanisulfaatti ja hyalurani 
(Yang ja Chan 2007). Toisin kuin muut GAGit, 
hyalurani ei ole kiinni solukalvon proteiinissa, 
vaan on sitoutunut joko hyaloranireseptoriin so-
lun pinnalla tai kondroitiiniketjuihin. Hyaluranin 
tehtävä on ilmeisesti lähinnä sitoa vettä ja täten 
antaa volyymia glykokalyksille (Weinbaum ym. 
2007).

Proteoglykaanit
Proteoglykaanit (PG) ovat GAG:ein sokeroituja 
proteiineja. PG:ssa on enemmän sokeriosia suh-
teessa proteiiniosan kokoon kuin muissa soluvä-
liaineen sokeroiduissa proteiineissa, kuten kol-
lageeneissa ja fibronektiinissä. GAG:t liitetään 

keskuproteiinin seriinitähteisiin linkkerisokerei-
den avulla (Kuva 2 A). Ydinproteiinin sokeroitu-
minen tapahtuu Golgissa ja riippuu paitsi signaa-
lisekvenssistä myös proteiinin tertiaarisesta kon-
formaatiosta (Lodish ym. 1999). PG:sta trans-
membraaniset syndekaanit, membraanisidotut 
glypikaanit ja perlekaanit ovat endoteelisolujen 
yleisimmät ydinproteiinit heparaanisulfaattiket-
juille. Syndekaani myös sitoo glykokalyksin so-
lun sisäiseen tukirankaan ja mahdollistaa glyko-
kalyksin linkittymisen solun sisäiseen signaloin-
tiin. (Weinbaum ym. 2007)

Glykoproteiinit
Glykoproteiinit ovat PG:n tavoin solukavon in-
tegraalisisa proteiineja, joihin on liitetty sokeri-
ketjuja kovalenttisilla sidoksilla proteiinin ami-
nohappotähteen sivuketjuun (Kuva 2 B), mutta 
sokeriketjut eivät koostu GAG:eista vaan N- ja 
O-liitettyistä pitkistä ja haarautuvista tai lyhyistä 
ketjuista, joissa on tyypillisesti eri sokeritähteet. 
Kuten PG:lla sokeriketjujen liittämisen ensias-
keleet tapahtuvat ER:ssä, jonka jälkeen varsinai-
nen modifiointi ja maturaatio tapahtuu Golgin 
laitteen eri osissa. (Lodish ym. 1999) 

Glykolipidit
Glykolipideissa on yksinkertaisimmillaan yksi 
glukoosi liitettynä lipidiin. Glykolipidit sijaitse-
vat aina eksoplasmisessa lipidikalvossa ja ovat 
harvinaisia muissa solun kalvoissa kuin solukal-
vossa (Kuva 2 C) (Lodish ym. 1999). Glykoli-
pidit voidaan jakaa glykoglyserolipideihin, jotka 
ovat yleisiä bakteereissa ja kasveissa, ja eläimillä 
yleisiin glykosfingolipideihin. Glykosfingolipi-
dien synteesi tapahtuu ER:n sisemmässä lehdes-
sä. Glykosfingolipidien synteesissä ankkurilipi-
di kulkeutuu Golgin laitteen läpi, jossa siihen 
lisätään sokereita ja niitä muutellaan. Lopulta 
glykolipidi siirretään kuljetusrakkulan kalvossa 
solukalvolle. (Sanhoff ja Kolter 2003) 
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Kuva 2. Glykokalyksin eri rakenneosat. A) glykosaminoglykaanit kiinnittyvät proteoglygaaneissa prote-
iinin aminohappotähteiden seriinin sivuketjuihin usein tietyn aminohapposekvenssin yhteyteen. B) Gly-
koproteiineissa on lyhyitä O-liitettyjä sokeriketjuja ja pidempiä, haaroittuvia N-liitettyjä sokeriketjuja. C) 
Glykolipideissa eläimillä sfingolipidin keramidiin on liitetty vaihteleva määrä sokereita.

Glykokalyksin esiintyminen 

Bakteerien glykokalyksi

Bakteereilla on liman peittämä glykokalyksi. 
Sen pääkomponentti on eksopolysakkaridi, mut-
ta täysin hydratoituneena se on lähinnä vettä. 
Bakteerien glykokalyksi ankkuroi bakteerin sen 
kiinnittymiskohtaan. Se kerää tehokkaasti tär-
keitä mineraaleja ja ravintoaineita ympäristöstä. 
Lisäksi glykokalyksi suojaa bakteeria tietyiltä 
ympäristön uhilta, kuten biomyrkyiltä, antibioo-
teilta, vasta-aineilta, bakteriofageilta ja syöjiltä, 
kuten valkosoluilta. (Dunne 2002).

Nisäkkäiden glykokalyksi

Endoteelisolujen glykokalyksi
Vasta viime vuosikymmenien aikana on oi-
vallettu 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 solukalvoa 
mm. kokonsa, sähköisen varauksensa ja läpäi-
syä estävän rakenteensa ansiosta. Tutkimuksien 
mukaan glykokalyksikerros on myös tärkeässä 
roolissa muutettaessa biomekaanisia voimia 
biokemiallisiksi signaaleiksi. Mahdollisesti eri 
glykokalyksin komponentit, yhdessä toimien, 
muuttavat veren virtauksen aiheuttamaa me-
kaanista ärsykettä spesifisiksi viestisignaaleik-
si. (Flessner 2008)

Endoteelin glykokalyksi toimii lisäksi mikroym-
päristönsä kontrollointikeskuksena, koska plas-
man molekyylit voivat helposti ankkuroitua sen 
heterogeeniseen pintaan. Joidenkin molekyylien 
toiminta on jopa täysin riippuvainen glykokalyk-
sikerroksesta. Glykokalyksiin liittyvä molekyyli 
voi mm. aiheuttaa sitoutuvan aineen pitoisuuden 
kasvua paikallisesti, kiihdyttää tietyn geenin 
transkriptiota tai lisätä glykokalyksin verisuonta 
suojaavaa funktiota. (Reitsma ym. 2007)

Sukusolujen glykokalyksi
Eläinten molempien sukupuolten sukusolujen 
pintaa peittää glykokalyksi. Munasolun pintaa 
peittävä glykokalyksikerros, zona pellucida voi 
olla jopa 16 µm paksu, kun taas siittiön glyko-
kalyksin paksuus vaihtelee 20–60 nm:n välillä. 
Pääosa zona pellucidasta muodostuu kolmesta 
erilaisesta glykoproteiinista kun taas siittiön gly-
kokalyksissa on mahdollisesti jopa 150 erilaista 
glykoproteiinia. Lisäksi monet tutkimukset ovat 
osoittaneet, että siittiöiden glykokalyksi ei ole 
homogeeninen, vaan siinä on erilaisia funktio-
naalisia alueita. (Schrötel ym. 1999)

Suolen epiteelin glykokalyksi
Suolen epiteelin mikrovilluksia peittää glyko-
kalyksi, johon kiinnittyneet entsyymit kataly-
soivat viimeiset reaktiot sokerien ja proteiinien 
hajotuksessa ennen niiden internalisaatiota epi-
teelisoluihin ja siirtymistä edelleen vereen (Lo-
dish ym. 1999). Suolen glykokalyksi muodostaa 
myös esteen suoleen joutuneille bakteereille vai-
keuttaen niiden kiinnittymistä suolen seinämään 
ilmeisesti vähentäen infektioita (Frey ym. 1996).
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Mesoteelisolujen glykokokalyksi
Mesoteelisolujen glykokalyksi suojaa vatsa-
kalvostoa hankaukselta, infektiolta ja osin jopa 
kasvainten leviämiseltä muodostamalla liuk-
kaan, ei-adhesiivisen kerroksen solujen pinnalle. 
Hyaluroni toimii mesoteelisessa glykokalyksissa 
liukasteena sillä sen lukuisat varautuneet mole-
kyylit sitovat veismolekyylejä ja muodostavat 
”liukkaan” kompleksin. (Yung ja Chan 2007)

Glykokalyksi ja lääketiede
Glykokalyksin muutokset on yhdistetty useisiin 
fysiologisiin toimintoihin. Glykokalyksin pak-
suuden muutokset soluun kohdistuneen mekaa-
nisen stressin seurauksena on liitetty erityisesti 
verisuonten uudismuodostukseen. Arvellaan, 
että glykokalyksin ohentuessa mekaanisen rasi-
tuksen seurauksena kiertävät proteaasit ja sig-
naalimolekyylit pääsisivät paremmin käsiksi 
endoteelikerrokseen ja/tai glykokalyksiin sitou-
tuneet signaalimolekyylit vapautuisivat, jolloin 
ne pääsisivät käsiksi solujen reseptoreihin ja sai-
sivat aikaan uusien suonten orastumisen. (Fless-
ner 2008) 

Glykokalyksin ohentuminen esim. kohonneen 
glukoosipitoisuuden seurauksena uskotaan olevan 
myös osasyyllinen tyypin 1 sokeritaudissa esiinty-
vässä mikroalbumiiniuriassa. Tällöin munuaisen 
glomerulusten endoteelisolujen glykokalyksin 
ohentuminen heikentää keräsen suodatuskykyä. 
Pitkäaikainen glykokalyksin ohentuma on myös 
liitetty nesteen vuotamiseen intravaskulaarisesta 
tilasta ekstravaskulaariseen tilaan, jolloin esiintyy 
turvotusta ja kapillaarien halkaisijan pienentymis-
tä. Sydän ja verisuonitaudeissa glykokalyksin ha-
joaminen on liitetty leukosyyttien lisääntyneeseen 
adheesioon pikkulaskimoissa, perivaskulaarisen 
edeeman syntyyn ja alentumaan kohonneen ve-
renpaineen indusoimassa NO:n tuotossa, jolloin 
suonen kyky adaptoitua muutoksiin heikkenee. 
(VanTeeffelen ym. 2007)

Peritoneaalisessa dialyysissa kehittyy usein vat-
sakalvon tulehdus. Vaikuttaa siltä, että dialyysi-
liuos huuhtoo pois niin runsaasti glykokalyksia, 
etteivät mesoteelisolut kykene kompensoimaan 
poistumaa, jolloin mesoteelinen glykokalyksi 
ohenee ja heikentyy. Tämä on liitetty vääränlai-
seen aineiden kulkeutumiseen vatsakalvon läpi 
ja vatsakalvon tulehduksen syntymiseen salli-
malla immuunipuolustuksen solujen kiinnitty-
misen paikalle. (Yung ja Chan 2007)
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Tiivistelmä
Solukalvon perusrakenne on kaksinkertainen fosfolipidikalvo, joka säätelee kaikkea solun aineenvaihduntaa. 
Tietyt aineet pystyvät energiaa kuluttamatta sähkökemiallisen gradientin avulla spesifisen ionikanavan kautta 
solukalvon läpi. Aineet joilla ei tätä mahdollisuutta ole, kulkeutuvat solun sisään ja solusta ulos solukalvossa 
olevien kalvoproteiinien avulla. Kalvoproteiineista mm. ionipumput toimivat ATP:tä kuluttaen ja siirtävät io-
neja sähkökemial- lista gradienttia vastaan. Solukalvon läpi kulkee molekyylejä myös endo- ja eksosytoosin 
avulla jolloin kuljetettavat aineet kulkeutuvat solukalvon syvennykseen joka kuroutuu kiinni, ja myöhemmin 
solukalvo erittää sisäänsä syntyneen rakkulan kalvon vastakkaiselle puolelle.

Johdanto
Solukalvo määrittää solun rajat ja sen läpäise-
vyys vaikuttaa solun toimintaan, kuten kalvojän- 
nitteeseen ja solun aineenvaihduntaan. Kalvo 
rakentuu kahdesta fosfolipidikalvosta jossa ras-
vahappopäät muodostavat kalvon hydrofobisen 
osan, joka on kalvon keskellä. Kalvon ulko-osan 
muodostavat fosfolipidien hydrofiiliset osat. 
Tästä johtuen hydrofobiset aineet pääsevät kal-
von läpi diffuusion avulla, mutta hydrofiiliset 
aineet tarvitsevat kuljetusmekanis- min kalvon 
läpäisemiseksi. Näitä ovat erilaiset kalvoprotei-
nit (Alberts ym. 2008).

Kuva 1: Solukalvon läpi kulkeva liikenne (mukael-
ma Becker ym. 2002).

Passiivinen kuljetus
Passiivinen kuljetus ei vaadi energiaa, vaan mo-
lekyylien liike tapahtuu konsentraatiogradien- 
tin vaikutuksesta solukalvon läpi, mikä riippuu 

suuresti niiden koosta ja varauksesta. Kappaleen 
suuri koko ja poolisuus hidastaa sen liikettä kal-
von läpi, kun ionit kulkeutuvat kalvon läpi erit-
täin hitaasti. Ionien liike kalvon läpi on kuitenkin 
mahdollista spesifisten kanava- ja kuljettajapro-
teiinien kautta konsentraatio tai sähkökemialli-
sen gradientin suuntaisesti (Alberts ym. 2008).

Diffuusio

Yksinkertaisin tapa aineelle kulkeutua solukal-
von puolelta toiselle on diffuusio. Diffuusio pe-
rustuu solukalvon molemmin puolin vallitseviin 
konsentraatioeroihin, jossa aineet siirtyvät aina 
konsentraatiogradientin suuntaisesti korkeam-
masta konsentraatiosta matalampaan. Koska so-
lukalvon pinta on hydrofobinen, diffuusio toimii 
tarpeeksi nopeasti ainoastaan pienillä, varaukset-
tomilla molekyyleillä kuten O

2
 ja CO

2
. Diffuusio 

on aina liikettä kohti tasapainoa ja sattumanva-
rainen liike solukalvojen läpi jatkuu konsent-
raatioerojen tasoituttuakin, mutta konsentraatiot 
kalvon molemmilla puolella pysyvät samana 
(Becker ym. 2002).

Kolme pääasiaa jotka vaikuttavat aineiden dif-
fuusioon ovat koko, varaus ja onko diffuntoi-
tuva aine ioni. Pääsääntöisesti kaksoislipidikal-
vot läpäisevät huomattavasti paremmin pieniä, 
varauksettomia molekyylejä. Suuret molekyylit 
vaativat kalvon läpäisyyn erillisen kuljettaja- 
proteiinin. Pienemmät molekyylit kuten etanoli 
ja glyseroli läpäisevät kalvon vielä diffuusiolla 
mutta jo glukoosin kokoiset molekyylit vaativat 
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kuljettajaproteiinin. Varaukselliset molekyylit 
läpäisevät kalvon diffuusion avulla hitaasti. Io-
nit vaativat erillisen energiaa kuluttavan ioni-
pumpun tai passiivisen ionikanavan (Becker ym. 
2002).

Osmoosi

Osmoosi on veden diffuusiota puoliläpäisevän 
kalvon läpi, ja solukalvon tapauksessa vesi kul-
kee suurimmaksi osaksi kalvolla olevien veden 
läpäisyyn erikoistuineiden proteiinien, akvapo-
riinien, kautta. Veden konsentraatioerot kalvon 
eri puolilla eivät kuitenkaan eroa toisistaan mai-
nittavasti, joten sen diffuusio eroaa muista ai-
neista. Veden liike solukalvon läpi perustuu kal-
voa läpäisemättömien aineiden konsentraatioon 
solun sisässä sekä sen ulkopuolella. Vesi kulkee 
yleensä solun sisälle tasoittaen väkevyyseroja. 
Veden jatkuva diffuntoituminen solun sisään ai-
heuttaisi solun turpoamisen ja lopulta solukalvon 
repeämisen (solunul- koinen neste hypotoninen), 
ja tämän vuoksi eläinsolut pumppaavat jatku-
vasti ioneja solusta ulos jotta solunsisäinen kon-
sentraatio pysyisi tarpeeksi alhaisena ja vettä ei 
diffuntoituisi soluun liikaa. Solun ulkoisen tilan 
ollessa hypertoninen vesi diffuntoituisi solusta 

ulos aiheuttaen solun kuivumisen. Solu pyrkii 
siis aina saavutamaan isotonisen liuoksen suh-
teessa solunulkoiseen tilaan (Becker ym. 2002)

Ionikanavat

Ionikanavat ovat integraalisia proteiineja eli ne 
läpäisevät solukalvon useaan kertaan. Proteiinit 
ovat myös amfipaattisia eli niillä on hydrofo-
binen ja hydrofiilinen pää (Alberts ym. 2008). 
Solukalvon eri puolilla on eri määrä ioneja, ai-
heuttaen konsentraatiogradientin ja varauseron 
solukalvon yli. Varauserosta syntyy jännite-ero, 
josta seuraa sähkögradientti, joka vaikuttaa io-
neihin konsentraatio gradientin tavoin. Näiden 
molempien yhteisvaikutusta kutsutaan sähkö-
kemialliseksi gradientiksi, jonka mukaan ionit 
pyrkivät tasapainoon aiheuttaen kalvojännitteen. 
Ioneille Na+ , K + , Ca2 + ja Cl– on omat spesifiset 
ionikanavat, joista kaliumin kanava on aina auki, 
muiden auetessa joko jännite-eron, mekaanisen 
rasituksen vaikutuksen tai ligandin tarttuessa 
proteiiniin. (Alberts ym. 2008). Kanavat eivät 
kuitenkaan ole täysin spesifisiä, vaan niiden aue-
tessa muitakin molekyylejä voi siirtyä kanavan 
läpi sähkökemiallisen gradientin suuntaisesti 
(Solunetti).

Kuva 2: Ionikanavien aukeamismekanismit. Vasemmalla jännite-eron vaikutuksesta aukeava (1), kes-
kellä ligandi-menetelmä (2) ja oikealla mekaanisen rasituksen aiheuttama aukeaminen (3) (mukaelma 
Alberts ym. 2008).

Kantajaproteiinit (fasiloitunut diffuusio)

Kantajaproteiinit kuljettavat kalvon yli ioneja ja 
hydrofiilisiä molekyylejä. Substraatin tarttuessa 
proteiiniin, sen muoto muuttuu ja substraatti va-
pautuu kalvon toiselle puolelle. Proteiiniin voi 
tarttua vain yksi substraatti kerrallaan. Kanta-

japroteiinit kuljettavat aineita kalvon yli paljon 
hitaammin kuin ionikanavat. Kantajaproteiineis-
ta uniporterit kuljettavat aineita solukalvon yli 
yhteen suuntaan konsentraatiogradientin suun-
taisesti eli käyttämättä energiaa. Symportterit ja 
antiportterit käyttävät toisen aineen sähkökemi-
allistagradienttia hyväksi aineita kuljetettaessa, 
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jonka takia ne lasketaan sekundääriseen aktiivi-
seen kuljetukseen (Lodish ym. 1999).

Aktiivinen kuljetus
Aktiivisessa kuljetuksessa kuljetetaan ainetta 
sen konsentraatio-tai sähkökemiallistagradient-
tia vastaan eli se kuluttaa energiaa. Aktiivinen 
kuljetus jaetaan primääriseen ja sekundääriseen 
kuljetukseen. Primäärisessä kuljetuksessa käyte-
tään energian lähteenä ATP:tä, kun taas sekun-
däärisessä aine tarvitsee toisen aineen tarttumaan 
kuljettajaproteiiniin sähkökemiallisengradientin 
vaikutuksesta, että se pystyy tarttumaan prote-
iiniin ja kulkeutumaan kalvon yli (Alberts ym. 
2008).

Primäärinen kuljetus

Primääriseen kuljetukseen solukalvon läpi ta-
pahtuu ionipumppujen avulla ja siihen osallistuu 
kahdenlaisia proteiineja, P-tyypin pumppuja ja 
ABC kuljettajia. P-tyypin pumput kuljettavat io-
neja (Na+ , K + , Ca2 + ja H +) kalvon läpi sähkö-
kemiallista gradienttia vastaan ottamalla energi-
aa ATP:n hydrolyysistä. Ca2 + ATPaasi-pumpun 
toiminta on erittäin tärkeä poikki- juovaisen 
lihaksen supistumisessa. Eukaryoottisolussa 
ABC-kuljettajat pumppaavat pääasiassa pieniä 
molekyylejä solun sisältä ulospäin konsentraatio 
tai sähkökemiallista gradienttia vastaan. ABC-
kuljettajan muoto muuttuu ATP:n avulla ja sen 
hydrolyysin seurauksena molekyyli saadaan siir-
rettyä kalvon toiselle puolelle ja muoto palautuu 
(Alberts ym. 2008).

ABC-kuljettajan geenimutaationa esiintyy cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator 
(CFTR) -proteiinia, joka aiheuttaa kystistä fib-
roosia. Näitä kuljettajia havaitaan keuhkojen, 
hikirauhasten ja haiman epiteelin apikaali pin-
nalla (Lodish ym. 1999). Normaaliin ABC-kul-
jettajaan nähden kystistä fibroosia sairastavilla 
ATP ei saakaan ABC-kuljettajaa siirtämään mo-
lekyyliä toiselle puolelle, vaan kuljettaja toimii 
anionien ionikanavana ATP:n säädellessä sen 
aukeamista ja sulkeutumista. Tällöin anionit 
pääsevät liikkumaan sähkökemiallisen gradi-
enttinsa suuntaisesti (Muallem ja Vergani). Tä-
män seurauksena keuhkoihin erittyy paksua ja 
tahmeaa limaa, joka haittaa hengitystä ja antaa 
bakteereille hyvän kasvuympäristön, mistä seu-
raa keuhkoinfektioita (National Heart Lung and 
Blood Institute).

Sekundäärinen kuljetus

Sekundääriseen kuljetukseen osallistuvat sym-
portteri ja antiportteri kantajaproteiinit. Ne kul-
jettavat uniportterien tapaan ioneja ja pieniä mo-
lekyylejä, mutta pystyvät kuljettamaan kaksi ai-
netta yhtäaikaisesti, toisen mennessä gradienttia 
vastaan kuluttaen näin energiaa. Energia tähän 
tapahtumaan saadaan toisen aineen kulkiessa 
kalvon yli sähkökemiallisengradientin suuntai-
sesti. Aineen tarttuminen kuljettajaproteiiniin 
mahdollistaa toisenkin aineen tarttumisen siihen 
ja aineet kulkevat kalvon yli ensimmäisen aineen 
sähkökemiallisengradientin vaikutuksesta (Al-
berts ym. 2008).

Symportteri kuljettaa kaksi ainetta yhtäaikaisesti 
samaan suuntaan solukalvon yli, toisen mennes-
sä sähkökemiallisen gradientin suuntaisesti ja 
toisen mennessä sitä vastaan. Antiportteri kul-
jettaa aineen sähkökemiallisen gradientin suun-
taisesti kalvon yli, toisen aineista kulkiessa toi-
seen suuntaan gradienttia vastaan. (Alberts ym. 
2008).

Endo- ja eksosytoosi

Eksosytoosissa solu vapauttaa tuottamiaan ai-
neita solun ulkopuolelle. Solusta poistettavat 
proteiinit ympäröidään rakkulalla, joka sulautuu 
solukalvoon liittäen itsensä osaksi kalvostoa va-
pauttaen rakkulan sisälle pakatut proteiinit solun 
ulkoiseen tilaan. Suuressa osassa soluja eksosy-
toosi on rajoitettu tietylle alueelle solukalvostoa, 
kuten esimerkiksi ruoansulatusentsyymejä erit-
tävät solut eksosytosoivat entsyyminsä vain ruo-
ansulatuskanavan puoleiselta osalta kalvoaan, 
ja muista kalvon osista eksosytoidaan täysin eri 
proteiineja. Tätä tapahtumaa kutsutaan polarisoi-
duksi eritykseksi (Becker ym. 2002).

Endosytoosissa solu ottaa sisäänsä makromole-
kyylejä solunulkoisesta tilasta, ja sen merkitys 
solulle on täysin päinvastainen eksosytoosiin 
verrattuna. Endosytoosin eri muotoja ovat pi-
nosytoosi, fagosytoosi ja reseptorivälitteinen 
endosytoosi. Epäspesifisessä pinosytoosissa eli 
ns. solujuonnissa solu ottaa sisäänsä nestettä 
rakkulassa, joskaan solu ei tarvitse itse rakkulan 
sisältämää nestettä vaan nesteen mukana tule-
via aineita. Fagosytoosissa eli ns. solusyönnissä 
soluun kuljetetaan suuria molekyylejä. Fagosy-
toosia käyttävät yleisimmin solut joita kutsutaan 
fagosyyteiksi, mm. neutrofiilit ja makrofagit, 
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jotka syövät mikrobeja ja muita vierasainei-
ta. Reseptorivälitteinen endosytoosi (kutsutaan 
myös klatriini-riippuvaiseksi endosytoosiksi) on 
spesifistä ja solun tapa ottaa solunulkoisia mo-
lekyylejä solukalvon reseptoreiden avulla, ja se 
toimii eukaryoottisolujen ensisijaisena tapana 
ottaa makromolekyylejä sisäänsä. Reseptori- vä-
litteinen endosytoosi alkaa ligandimolekyylien 
sitoutuessa niitä vastaaviin reseptoreihin. Kun 
reseptori-ligandi kompleksit vajoavat solukal-
vossa syvemmälle, ne kohtaavat erikoistuneita 
kalvoalueita, peitteisiä kuopakkeita, jotka toi-
mivat kyseenomaisten kompleksien kerääjinä 
ja sisäänottajina. Reseptori-ligandi kompleksien 
kerääntyminen laukaisee lisäproteiinien kerään-
tymisen, mm. klatriinin ja dynamiinin, joita vaa-
ditaan kuopakkeiden siirtämiseksi solun sisään. 
Sisäänotto jatkuu kunnes kuopake irtoaa solukal-
vosta solun sisällä muodostaen peitteisen rakku-
lan. Klatriini poistuu rakkulan pinnalta ja jäljelle 
jää pelkkä rakkula joka sulautuu varhaiseen en-
dosomiin (Becker ym. 2002).

Kuva 3: Endosytoosin vaiheet. Endosytoosissa 
solukalvoon ilmestyy kuoppa, johon endosy- to-
soitavat molekyylit jäävät (1), jonka jälkeen solu-
kalvo kuroo itsensä kuopan laidoilta umpeen (2 ja 
3) muodostaen solukalvosta rakentuvan rakkulan 
solun sisään (4) (mukaelma Becker ym. 2002).
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Johdanto
Fagosytoosi on endosytoottinen tapahtumasarja, 
jossa solu ”syö” kappaleen (kuva 1). Fagosyyt-
ti sitoo kappaleen solukalvolleen, jolloin solun 
signaalireitit aktivoituvat ja solukalvon aktii-
nisäikeiden muodostumisen säätelyssä tapahtuu 
muutoksia. Aktiinisäikeiden avulla solukalvoon 
muotoutuu ulokkeita toisin kuin endosytoosis-
sa, jossa solukalvo painautuu solulimaa kohti 
muodostaen kuopakkeen. Samalla fagosytoivan 
solun sisällä tapahtuu eksosytoosia, jossa pie-
niä nesterakkuloita ajautuu solukalvolle tuoden 
samalla kalvomateriaalia. Kun koko kappale on 

paketoitu kalvolla, se irtautuu solukalvosta solun 
sisäiseen tilaan ja samalla kappaletta ympäröi-
vän kalvon pinnalta poistetaan aktiinisäiekerros-
tuma, jota tarvittiin solukalvon ulokkeiden muo-
toutumisessa. Solun sisälle fagosytoitua kappa-
letta kalvorakenteineen kutsutaan fagosomiksi. 
Sen koko riippuu syödystä kappaleesta. Solussa 
fagosomi kiinnittyy lysosomiin, jolloin niistä 
muotoutuu fagolysosomi. Tällöin lysosomaali-
set entsyymit voivat tuhota ja pilkkoa fagosomin 
sisällön solulle soveliaiksi aineiksi. Hajoamatto-
mat aineet jäävät lysosomiin, ja lopulta ne erite-
tään solusta 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 ylemmillä 
eliöillä, kuten eläimillä ja ihmisillä, fagosytoosin 
pääasiallinen tehtävä on toimia eliön immuuni-
puolustusjärjestelmässä. Ihmisellä solut fagosy-
toivat esimerkiksi taudinaiheuttajia, kuten mik-
robeja, tomuhiukkasia ja erilaisia pigmenttejä. 
Fagosytoosia tarvitaan myös esimerkiksi luun 
uudismuodostukseen ja tuhoamaan vanhoja so-
luja, jotka ovat ajautuneet apoptoosiin eli ohjel-
moituun solukuolemaan.

Fagosytoivat solut 
Immuunipuolustuksessa fagosytoosin hoitavat 
siihen erikoistuneet solut, fagosyytit eli syöjä-
solut. Fagosyyttejä on jaoteltu muun muassa 
fysiologisen tehtävän, värjäytyvyyden, ulko-
muodon sekä toimintapaikan mukaan. Ihmisellä 
merkittävimpiä fagosytoivia soluja ovat kudos-
ten makrofagit, jotka ovat erilaistuneet veren 
monosyyteistä. Veressä fagosytoivista valko-
soluista neutrofiiliset granulosyytit ovat yleisim-
piä. Myös B-lymfosyytit luetaan fagosytoiviin 
soluihin. (Hiltunen ym. 2008, Smith ym. 1997, 
Wilkinson 1998)
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Kuva 2: Neutrofiilisen granulosyytin (vasemmalla) 
tunnistaa jaokkeisesta tumastaan. Makrofagiksi 
erikoistuvan monosyytin (oikealla)tuma on hevo-
senkengän mallinen. (Mukailtu kuvaa osoitteessa 
http://www.solunetti.fi/fi/histologia/leukosyytit/)

Veren valkosoluista 40–75% on neutrofiilisiä 
granulosyyttejä, jotka fagosytoivat bakteereita 
varhaisvaiheen immuunireaktiossa. Suurin osa 
niistä on varastoituneena luuytimeen. Neutro-
fiilien tumat ovat jakautuneet 3–5 lohkoon ja ne 
on nimetty poikkeavan neutraalin pH:n värjäyty-
vyytensä vuoksi. (Hiltunen ym. 2008, Smith ym. 
1997)

Luuytimessä syntyvät ja veressä sekä imusuo-
nissa kiertävät monosyytit erikoistuvat ja akti-
voituvat kudoksissa makrofageiksi. Ne voidaan 
tunnistaa lovimaisesta tumastaan. Makrofagien 
puolustus tapahtuu lähinnä veren ulkopuolisis-
sa kudoksissa. Osa mikrobeista selviää hengis-
sä makrofagin sisällä, vaikka makrofagit ovat 
tehokkaampia solunsisäisten mikrobien tappajia 
kuin neutrofiilit. (Hiltunen ym. 2008)

Makrofageja luokitellaan sijaintinsa perusteel-
la. Maksan sinusoideissa olevat Kuppferin solut 
puhdistavat maksan kautta kiertävää verta epä-
puhtauksista. Jättimäiset monitumaiset Oste-
oklastit toimivat ennen kaikkea tärkeänä osana 
luun remodellaatiota syömällä luuainesta. (Le-
henkari 2009) Mikrogliasolut kuuluvat hermotu-
kisoluihin. Ne ovat keskushermoston fagosyyt-
tejä ja toimivat etenkin vaurioalueilla. (Heape 
2009) Tietyissä tilanteissa myös muut nisäkäs-
solut pystyvät fagosytoosiin, esimerkiksi side-
kudoksen fibroblastit ja pernassa dendriittisolut 
voivat niellä bakteereja osana immuunivastetta. 
Iholla dendriittisoluja nimitetään Langerhansin 
soluiksi. (Hiltunen ym. 2008)

Fagosytoosin vaiheet
Fagosytoosi on jaettu toiminnallisesti kolmeen 
eri vaiheeseen, jotka ovat kemotaksis, ingestio ja 
digestio. (Tiilikainen ym. 1997) Solujen kulkeu-
tumista suuntaan tai toiseen kemiallisten ainei-
den konsentraatioista riippuen kutsutaan kemo-
taksis -termillä. (Wilkinson 1998) Kemotaksis 
tarkoittaa siis fagosytoivien solujen kohdalla 
niiden kulkeutumista fagosytoitavien aineiden 
luo. Tämä voi tapahtua mm. vasta-aineiden väli-
tyksellä. Ingestiossa fagosytoitava kappale ensin 
kiinnittyy syöjäsolun solukalvon pintaan, minkä 
jälkeen se siirretään aktiivisella kuljetuksella 
fagosyytin solulimaan kalvorakenteen sisällä. 
Digestiossa fagosomi tuhotaan. Fagosytoivasta 
solusta riippuen tuhoamiseen käytetään hapen 
radikaaleja, defensiineja tai entsyymejä. Lopuksi 
pilkotut ja tuhotut aineet eksosytoidaan soluväli-
tilaan. (Verhoef 1998)

Kemotaksis ja opsonisaatio
Jotta fagosytoosi olisi tehokas eikä vain satun-
nainen, on syöjäsolut saatettava lähelle tuhotta-
via aineita. Tehokkaassa fagosytoosissa tuhotta-
vat aineet siis itse erittävät kemiallisia aineita tai 
bakteerien vasta-aineet aiheuttavat konsentraa-
tioeroja. Näiden konsentraatioerojen aiheuttaji-
en eli kemokiinien perusteella syöjäsolut voivat 
kulkeutua oikeaan paikkaan kohti kemokiinien 
suurempaa konsentraatiota ja kemotaksis eli kul-
keutuminen voi tapahtua. (kuva 3)

Konsentraatioerot voidaan aiheuttaa opsonisaa-
tiolla. Opsonisaatio on prosessi, jossa opsoniinit 
kiinnittyvät vieraaseen pintaan esim. bakteeri-
soluun. Opsoniinit toimivat siis kemotaktisina 
aineina ja niitä voi olla mm. komplementin ak-
tivaatiossa syntyvä C5a-polypeptidi, interleukii-
ni-8 ja vasta-aineet. Näille kemotaktisille aineille 
on omat spesifiset reseptorinsa syöjäsolujen pin-
nalla, mitkä tunnistavat vasta-ainemolekyyleille 
tyypillisen Fc-osan ja tarttuvat mikrobiin. (Tiili-
kainen ym. 1997). Mikrobin pintaan voi tarttua 
veressä myös fibronektiini, joka on soluväliai-
neen erittäin tarttumiskykyinen glykoproteiini. 
(Ruoslahti). Fagosytoosin tehokkuus kasvaa, jos 
mikrobi opsonisoidaan useammalla tekijällä.
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Kuva 3. Kemotaksis, jossa makrofagi (lovimainen tuma) kulkeutuu kohti kemokiineina toimivia vasta-
aineita. (Saukko Taru)

Ingestio

Kiinnittyminen kohdesoluun

Fagosyytti voi tarttua suoraan tunnistamalla 
rakenteita, kuten mikrobien aineenvaihdunta-
tuotteita niiden pinnalta tai epäsuorasti komple-
mentti- tai vasta-ainemolekyylien välityksellä. 
Jälkimmäinen tapa on ainoa tunnistettaessa kap-
selillisia bakteereita, kuten korvatulehduksen ai-
heuttavaa pneumokokkibakteeria (Streptococcus 
pneumoniae). Spontaanissa fagosytoosissa mik-
robin tunnistaminen perustuu yleensä bakteerin 
solukalvon erilaisiin sokeriosiin, esim. galaktoo-
siin, mannoosiin tai beetaglukaaniin. Makrofagit 
tunnistavat näitä sokereita pääteosilla, jotka ovat 
hiilihydraatteja sitovan proteiinin kaltaisia. Näil-

lä makrofagi pystyy tunnistamaan myös ikäänty-
neitä punasoluja sekä keuhkoissa pölyhiukkasia. 
(Tiilikainen ym. 1997)

Nieleminen

Kun syötävä kappale tarttuu reseptoriin, se ai-
heuttaa solunsisäisten signaalijärjestelmien ak-
tivoitumisen. Signaaliketjun aiheuttamat muu-
tokset saavat aikaan aktiinisäikeiden lisäystä 
ja uudelleenjärjestäytymistä. Aktiinisäikeiden 
polymerisaatiosta (kuva 4) ja nesterakkuloiden 
eksosytoosista seuraa, että solukalvoon mikrobin 
ympärille muodostuu pseudopodeiksi tai ”vale-
jaloiksi” kutsuttuja ulokkeita, jotka kasvavat ja 
lopulta ympäröivät syötävän kappaleen. Näin 
syntyy solunsisäinen rakkula eli fagosomi.

Kuva 4. Aktiinisäikeiden järjestäytyminen ja niiden aiheuttama solukalvon muovautuminen. (Mukailtu 
kuvaa osoitteesta http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/fagosytoosi/2/)
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Digestio
Solulimassa fagosomiin liitetään fagosyytin lys-
osomirakkuloita, joista vapautuvat entsyymit 
pilkkovat fagosomin sisältämiä mikrobeja. Fa-
gosytoidun materiaalin tuhoaminen voi tapahtua 
happea käyttämällä tai hapettomasti. Hapesta 
riippuvainen tuhoaminen käyttää hyväkseen 
NADPH:ta ja reaktiivisten happiradikaalien 
tuottamista. Vetyperoksidi ja myeloperoksidi ak-
tivoivat bakteerin tuhoamiseen johtavan haloge-
naatiosysteemin (halogenating system). Neutro-
fiileillä granulosyyteillä hapesta riippumattoman 
hävittämisen mahdollistavat granuloiden va-
pauttamat aineet, jotka sisältävät proteolyyttisiä 
entsyymejä, kuten defensiivejä, lysotsyymejä ja 
kationisia proteiineja. Granuloissa on myös mui-
ta antimikrobisia peptidejä, kuten laktoferriiniä, 
joka tuottaa epäsuotavat kasvuolosuhteet bak-
teereille eristämällä rauta-ioneja. (Becker ym. 
2000, Verhoef 1998)

Lysosomin sisältämät erittäin reaktiiviset happi-
yhdisteet, kuten vapaat radikaalit mm. superok-
sidi, hydroksyyliradikaali ja vetyperoksidi, aihe-
uttavat voimakkaita kemiallisia reaktioita tuho-
ten myöhäisen fagosomin sisältöä. Lysosomin 
sisäistä pH:ta lasketaan vetyionipumppujen 
avulla, sillä lysosomaaliset entsyymit tarvitsevat 
toimiakseen alhaisen pH:n, ja lisäksi alhainen 
pH vauhdittaa vetyperoksidin muodostumista. 
Kun mikrobi on pilkottu fagosomissa, sen jään-
nökset vapautetaan eksosytoosilla soluvälitilaan. 
(Hiltunen ym. 2008, Verhoef 1998).

Häiriöt fagosytoosissa
Kroonisessa granulomatoottisessa sairaudessa 
(CGD) fagosytoosi on puutteellista, koska fa-
gosytoituja bakteereja varten ei ole riittävästi 
tappavia happiradikaaleja. Krooninen granulo-
matoosi on tappava tauti. (Buckley 2008) LAD-
taudissa (leukocyte adhesion defect) fagosyytit 
eivät kykene siirtymään verenkierrosta kudok-
siin. Bakteeri Yersinia pestis, joka aiheuttaa ih-
misellä paiseruton, tuhoaa makrofagin sen tarttu-
misvaiheessa toksisilla proteiineillaan. (Viboud 
ym.2005) Bakteerit elävät kuolleiden solujen 
jäännöksillä houkutellen samalla paikalle lisää 
makrofageja. Hoitamattomana sairastunut kuo-
lee päivien kuluessa. 

Jotkut bakteerit säilyvät hengissä fagosytoi-
tuinakin käyttämällä hyväkseen lysosomien 
entsyymeille ja hapoille vastustuskykyistä so-
luseinämää sekä sieppaamalla happiradikaale-
ja seinämän glykolipidien avulla. Esimerkiksi 
leprabakteeri, listeriabakteeri, toksoplasma-, 
leishmania- ja trypanosoomaparasiittien eräät 
välivaiheet ovat fagosyyttien sisällä hengissä py-
syviä mikrobeja. (Tiilikainen 1997)

Yhteenveto

Fagosytoosissa solukalvon ulokkeet ympäröi-
vät syötävän kappaleen aktiinisäikeiden avulla. 
Kappale siirtyy solun sisään fagosomina eli kal-
vorakenne ympäröi sitä. Ihmisellä fagosytoosi 
kuuluu lähinnä immuunipuolustukseen, jossa 
tärkeimmät solut ovat makrofagit ja neutrofiili-
set granulosyytit. Joissakin kudoksissa makrofa-
git voivat olla tärkeitä kudoksen säilymisen kan-
nalta ja ne ovat erikoistuneet kyseisen 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 viimeises-
sä se tuhotaan fagolysosomissa eli fagosomin ja 
lysosomin fuusiossa. Lopulta jäte eksosytoidaan. 
Fagosytoosin häiriöt voivat hoitamattomina ai-
heuttaa tappavia tauteja.
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Tiivistelmä
Solunsisäistä kalvoliikennettä on olemassa pääasiallisesti proteiinien ja lipidien kuljettamiseksi solulimassa. 
Karkeapintaiselta endoplasmakalvostolta erittyneet proteiinit pakkautuvat sileäpintaisella endoplasmakalvos-
tolla sileäpintaisen endoplasmakalvoston tuottamien fosfolipidien muodostamiin vesikkeleihin ja jatkavat mat-
kaa kohti Golgin laitetta. 

Golgin laite muokkaa proteiineja ja sen kalvosto onkin jatkuvassa muutoksessa vesikkelien irrotessa ja fuusi-
oituessa jatkuvasti. Golgin laite lajittelee proteiinit käyttötarkoituksen mukaan vesikkeleihin, jotka liikkuvat 
mikrotubuluksia pitkin määränpäihinsä. Muodostuu lysosomeja ja eriterakkuloita ja osa vesikkeleistä yhdistyy 
solukalvoon vapauttaen samalla sisältönsä eksosytoosilla.

Solukalvosta kuroutuu jatkuvasti irti endosomeja solun ottaessa vastaan ravinto- ja viestiaineita. Endosomit 
kypsyvät ja yhdistyvät lysosomien kanssa väliaikaisesti, kunnes ravintoaineet on hajotettu. Tämän jälkeen kal-
voaines reseptoreineeen palaa solukalvolle mahdollisesti Golgin laitteen kautta. Solun kalvot ovat jatkuvassa 
muutoksessa. 

Johdanto
Kuljetus on elimistölle elintärkeä toiminto. Jo-
kaisen solun täytyy jatkuvasti saada happea, 
ravintoaineita ja päästä eroon kuona-aineistaan. 
Elimistö on kuitenkin vahvasti osastoitunut ja 
aineiden vapaa kulkeutuminen on hyvin rajal-
lista. Solu pyrkii kontrolloimaan molekyylien 
liikettä solun ulko- ja sisäpuolen välillä, mutta 
myös niiden kulkeutumista solun sisällä. Solu 
onkin kalvojen avulla jakautunut useaan eri ala-
osastoon, joilla kaikilla on oma erityinen teh-
tävänsä. Aineiden kuljetus pienissä kalvorak-
kuloissa on solun erityisesti erittävissä soluissa 
tyypillinen kuljetusmuoto, sillä kalvo ja kalvoa 
suojaavat proteiinit eristävät tehokkaasti kulje-
tettavat molekyylit 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 kul-
kevat molekyylit käyttävät pääasiassa muita 
kuljetustapoja kuin kalvokuljetusta. Esimerkiksi 

mitokondriot saavat kalvoon tarvittavat fosfo-
lipidinsä erityisten kuljettajaproteiinien avulla, 
eivätkä varsinaisena kalvokuljetuksena. (Alberts 
ym 1994)

Endosytoosi, eksosytoosi, 
transsytoosi

Endosytoosi

Endosytoosissa aineita kulkeutuu solun sisälle. 
Kuljetettavat kappaleet voivat olla nesteitä, joi-
hin on liuennut molekyylejä, jolloin puhutaan 
pinosytoosista tai kiinteitä, esimerkiksi baktee-
reja, jolloin kyseessä on fagosytoosi. (Alberts 
ym. 1994, Heino ym. 2007, Hiltunen ym. 2008). 
Endosytoosia tapahtuu myös spesifisesti resep-
torien välityksellä. Klatriini on yleisin reseptori-
välitteisen endosytoosin resertpriproteiini. Myös 
kaveoliini toimii reseptoriproteiinina, joskin 
kaveoliinivälitteinen endosytoosi on hitaampaa 
kuin klatriinivälitteinen. Klatriinivälitteisen en-
dosytoosin avulla soluun otetaan mm. LDL-ko-
lesterolia. Myös jotkin virukset pääsevät soluun 
klatriinivälitteisen endosytoosin kautta.(Solunet-
ti 2006)
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Endosytoosirakkulat muodostuvat kun solukal-
vosta kuroutuu rakkuloita solun sisälle. Solu-
kalvoon muodostuu kuopakkeita, josta rakkulat 
sitten muodostuvat. Reseptorivälitteisessä en-
dosytoosissa kuopakkeet ovat peitteisiä, yleensä 
klatriinipeitteisiä. Klatriinipeite erottuu elektro-
nimikroskoopilla. Dynamiini-proteiini saa ai-
kaan kuopakkeiden kuroutumisen rakkuloiksi. 
Näissä rakkuloissa on vaippana klatriinista muo-
dostuva ”häkki”(Kuva 1).(Solunetti 2006)

Kuva 1: Solukalvoon muodotuu klatriinipeitteisiä 
kuopakkeita, joihin sisään otettava materiaali kul-
keutuu. Klatriini näkyy kuvassa punaisena. Dyna-
miini kuroo kuopakkeista klatriini peitteisiä rakku-
loita. Dynamiini näkyy kuvassa sinisenä. Oikealla 
kuvassa on valmis rakkula, jossa on klatriinihäk-
ki. (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 takaisin 
solukalvoon. Jäljelle jäävää rakkulaa kutsutaan 
myöhäiseksi endosomiksi. Endosytoosilla sisään 
otettujen molekyylien hajoaminen alkaa myöhäi-
sessä endosomissa. Myöhäiset endosomit fuusi-
oituvat Golgin laitteesta peräisin olevien primaa-
rilysosomien kanssa. (Kuva 2.).Lysosomit tuovat 
endosmiin hydrolyyttisiä entsyymejä sekä kal-
vollaan vetyionipumpun, jolloin endosomin pH 
alenee entisestään ja sisään otettujen molekyy-
lien hajoaminen jatkuu. Endosomin ja primaa-
rilysosomin fuusio on lysosomi. Molekyylien 
hajoamistuotteet, kuten sokerit ja aminohapot 
vapautuvat solulimaan. Rakkuloiden kalvomate-
riaali palautuu käyttöön Golgin laitteen kautta. 
(Solunetti 2006)

Kuva 2: Solukalvosta on kuroutunut klatriinipeitteinen rakkula(1). Varhaiset endosomit muodostuvat, 
kun klatriini irtoaa rakkulasta ja rakkulat liittyvät toisiinsa (2). Samalla osa kalvomateriaalista palautuu 
solukalvoon. Jäljelle jää myöhäinen endosomi(3). Myöhäiseen endosomiin tulee Golgin laitteesta hajot-
tavia entsyymejä. Lopullinen hajoaminen tapahtuu, kun myöhäiset endosomit fuusioituvat lysosomien 
kanssa(4)(Kuva mukailtu www.solunetti.fi).
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Fagosytoosi

Fagosytoosi on sekin endosytoosia. Siinä soluu 
otettavat aineet ovat kiinteitä kappaleita. Alem-
milla eliöillä fagosytoosi toimii ravinnonotto 
menetelmänä, mutta kehittyneemmillä eliöillä se 
on osa elimistön puolustusjärjestelmää (Solunetti 
2006, Hiltunen ym 2008) Esimerkiksi bakteereja 
fagosytoidaan. Myös fagosytoosi voi olla resep-
torivälitteistä. Bakteerien fagosytoosi perustuu-
kin niiden pinnalla oleviin immunoglobuliinei-
hin, jotka makrofagien reseptorit tunnistavat. Fa-
gosytoosi tapahtuu lähestulkoon samalla tavalla 
kuin tavallinen endosytoosikin. Ensin sisään 
otettava kappale sitoutuu solukalvolle. Tämä saa 
aikaan muutoksia aktiinisäikeiden muodostumi-
sen säätelyssä. Aktiinin polymerisaation kautta 
muodostuu solukalvoon ulokkeita, jotka ympä-
röivät fagosytoitavan kappaleen. (Kuva 3). Tätä 
ei tapahdu normaalissa endosytoosissa, koska 
fagosytoitavat kappaleet ovat suurempia. Solu-
kalvoon liittyy myös pieniä rakkuloita eksosy-
toosin kautta, jotta solukalvo paremmin ylettyy 
ympäröimään fagosytoitavan kappaleen. Fa-
gosytoosirakkulaa kutsutaan fagosomiksi. Kun 
fagosomi on kuroutunut irti solukalvolta, irtoaa 
sen ympärille muodostunut aktiinikerros. Tämän 
jälkeen fagosomi kehittyy fagolysosomiksi, kun 
siihen mm. kuljetetaan lysosomaalisia proteiine-
ja.(Solunetti 2006)

Kuva 3: Fagosytoosissa aktiinin(punainen) poly-
merisaatio saa aikaan solukalvon kuroutumisen 
fagosytoitavan kappaleen ympärille. Solukalvoon 
liittyy pieniä rakkuloita(sininen) helpottamaan ku-
routumista. (Kuva mukailtu www.solunetti.fi)

Endosomi

Endosomit muodostavat kalvoverkoston solun 
sisälle, jossa tapahtuu solun sisään otettavien 
aineiden hajottamista ja lajittelua. Endosomeja 
on kahta tyyppiä: varhaisia ja myöhäisiä. Varhai-
sia endosomeja on solun ulkoreunoilla, kun taas 
myöhäisiä endosomeja on lähempänä tumaa.

Varhainen endosomi
Varhaiset endosomit muodostuvat endosytoosi-
rakkuloiden fuusioituessa ja klatriinipäällysteen 
irrotessa rakkulasta. Rakkuloiden fuusion saa 
aikaan SNARE-proteiinit (soluble N-ethylma-
leimide-sensitive factor adaptor protein recep-
tors). Varhaisen endosomin kalvolla on natrium-
vetyionivaihtaja, jonka ansiosta pH laskee noin 
kuuteen.(Solunetti 2009)

Varhaisessa endosomissa tapahtuu molekyylien 
lajittelua. Osa molekyyleistä, esimerkiksi solu-
kalvon reseptoriproteiinit, päätyy uusiokäyttöön 
solukalvoon varhaisesta endosomista irti kurou-
tuvan kalvorakkulan välityksellä sen jälkeen, 
kun ligandi on irronnut reseptorista olosuhteiden 
happamoitumisen seurauksena. (Solunetti 2009) 

Varhaiset endosomit voidaan tunnistaa rab5-pro-
teiinista tai EEA-1-proteiinista (early endosome 
associated protein). Molempia tarvitaan varhais-
ten endosomien yhdistymisessä.(Solunetti 2009)

Myöhäinen endosomi
Myöhäiset endosomit kypsyvät varhaisista en-
dosomeista, kun osa endosomista kuroutuu irti 
rakkuloiksi ja samalla endosomi siirtyy mikro-
tubuluksia pitkin kohti solun keskustaa. Myös 
solukalvon proteiinikonfiguraatiossa tapahtuu 
muutoksia. Varhaiselle endosomille tyypillinen 
rab5-proteiini korvautuu myöhäisessä endo-
somissa rab7-proteiinilla. Samalla endosomin 
pH laskee.(Solunetti 2006) Myöhäiseen endo-
somiin tulee Golgin laitteesta hydrolyyttisiä 
entsyymejä, jotka kohdistuvat mannoosi 6-fos-
faattireseptorin avulla. (Alberts ym 1994, Heino 
ym. 2001, Solunetti 2006) Myöhäinen endosomi 
onkin erotettavissa lysosmista juuri tämän resep-
torin ansiosta.

Myöhäisessä endosomissa tapahtuu mm. proteii-
nien ja lipidien hajoamista. Lopullinen hajoami-
nen tapahtuu kuitenkin vasta myöhäisten endo-
somin yhdistyessä lysosomin kanssa.
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Eksosytoosi

Eksosytoosi on endosytoosin vastakohta eli eri-
tettävä materiaali kulkeutuu solun ulkopuolelle 
eriterakkuloissa, jotka muodostuvat kuroutu-
malla Golgin laitteen trans-Golgi verkostosta 
(TGN). Eksosytoosilla eritettävä materiaali voi 
olla joko proteiini, esimerkiksi entsyymi, tai pie-
ni molekyyli, kuten histamiini. Myös hermosolu-
jen välittäjäaineet erittyvät eksosytoosilla.

Golgin laite pakkaa eritettävän materiaalin rak-
kuloihin ja rakkulat kulkevat solukalvon luo ja 
yhdistyvät siihen. Näin solukalvo saa kalvopro-
teiininsa ja samalla eritettävät proteiinit vapau-
tuvat. Eksosytoosi voi tapahtua spontaanisti heti 
eritysrakkulan irtauduttua TGN:sta tai säädel-
lysti, jolloin eritysrakkulat varastoituvat ja va-
pautuvat solun saadessa oikeanlaisen ärsykkeen. 
Lisäksi esimerkiksi maksa- ja haimasoluissa on 
tärkeää, mille puolelle solua proteiinit eritetään. 
Tämän vuoksi proteiineja sortteerataan sen mu-
kaan, eritetäänkö ne basolateraali- vai apikaali-
kalvolle. (Heino ym. 2001)

Transsytoosi

Transsytoosia tapahtuu muun muassa endoteeli-
soluissa. Se on ikään kuin endosytoosin ja ekso-
sytoosin yhdistelmä, eli soluun tuleva materiaali 
tulee endoteelisoluun endosytoosilla, kulkee so-
lun läpi rakkulassa ja erittyy eksosytoosilla toi-
selle puolelle solua. Tällä tavalla aineita kulkee 
esimerkiksi verenkierrosta kudoksiin (Solunetti 
2009). 

Lysosomi

Lysosomit muodostuvat kun TGN:n mannoosi-
6-fosfaatti reseptoreihin kiinnittyy mannoosi-
6-fosfaatilla merkittyjä hydrolyyttisiä entsyy-
mejä ja kalvorakkula kuroutuu irti TGN:sta. 
Näin syntyy halkaisijaltaan noin 0,5µm kokoi-
nen pallo. Tätä kutsutaan primaarilysosomiksi. 
Lysosomin sisällä pH on noin 5 ja tätä hapanta 
ympäristöä ylläpitää kalvon vetyionipumppu. 
Alhainen pH on tarpeen lysosomin yli 60:nen 
hydrolyyttisen entsyymin toiminnalle.(Alberts 
1994, Solunetti 2006)

Lysosomit voivat yhdistyä joko toistensa kanssa 
tai fuusioitua myöhäisen endosomiin. Lysosomin 
ja myöhäisen endosomin yhdistymisessä auttavat 
molempien kalvoilta löytyvät SNARE- proteiinit 

joiden liittyminen toisiinsa saa aikaan kalsiumio-
nin välityksellä kalvojen yhdistymisen.(Solu-
netti 2006) Näin syntyy hybridiorganelli, jossa 
hajotustoiminta on tehokkainta. Jos lysosomi ei 
pysty hajottamaan kaikkia molekyylejä, jäljelle 
jää jäännöskappale. (Heino ym. 2001, Hiltunen 
ym. 2008) Muussa tapauksessa lysosomi jatkaa 
toimintaansa normaalisti.

Endoplasmakalvosto
Endoplasmakalvosto (endoplasmic reticulum, 
ER) sijaitsee solun sisällä tuman lähellä. Se 
kattaa yli puolet solun kalvoista. Endoplasma-
kalvosto muodostuu kisternoista, joilla on yksi 
yhteinen sisätila eli lumen. Rakenteellisesti en-
doplasmakalvosto jakautuu karkeaan ja sileään 
osaan.(Alberts ym 1994, Hiltunen ym 2008) 

Karkeapintainen endoplasmakalvosto

Karkepintainen endoplasmakalvosto (rough sur-
faced endoplasmic reticulum, rER) on saanut 
nimensä onteloidensa pinnalla sijaitsevista ribo-
someista, jotka elektronimikroskooppikuvassa 
näkyvät pieninä jyväsinä. RER sijaitsee lähellä 
tumaa ja sen ribosomeilla tapahtuu paljon eritet-
tävien proteiinien synteesiä. Tämän vuoksi esi-
merkiksi haimasoluissa rER on keskivertoa suu-
rempi. Valmistetut 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)

Sileäpintainen endoplasmakalvosto

SER sijaitsee rER:on vieressä, mutta toisin kuin 
rER:lla, sen pinnalla ei ole ribosomeja. Proteii-
nisynteesiä ei tapahdu sER:ssa, mutta se muo-
dostaa rasvoja, steroideja sekä kalvonmuodos-
tukseen tarvittavia fosfolipidejä. Lipidisynteesi 
tapahtuu sER:on solulimanpuoleisella kalvolla. 
Maksassa sER:n erityistehtävänä on rasvaliu-
koisten aineiden vaarattomaksi tekeminen. Li-
säksi sER toimii Ca2+-ionien varastopaikkana 
soluissa. (Solunetti 2009)

Kalvoliikenne endoplasmakalvostosta

Endoplasmakalvostosta kulkee proteiineja ja 
lipidejä muualle soluun. Kuljetus tapahtuu kul-
jetusrakkuloissa, tosin jotkin lipidit kulkevat 
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siirtäjäproteiinien avulla. Proteiinit kulkevat 
endoplasmakalvostosta Golgin laitteeseen. Nii-
den lopullinen kohde voi kuitenkin olla myös 
lysosomi tai solukalvo. Kuljetusrakkulat muo-
dostuvat kuroutumalla ja sen saa aikaan COP 
II-proteiinit, jotka muodostavat rakkulan vaipan 
ja auttavat kuljetettavien proteiinien lajittelussa. 
Pois endoplasmakalvostosta kuljetettavissa pro-
teiineissa on lyhyitä sytoplasman puolella olevia 
sekvenssejä jotka auttavat pakkautumaan COP 
II-päällysteisiin rakkuloihin. Myös ERGIC53-
proteiini edistää proteiinien pakkausta. (Heino 
ym. 2001, Solunetti 2006)

ER:n omien proteiinien pääsyä kuljetusrakkuloi-
hin ei ole varsinaisesti estetty, joten niitäkin pää-
tyy kuljetusrakkuloiden mukana tarkoituksetto-
masti Golgin laitteeseen. Rakkulaliikennettä on 
kuitenkin myös toiseenkin suuntaan eli Golgin 
laitteesta endoplasmakalvostoon. Tällöin kulje-
tusrakkuloissa on COP I-vaippa, joka tunnistaa 
endoplasmakalvoston proteiineille tyypillisen 
KDEL- tai KKXX-aminohapposekvenssin. 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. Normaali 
eritysreitti ER:sta Golgin laitteen cis-osaan. (Mu-
kailtu kirjasta Alberts ym. Molecular Biology of 
the Cell 3rd edition, 1994)

Golgin laite
Golgin laite sijaitsee endoplasmakalvoston vie-
ressä lähempään solukalvoa ja sen toiminta on 
vahvasti kytköksissä endoplasmakalvoston toi-
mintaan. Se koostuu neljästä kuuteen kalvos-
ta muodostuneesta levymäisestä rakenteesta, 
kisternasta, joilla on jokaisella oma sisätilansa. 
Eritettävät aineet kulkevat kisternasta toiseen 
pienten kalvorakkuloiden, vesikkelien, sisäl-
lä. 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 moottori-
proteiinit kinesiini ja dyneiini kuljettavat vesik-
kelejä mikrotubuluksia pitkin. Kinesiini kuljet-
taa vesikkelejä kohti solukalvoa ja dyneiini kohti 
tumaa. Jos mikrotubulukset puuttuvat solusta 
tai moottoriproteiinien toiminta on häiriintynyt, 
vesikkelit ovat pirstoutuneena pitkin solulimaa.
(Solunetti 2006, Heino ym 2007)

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.(Solu-
netti 2006) Cis-kisternat muodostuvat endoplas-
makalvostosta lähteneiden kuljetusrakkuloiden 
yhdistyessä. Cis-kisternoihin päätyneet endop-
lasmakalvostoon kuuluvat proteiinit siirtyvät ta-
kaisin lähtöpaikkaansa COP I tyypin rakkuloissa. 
(Heino ym. 2001) Lysosomaalisten proteiinien 
oligosakkaridien fosforylointi sekä mannoosin 
poistaminen N-linkatuista sokeriketjuista tapah-
tuvat Golgin laitteen cis-osassa. Fosforylointia 
ei tapahdu enää mediaali- tai trans-osassa, sillä 
tarvittavia entsyymejä ei ole muualla kuin cis-
osassa.(Alberts ym. 1994)
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Mediaaliosa
Mediaalikisterna syntyy samalla periaatteella 
kuin cis-kisternakin. Cis-kisternasta lähteneet 
kuljetusrakkulat yhdistyvät ja COP I tyypin rak-
kulat palauttavat endoplasmakalvoston proteii-
neja takaisin endoplasmakalvostoon. Mediaa-
liosassa mannoosin poistaminen jatkuu ja lisäksi 
mediaaliosasta löytyvät tarvittavat entsyymit 
N-asetyyliglukosamiinin liittämiseen O-glyko-
sylaatiossa.(Solunetti 2006)

Trans-Golgi verkosto

Trans-Golgi syntyy mediaaliosasta edelleen 
kypsymällä. Sen kalvo on erityisen paksu suuren 
kolesterolipitoisuuden vuoksi.(Solunetti 2006) 
Trans-kisternoissa tapahtuu vielä tarvittavien 
entsyymien läsnäollessa galaktoosin liittäminen 
N-linkattuihin sokeriketjuihin. Lisäksi lisätään 
sialiinihappoa proteiinien sokeriosiin. (Alberts 
ym. 1994, Heino ym. 2001, Solunetti 2006) 
Trans-Golgi verkosto (TGN) toimii myös lajit-
telijana. TGN pakkaa solun ulkopuolelle, solu-
kalvolle ja lysosomeihin tarkoitetut glykolipidit 
ja -proteiinit omiin vesikkeleihinsä. Esimerkiksi 
lysomiin tarkoitetuissa proteiineissa on merkki-
nä mannoosi-6-fosfaatti.
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Tiivistelmä
Pystyäksemme vaikuttamaan lääketieteessä elimistön virheellisesti toimiviin tapahtumaketjuihin, meidän 
täytyy tuntea solutason signaalivälitysprosessit. Mikrovesikkelit ovat osoittautuneet solujen välisen kom-
munikaation tärkeiksi peruspilareiksi. Mikrovesikkelit ovat organellityyppisiä lipidikaksoiskalvon rajaa-
mia partikkeleita, joiden koko, sisältö ja eritystapa vaihtelevat erittävien solujen tyypin ja aktiviteettitilan 
mukaan. Tunnetuimat miksrovesikkeliryhmät ovat eksosomit, ektosomit ja apoptoottiset kappaleet. Mik-
rovesikkeleitä esiintyy monien sairauksien patologisissa prosesseissa, ja erityisesti syöpäsolujen on todet-
tu erittävän paljon mikrovesikkeleitä ohjatakseen sitä ympäröivien solujen kasvua ja toimintaa (oncogenic 
field effect). Tulevaisuudessa mikrovesikkelit voivat nousta merkittäviksi biomarkkereiksi syöpäsairauksien 
diagnostiikassa. 

Johdanto
Solujen välinen kommunikaatio on monisolui-
sen elimistön toiminnan perusedellytys. Viesti-
en välittäjinä toimivat usein molekyylit, kuten 
hormonit ja parakriinisesti vaikuttavat kudos-
hormonit. Signaalivälitys voi myös tapahtua mo-
nimutkaisempien rakenteiden avulla. Näitä ovat 
muun muassa solufragmentit, solukalvonosat tai 
erilaistuneet organellit, kuten esimerkiksi mikro-
vesikkelit (Lee ym. 2011). 

Mikrovesikkelit, joita kauan pidettiin solujät-
teenä, ovat kasvavassa määrin paljastuneet mer-
kittäviksi solujen välisten viestien välittäjiksi. 
Ne osaltaan säätelevät elimistön homeostaasia, 
mutta niillä on myös avainasema monissa pato-
logisissa prosesseissa, kuten kroonisissa tuleh-
dustiloissa, verisuoni- ja munuaissairauksissa, 
patologisissa raskauksissa ja syöpäsairauksissa. 

Mikrovesikkelit esiintyvät laajalti kehon eri 
nestetiloissa, minkä takia ne ovat helposti saa-
tavilla. Niistä voi olla apua tiettyjen sairauksien 
ennusteen arvioimisessa, ja esimerkiksi syöpä-
diagnostiikassa niitä voidaan käyttää noninva-
siivisina markkereina niiden sisältämän geneet-
tisen materiaalin takia. Johtuen mikrovesikke-
leiden tärkeästä asemasta elimistön toimintojen 
säätelijöinä, ne voivat lisäksi tarjota tulevaisuu-
dessa uudenlaisia hoitomuotoja (Camussi ym. 
2010). 

Tässä artikkelissa esittelemme lyhyesti mikrove-
sikkeleiden fysiologiaa ja etenkin niiden roolia 
syöpäsairauksissa

Mikrovesikkelit elimistön toimintojen 
säätelijöinä

Mikrovesikkeleiden rakenne ja sisältö

Mikrovesikkelit ovat lipidikaksoiskalvon rajaa-
mia soluorganellien tapaisia partikkeleita, jotka 
sisältävät vesiliukoisia ja veteen liukenematto-
mia bioaktiivisia molekyyleja. Näitä ovat muun 
muassa sytokiinit, solukalvoreseptorit, adhee-
siomolekyylit, entsyymit, kasvutekijät, DNA, 
mRNA ja microRNA. Kaikille mikrovesikkeleil-
le on yhteistä spesifisten pintarakenteiden esiin-
tyminen ulkokalvolla. 

Yhtenäisestä perusrakenteestaan huolimatta 
mikrovesikkelit ovat erittäin heterogeenisiä. Ne 
voivat vapautua sekä elävistä että kuolleista so-
luista, ja niiden syntytapa, koko, molekulaari-
rakenne ja vaikutus kohdesoluun riippuvat erit-
tävien solujen tyypistä ja niiden kulloisestakin 
aktivitettitilasta. Syntytapa ja -perä heijastavat 
näiden kappaleiden nimien laajakirjoisuutta: 
mikrovesikkelit, mikropartikkelit, ektosomit, 
eksosomit, eksosomin tapaiset partikkelit, onko-
somit* ja argosomit**.
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Mikrovesikkelit ovat elimistön erinomainen 
apukeino kuljettaa sekä hydrofiilisia että hyd-
rofobisia viestimolekyylejä solusta toiseen sekä 
poistaa solusta sille tarpeettomia tai haitallisia 
molekyylejä, kuten esimerkiksi poistamalla 
solukalvon tuhoamiskompleksin solukalvolta 
välttäen näin opsonisaation, tai retikulosyyttien 
eliminoidessa transferriinireseptorit niiden ke-
hittyessä kypsiksi punasoluiksi. Tämän lisäksi 
muun muassa virukset, kuten HIV, ja prionit 
käyttävät vesikkeleitä levittäytyessään elimis-
tössä (Lee ym. 2011). 

Mikrovesikkelit tarjoavat myös mahdollisuuden 
useampien erityyppisten molekyylien kokoami-
seen samaan partikkeliin. Tämä yhteenkokoon-
tuminen voi jopa johtaa sekä kvantitatiivisesti 
että kvalitatiivisesti erilaisiin biologisiin vastei-
siin kuin mitä näiden yksittäisten molekyylien 
kohdalla olisi yksinään odotettavissa (Ratajczak 
ym, 2006).

*Onkosomit: onkogeenin sisältävä mikrovesik-
keli (Lee ym. 2011)

**Argosomit: mikropartikkelit, jotka vapautuvat 
monisoluisen organismin morfogeneesin aikana 
(Camussi ym. 2010)

Mikrovesikkeleiden syntytapa ja 
biologiset vaikutukset

Mikrovesikkelien eritys tapahtuu muun muuassa 
a) endosomaalisen prosessin kautta (eksosomit); 
b) apokriinisesti (ektosomit) ja c) ohjelmoidun 
solukuoleman seurauksena (apoptoosikappale). 
Erityksen saa esimerkiksi aikaan jokin ulkoi-
nen tai sisäinen signaalimolekyyli, fysikaalinen 
tai kemiallinen stressi (esimerkiksi hypoksia tai 
oksidatiivinen stressi) tai onkogeeninen transfor-
maatio. Mikrovesikkelit voivat jäädä vaikutta-
maan paikallisesti tai ne voivat kulkea pitkiäkin 
matkoja verenkierron ja imunesteen mukana. 
Niitä voi täten löytyä myös virtsasta, maidosta, 
aivoselkäydin- ja siemennesteestä.
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Kuva 1. Mikrovesikkeleiden eritys ja vaikutustapa kohdesolussa. 1) Eksosomien eritys multivesikulaa-
risesta kappaleesta; 2) Ektosomien muodostuminen eksosytoosin kautta, mukana signaalimolekyylejä 
solukalvolta; 3) Eksosomin endosytoosi kohdesolussa; 4) Eksosomin fuusioituminen kohdesolun so-
lukalvon kanssa; 5) Reseptorivälitteinen signalointi; 6) Kalvoreseptoreiden siirtäminen kohdesolulle; 7) 
Parakriininen vaikutus
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Mikrovesikkeleiden vaikutuskohteena voi olla 
pelkkä molekyyli, kuten esimerkiksi sitoutu-
minen hyytymistekijöihin verihiutaleiden akti-
voitumisen seurauksena, mutta pääasiallisesti 
ne kommunikoivat solujen kanssa. Ne voivat 
aktivoida vastaanottajasolun sitoutumalla sen 
solukalvoreseptoriin tai siirtämällä reseptorin 
vastaanottajasoluun. Lisäksi ne voivat tyhjentää 
sisältönsä – geneettistä materiaalia ja bioaktiivi-
sia molekyylejä – suoraan vastaanottajasolun si-
sään tai parakriinisesti solun ympäristöön (Kuva 
1) (Lee ym.2011).

Eksosomit
Eksosomit ovat puolikuun muotoisia kaksoiskal-
von rajaamia partikkeleita, jotka ovat halkaisi-
jaltaan 50–100 nm (Thery ym. 2009). Eksosomit 
muodostuvat endosomaalisesti, jolloin myöhäi-
sendosomista kasvanut multivesikkelirakkula 
yhtyy solukalvon kanssa vapauttaen ne solun 
ulkopuolelle (Kuva 1). Eksosomien kalvo-orien-
taatio on sama kuin solukalvolla, ja sytoplasman 
puoleinen kalvo on siten sisäkalvo (Camussi ym. 
2010).

Verenkiertosairauksien hoidossa käytettyjen 
mesenkymaalisten kantasolujen terapeuttinen 
vaikutus perustuu parakriiniseen eritykseen. 
Eksosomit toimivat erityksen välittäjinä. Hoi-
don kannalta näillä mikrovesikkeleillä on etuja 
kantasoluihin nähden. Ne ovat pienempiä kap-
paleita, ja toisin kuin kantasolut ne eivät kykene 
erikoistumaan eri kudoslajiin. Ne toimivat myös 
täsmällisenä biologisen materiaalin, kasvuteki-
jöiden, sytokiinien, traskriptiotekijöiden, geeni-
en, RNA:n, kuljettajana soluun (Lai ym. 2011).

Ektosomit 
Ektosomit ovat kooltaan isompia kuin ekso-
somit eli halkaisijaltaan yli 50–200 nm (Thery 
ym. 2010). Eksosomeista poiketen ektosomien 
erittyminen tapahtuu solukalvon erkanemisen 
seurauksena (Kuva 1), jolloin ektosomien kalvo 
on peräisin solukalvolta ja sytosolin puoleinen 
kalvo osoittaa sisäänpäin.

Verihiutaleiden sytoplasman kalsiumionien vai-
kutuksesta eräät entsyymit, kuten flippaasi*, 
vaikuttavat monimutkaisella tavalla siihen, että 
solukalvon fosfolipidit osittain reorganisoituvat. 
Näin erittyneen ektosomin pinnalla havaitaan si-
säkalvolta lähtöisin oleva fosfatidyyliseriini, jol-
la on tärkeä rooli hyytymisreaktioissa (Camussi 
ym. 2010). 

*Flippaasi: flippaasit ovat solukalvolipidien kul-
jettajaentsyymejä, jotka mahdollistavat fosfoli-
pidien liikkeen kaksoiskalvon puolelta toiselle.

Apoptoosikappale
Apoptoosikappaleet ovat melko suuria, halkaisi-
jaltaan 50–500 nm (Thery ym. 2010), ja ne si-
sältävät DNA:ta ja organelleja (Lee ym. 2011). 
Ne muodostuvat ohjelmoidun solukuoleman 
seurauksena ja partikkelit yleensä fagosytoi-
daan. Apoptoottiset mikrovesikkelit sen sijaan 
saattavat välttyä tuhoutumiselta ja siirtyä muihin 
soluihin. Näin muun muassa syöpäsolut voivat 
levittää onkogeenejään esimerkiksi ympäröiviin 
endoteelisoluihin (Bussolati ym. 2011).
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Kuva 2. Apoptoottinen kappale, joka on syntynyt 
syöpäsolun ohjelmoidun solukuoleman seurauk-
sena, toimii onkogeenien siirtäjänä. Endoteeli-
prekursoorisolu aktivoi angiogeneesin endotee-
lisolukossa. 

Mikrovesikkelit syöpäsolujen 
pelinappuloina
Syöpä koostuu joukosta erilaisia soluja, jotka 
yhteispelillään luovat varsinaisille syöpäsoluil-
le suotuisan kasvuympäristön (Castellana ym. 
2010). Syöpäsolujen on todettu erittävän erityi-
sen paljon mikrovesikkeleitä ohjatakseen sitä 
ympäröivien solujen kasvua ja toimintaa (onco-
genic field effect (Lee ym. 2011). 

Syöpäsoluista peräisin olevissa mikrovesikke-
leissä on muun muassa kasvun säätelytekijöitä, 
soluväliaineen sidekudosta pilkkovia metallo-
proteinaaseja*, veren hyytymiseen vaikuttavia 
tekijöitä, sekä geneettistä materiaalia. Geneetti-
nen materiaali voi pitää sisällään aktiivisia on-
koproteiineja, mRNA:ta, miRNA:ta ja DNA:ta. 
Tämä kaikki mahdollistaa verisuonten uudis-
muodostuksen syövän paikallista kasvua varten 
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ja sen leviämisen muualle elimistöön (metas-
taasimuodostus). Mikrovesikkeleiden avulla 
syöpäsolut voivat lisäksi suojautua apoptoosilta 
eliminoimalla apoptoosia indusoivia proteiine-
ja sekä solunsalpaajalääkkeiltä poistamalla ne 
solusta. Syöpäsoluista peräisin olevat mikrove-
sikkelit voivat jopa aiheuttaa apoptoosia syöpä-
soluja vastaan toimivissa soluissa (esimerkiksi 
T-solut) (Camussi ym. 2010). 

*Metalloproteinaasit ovat proteiineja hajottava 
entsyymiperhe, joiden aktiiviseeen kohtaan on 
liittyneenä metalli.

Angiogeneesi auttaa syöpää kasvamaan 
ja leviämään

Tehokas ja toimiva verisuonitus on syövän kas-
vulle elinehto. Syöpäkudoksen endoteelisolujen 
fenotyypin on todettu poikkeavan terveen ku-
doksen endoteelisoluista sekä molekulaarisesti 
että toiminnallisesti. Syöpäkudoksen verisuonet 
ovat epäsäännöllisiä, laajentuneita ja kiemurtele-
via, mistä johtuu että syöpäkudoksen verisuonis-
to on hataraseinäinen ja helposti vuotava. 

Mikrovesikkeleillä on tärkeä tehtävä syöpäsolu-
jen proangiogeenisten signaalien ja onkogeenien 
välittäjinä. Syöpäsoluilla on kyky indusoida nor-
maalin sikiön kehitysvaiheen tyyppinen vasku-
logeneesi, jolloin verisuonisolut voivat olla läh-
töisin luuytimen hematopoieettisista ja muiden 
kudosten kantasoluista, tai syövän kantasoluista. 
Syöpäsolut voivat myös uudelleenohjelmoida 
kypsiä endoteelisoluja vastaamaan syöpäkudok-
sen tarpeita (varsinainen angiogeneesi) (Busso-
lati ym. 2011).

Mikrovesikkelit syöpäsairauksien diagnos-
tiikassa ja terapiassa

Syöpäsairauksien diagnostiikassa mikrovesik-
kelit voivat nousta merkittäviksi biomarkke-
reiksi tulevaisuudessa. Eturauhassyövän diag-
nostiikassa PSA (prostate specific antigen) on 
yleisimmin käytetty markkeri, mutta sen tark-
kuudessa on puutteita, koska sen korkeat plas-
mapitoisuudet voivat pahanlaatuisen eturau-
hassyövän lisäksi johtua myös tulehdustiloista 
ja eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. 
Miehen eturauhaseritteen ja siemennesteen on 
todettu sisältävän eksosomeja, joita kutsutaan 
prostasomeiksi. Prostasomit vaikuttavat toimi-
van viestiaineiden välittäjinä eturauhassolujen 
ja siittiöiden välillä vaikuttaen muun muassa 

siittiöiden liikkuvuuteen. Prostasomeilla on li-
säksi todettu olevan bakteereita tappavia ja im-
muunivastetta heikentäviä vaikutuksia (Tavoo-
sidana ym. 2011). 

Koska prostasomaaliset mikrovesikkelit kulkeu-
tuvat virtsaan, voitaisiin niitä eristää siitä käyttä-
mällä tunnettuja erotustekniikoita, muun muassa 
elektroforeesia, kromatografiaa, paramagneet-
tisia hiukkasia*. Virtsaan erittyvät eksosomit 
esiintyvät myös munuaisperäisissä sairauksissa 
sekä virtsatiekasvaimissa (Pisitkun ym. 2006). 
Muista syöpäkudoksista peräisin olevat mik-
rovesikkelit voivat kulkeutua vereen. Kokonsa 
puolesta tietyt pienemmän luokan mikrovesikke-
lit voisivat päästä glomerulussuodokseen ja jos 
lisäksi munuaistubulusten aktiivisen erityksen 
kohdalla transsytoosi olisi mikrovesikkeleiden 
kaksoislipidikalvorakenteen puolesta mahdol-
linen, virtsa-analyysipohjaista diagnostiikkaa 
voitaisiin hypoteettisesti soveltaa myös muihin 
syöpätyyppeihin. Maksan metabolia tuo veren 
ja virtsan mikrovesikkeleiden diagnostiikkaan 
kvalitatiivista kohinaa, joka asettaa haasteita tut-
kimusmenetelmien kehittämiselle. 

Mikrovesikkeleitä voidaan eristää myös kiinteis-
tä kasvainkudoksista, joko kasvainsolujen sisältä 
tai ekstrasellulaaritilasta. Mikrovesikkeleiden 
erityksen aktiivisuus on yhteydessä kasvaimen 
aggressivisuusasteeseen. Solunsisäisten vesik-
keleiden pitoisuus ei korreloi solunulkoisen 
mikrovesikkelipitoisuuden kanssa, minkä takia 
kudosnäytettä tutkittaessa tulisi välttää solujen 
rikkoutumista.

*Paramagneettiset hiukkaset ovat pieniä metal-
lihiukkasia, joita voidaan päällystää esimerkiksi 
syöpäsolujen tuumori-antigeeni-spesifisellä vas-
ta-aineella. Vasta-aineet hakeutuvat syöpäsolusta 
lähtöisin oleviin mikrovesikkeleiden pinnalle ja 
kiinnittyvät siinä oleviin antigeeneihin. Mikro-
vesikkelit voidaan näin erottaa magneettikentän 
avulla. 

Mikrovesikkelit ja niiden vaikutukset ovat vielä 
paljolti pimeän peitossa. Kuitenkin sitä mukaa 
kun mikrovesikkeleistä syntyy uutta tietoa, avaa-
vat ne uusia ovia erilaisten sairauksien hoidos-
sa. Esimerkiksi syöpäsairauksien hoidossa esiin 
nousevat lääkeaineet, jotka estävät syöpäsolujen 
mikrovesikkelierityksen, jolloin ne katkaisevat 
syöpäsolujen signaaliketjun ja sen seuraukse-
na syövän kasvun ja leviämisen (Camussi ym. 
2010, Castellana ym. 2010). 
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Tiivistelmä
Kantasoluiksi kutsutaan yksilön solujen kantamuotoja, joista muut solut erilaistuvat. Kantasoluilla on kaksi 
tärkeää ominaisuutta: ensinnäkin ne pystyvät jakautumaan säilyttäen erilaistumattomuutensa pitkiä aikoja. Toi-
sena, 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 lääketieteessä muun muassa kan-
tasolusiirteinä veri- ja syöpätautien hoidossa sekä elinsiirtojen yhteydessä hylkimisreaktion estämiseksi. Tule-
vaisuudessa 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 erilaistuessaan 
erikoistunut toimittamaan yhtä tai useampaa eri-
tyistehtävää (hermosolut kuljettavat viestejä, li-
hassolut supistuvat jne.). Silti tietyt rakenteet ja 
perustoiminnot löytyvät kaikista soluista. Mikro-
skooppisesti tarkasteltuna ihmisen solukko näyttää 
olevan passiivisessa tilassa, mutta todellisuudessa 
se käy läpi jatkuvaa uusiutumisprosessia. Monien 
solujen elinaika on vain päivien tai viikkojen pitui-
nen, esimerkkinä veren neutrofiilinen granulosyyt-
ti, joka elää keskimäärin vajaan vuorokauden. Uu-
sia soluja on siis tuotettava jatkuvasti, jotta voidaan 
ylläpitää normaalia rakennetta ja toimintaa. Yksi 
mahdollinen selitys kudosten jatkuvalle uusiutu-
miselle löytyy kantasoluista (Hiltunen ym.2007). 

Kantasolut

Ylivoimainen jakautumiskyky

Kantasoluja voisimme kuvailla elimistön solu-
tehtaiksi. Eri kudoksissa on erilaisia määriä kan-
tasoluja, mistä johtuu kudosten erilainen kyky 
uusiutua. Tämä havaitaan erityisesti silloin, kun 
kudosta tai elintä kohtaa vaurio tai vamma. Ihon 
epiteelivaurio korjaantuu täydellisesti ja nope-
asti johtuen tyvikerroksen runsaasta kantasolu-
populaatiosta. Päinvastoin uusiutumiskyvyltään 
heikko sydänlihaskudos ei kykene riittävässä 
määrin muodostamaan uusia soluja saadakseen 
aikaan korjaantumista (Hiltunen ym.2007).

Solut lisääntyvät jakaantumalla mitoottisesti. 
Solujemme kyky jakaantua vaihtelee jakaantu-
mattomuudesta / hyvin vähäisestä jakaantumi-
sesta (postmitoottiset solut, esim.hermosolut) 
erittäin runsaaseen jakaantumiskykyyn (kanta-
solut). Näitä lukuisia kertoja jakautuvia soluja, 
kuten esimekriksi luuytimen mesenkymaalisia 
kantasoluja, on nähtävissä kuvassa 1. On arvi-
oitu, että yksittäinen kantasolu kykenee jakaan-
tumaan elinaikanaan yli 50 kertaa. Näiden ääri-
päiden väliin sijoittuvat solut (esim.maksasolut) 
pysyttelevät suurimman osan ajasta lepotilassa, 
mutta paikallisen kudoksen vaurioituessa (mak-
sakudos) kykenevät signaalin ohjaamana ja-
kaantumaan paikatakseen puutosta (Ruutu 2007, 
Kierszenbaum 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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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 soluis-
ta. Kantasolujen jakaantumiskykyyn ja erilais-
tumiseen tietyn solulinjan soluiksi vaikuttavat 
sekä kantasolun oma geneettinen informaatio 
että vallitseva erilaistumisympäristö, jossa solu 
joutuu tekemisiin erilaisten kasvu- ja erilaistu-
missignaalien, kuten kasvutekijöiden, kanssa. 
Prekursori tytärsolu siis jakaantuu tai erilaistuu 
saamiensa signaalien ohjaamana. Erilaistuneet 
kantasolut voidaan myös palauttaa takaisin 
kantasolutilaan kasvutekijägeenejä siirtämällä, 
jonka jälkeen soluista käytetään nimeä induced 
pluripotent cells eli iPS. (Kierszenbaum 2007, 
Ruutu 2007, Takahashi ja Yamanaka 2006) 
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Kuva 2. Kaavakuva kantasolujen ominaisuuksis-
ta.(Mukailtu lähteestä Kierszenbaum 2007)

Kantasolumuodot

Kantasolut lajitellaan neljään ryhmään kykyjen-
sä mukaan: totipotentteihin, pluripotentteihin ja 
multipotentteihin kantasoluihin sekä esisoluihin. 

Totipotentteja eli täyskykyisiä kantasoluja ovat 
hedelmöitetyn munasolun jakaantuessa muo-
dostuvat erilaistumattomat solut, joista kaikki 
elimistön solutyypit saavat alkunsa, myös uusi 
alkio. Kuvasta 3 nähdään kuinka kaikki solu-
linjat ovat lähtöisin alkion totipotenteista kan-
tasoluista. Tällainen solu kykenee vastaanotta-
mistaan signaaleista riippuen 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 erilaistuvat 
istukan soluiksi. Sisäsolumassan eli alkionystyn 
solut muodostavat gastrulaatiossa alkiolevyn 
kolme solukerrosta; endo-, ekto- ja mesodermin, 
joista kehittyvät ihmisyksilön kaikki kudokset 
sekä elimet sikiökalvoja ja istukkaa lukuun ot-
tamatta. Tämän vuoksi sisäsolumassan soluja ni-
mitetään pluripotenteiksi eli lähes täyskykyisiksi 
kantasoluiksi. Niitä voidaan eristää 4–7 vuoro-
kauden ikäisistä, hedelmöityshoidoista ylimää-
räiseksi jääneistä alkioista (Hiltunen ym.2007, 
Kierszenbaum 2007).

Multipotentit eli monikykyiset kantasolut ovat 
aikuisen kantasoluja, ja ne kykenevät tuotta-
maan sekä itsensä kaltaisia kantasoluja että eri-
laistumiskyvyltään rajallisia tytärsoluja, mutta 
eivät koskaan kaikkia yksilön solulajeja. Ne ovat 
kehomme elinten epäkypsiä erilaistumattomia 
soluja, joista voi muodostua useille eri elimille 
ominaisia soluja. Multipotentteja kantasoluja 
ovat mm. hematopoieettiset kantasolut, jotka 
erilaistumalla muodostavat eri verisolutyyppejä 
(Ruutu 2007).

Esisolut eli prekursorisolut ovat multipotenttien 
kantasolujen jälkeläisiä. Prekursorisolu tuottaa 
jakaantuessaan vain loppuun asti erilaistuneita 
tietylle solulinjalle ominaisia soluja, eikä siis 
kykene multipotentin solun tavoin tuottamaan 
uusia kantasoluja (Amabile and Meissner 2009).

Kantasoluiksi lasketaan myös poikkijuovaisessa 
lihaksessa esiintyvät satelliittisolut. Pienet lihas-
vauriot voivat korjaantua kypsien lihassyiden 
sekaan jääneiden satelliittisolujen jakaantuessa. 
Satelliittisolut aktivoituvat myogeenisten sääte-
lytekijöiden ohjaamana, lihaskudoksen vaurioi-
tuessa. Tällöin soluista muodostuu myogeenisia 
prekursorisoluja, jotka muodostavat lihassoluja, 
tai toisaalta soluja, jotka erikoistuvat hematopoi-
eettisiksi soluiksi. (Kierszenbaum 2007)
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Kuva 3.Eri solulinjojen kehittyminen lähtien  alkion 
totipotenteista kantasoluista. 

Kantasolujen lääketieteellinen käyttö
Ajatellessa tulevaisuuden hoitomahdollisuuk-
sia, kantasoluihin kohdistuu suuria odotuksia. 
Niiden odotetaan mahdollistavan kudostuhojen 
korjauksen ja siten tarjoavan parannuskeinon 
moniin sairauksiin, kuten esimerkiksi diabetek-
seen ja Parkinsonin tautiin. Useiden kantasoluja 
hyödyntävien menetelmien käyttö on jo arki-
päivää, kuten veri- ja syöpätautien sekä elinsiir-
tojen yhteydessä, mutta kuitenkin esimerkiksi 
embryomaalisten kantasolujen tutkimus on vasta 
aluillaan. Kantasoluhoidoissa on jo saavutettu 
lupaavia tuloksia, mutta täysin ongelmatonta nii-
den käyttö ei kuitenkaan ole. Hoidoissa on usein 
suuri komplikaatioriski ja embryomaalisten kan-
tasolujen tutkimuskäytössä on monia ratkaise-
mattomia eettisiä kysymyksiä. 

Kantasolusiirrot

Kantasolusiirtoja käytetään tyypillisesti nuoren, 
parantumatonta pahanlaatuista veritautia sairas-
tavan potilaan hoidossa, jonka tautitaakkaa vä-
hennetään ennen kantasolusiirtoa solunsalpaaja-
lääkityksellä. Yleensä syövän hoidossa käytettä-
vän hoidon intensiteettiä rajoittaa eniten luuydin, 
joka vaurioituu ennen muita kudoksia. Potilaalle 
tehtävä kantasolusiirto korjaa tämän luuydinvau-
rion, mikä mahdollistaa taudin voimakkaamman 
hoidon eli niin sanotut jättisolusalpaajahoidot. 
Kantasolujen siirtoon käytettävien veren kanta-
solujen pitää olla monikykyisiä ja varhaisia so-
luja, jotka hakeutuvat verenkierrosta luuytimeen 
ja alkavat siellä jakautua käynnistäen niin pu-
nasolujen, trombosyyttien kuin valkosolujenkin 
tuotannon (Porkka 2004, Joensuu 1999, Wiklund 
1996,Leikola 1995). 

Kantasoluja voidaan kerätä joko suoraan luuyti-
mestä tai vaihtoehtoisesti verenkierrosta. Solujen 
kerääminen verenkierrosta vaatii enemmän aikaa 
ja työtä, mutta siihen sisältyy vähemmän riskejä. 
Kantasolujen määrä verenkierrossa on kuiten-
kin luuytimeen verrattuna pieni, joten määrää 
kasvatetaan ennen solujen keräämistä hemato-
poieettisilla kasvutekijöillä. Luuydinsiirroissa 
puolestaan ovat vaarana luuytimessä usein esiin-
tyvät pahanlaatuiset solut, sekä toimenpiteeseen 
liittyvät riskit. Pahanlaatuiset veritaudit ovat 
tavallisin kantasolujen siirron syy, mutta mene-
telmää yritetään soveltaa myös muiden syöpä-
tautien hoidossa. Allogeeenisten siirtojen lisäksi 
tehdään autologisia siirtoja, joissa käytetään po-
tilaalta itseltään kerättyä veren kantasolusiirrettä 
tai luuydintä (Ruutu 2007, Leikola 1995).

Allogeeniset kantasolusiirrot ovat hyvin tehokas 
ja potentiaalisesti parantava hoitomuoto nuo-
rimmille huonoennusteisille potilaille, joiden 
kohdalla tavoitteena on pahanlaatuisen perus-
sairauden parantaminen. Näiden siirtojen etuja 
ovat muun muassa siirteen mukana saadut ter-
veen luovuttajan puolustuslinjan solut, jotka saa-
vat aikaan reaktion, joka tuhoaa kasvainsoluja. 
Ilmiöstä käytetään nimitystä graft versus tumor 
(GVT) ja se on hoidon parantavan vaikutuksen 
perusta. Tämä on kuitenkin vaativa ja raskas hoi-
tomuoto, johon liittyy muita vaihtoehtoja suu-
rempi kuolleisuus. 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 versus 
host–disease eli GVHD). Tästä syystä allogee-
nisten siirteiden yhteydessä käytetään aina hyl-
kimisenestolääkitystä. Koe-eläimillä tehdyissä 
tutkimuksissa on jo vuosien ajan pyritty erotta-
maan toisistaan hyödylliseen GVT-ilmiöön ja 
haitalliseen GVHD-ilmiöön liittyvät siirteen so-
lutyypit. Autologiset siirteet eivät aiheuta hyljin-
tää, mutta niiden käytön vaarana on mahdollinen 
syöpäsolukontaminaatio, sekä haitalliset aiempi-
en sytostaattihoitojen aiheuttamat hematopoieet-
tisen kudoksen vauriot. Näitä siirteitä käytetään 
yleisesti osana tehostettua solusalpaajahoitoa 
muun muassa myeloomien, akuuttien leukemi-
oiden ja lymfoomien hoidossa. Veren kantasolu-
siirteiden käyttö luuydinsiirteiden sijaan on ollut 
merkittävä edistysaskel pahanlaatuisten tautien 
hoidossa (Porkka 2004, Narkilahti ym. 2009, 
Ruutu 2007, Wiklund ym. 1996). 
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Sikiökautiset kantasolut ovat tällä hetkellä hou-
kuttelevin kantasolututkimuksen kohde. Niitä 
voidaan käyttää tumansiirtoon, eli hoidolliseen 
kloonaukseen, jossa tavoitteena on tuottaa so-
lulinjoja, jotka olisivat samanlaisia kuin hoitoa 
tarvitsevan henkilön kudokset, jolloin vältytään 
ongelmalliselta hyljintäreaktiolta. Tämä mahdol-
listaisi teoriassa esimerkiksi uuden haimakudok-
sen muodostamista diabeetikolle. Alkion kanta-
solujen käyttöön liittyy kuitenkin monia kiperiä 
kysymyksiä ja ongelmia. Niiden tiedetään muun 
muassa aiheuttavan teratoomiksi kutsuttuja syö-
päkasvaimia, mutta kiihkein keskustelu käydään 
eettisten kysymysten äärellä. (Porkka 2004)

Mesenkymaaliset kantasolut

Luuytimen mesenkymaaliset kantasolut ovat se-
litys sille, miksi useimmat mesenkymaalista al-
kuperää olevat kudokset uusiutuvat läpi elämän 
– ne kykenevät erikoistumaan moniksi eri me-
senkymaalista alkuperää oleviksi solulinjoiksi. 
Laajan erilaistumiskapasiteetin perusteella me-
senkymaalisiin kantasoluihin asetetaan paljon 
toiveita kudoksia korjaavassa lääketieteessä, eli 
sellaisissa tapauksissa, joissa keho ei itse pysty 
korjaamaan aiheutuneita vaurioita. Vaikka näi-
den kantasolujen käyttö on vielä alkuvaiheessa, 
on todennäköistä, että tulevina vuosina kehite-
tään niihin pohjautuvia kudosvaurioita korjaavia 
sovellutuksia. Lisäksi mesenkymaalisilla kan-
tasoluilla on havaittu tulehdusta hillitsevä sekä 
hyljintää estävä vaikutus, minkä avulla on kyetty 
pelastamaan osa GVHD-potilaista. (Joensuu K. 
2006, Liippo 2003, Porkka 2004) 

Pahanlaatuiset kantasolut

Kantasoluilla saattaa olla merkitystä myös syö-
vän synnyssä ja etenemisessä. Pahanlaatuisia 
kantasoluja on osoitettu esiintyvän varmasti 
ainakin monissa leukemioissa, mutta on toden-
näköistä, että kaikissa kasvaintyypeissä esiintyy 
kantasolujen kaltaisia soluja. Pahanlaatuisten 
kantasolujen geneettiset muutokset ovat mahdol-
linen syy syövän synnylle, ja siten myös mah-
dollinen tulevaisuuden hoidon kohde. Solunsal-
paajahoitojen vaikutuksen kohdistuessa nopeasti 
jakautuviin soluihin on mahdollista, että hitaasti 
proliferoituvat kantasolut jäävät hoitojen ulottu-
mattomiin ja ovat siten syy taudin uusiutumisel-
le. (Porkka 2004)
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B18  Solujen polaarisuus – solun osien erikoistuminen
Hautakangas Milla-Riikka & Huhtaniska Sanna 
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
6.9.2009
Tarkastaja: Timo Ruuska

Tiivistelmä
Solujen polaarisuudella tarkoitetaan solun rakenteellista ja toiminnallista erilaistumista sen eri osissa. Joista-
kin soluista polaarisuus voidaan osoittaa jo solun muodon perusteella, kun taas joissakin sen havaitsemiseksi 
on tutkittava 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 tii-
viit 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 suuntautumisen kannalta. Myös siittiö on muodoltaan selkeästi polaarinen. Polarisaatiome-
kanismeja tutkitaan jatkuvasti, mutta ne ovat vielä melko tuntemattomia. Polarisaation häiriytyminen on kui-
tenkin aina merkki sairaudesta ja kenties jopa syy siihen (Wodarz & Näthke 2007).

Johdanto
Polarisaatio voidaan havaita soluelinten sijainnin 
jakautumisen, solun muodon tai solukalvon pro-
teiinien ja reseptoreiden jakautumisen perusteel-
la. Solun polaarisuus syntyy solun erilaistuessa 
lopulliseen tehtäväänsä ja jonkinasteinen polaa-
risuus on tyypillistä useimmille soluille. Solun 
jakautuessa polarisaatio välittyy tytärsoluihin. 

Polarisaation syntymekanismeja ja niiden sääte-
lytekijöitä ei vielä tunneta tarkoin. Myöskään ei 
tiedetä, poikkeavatko eri solutyyppien polarisaa-
tiomekanismit toisistaan. Solun rakenteista po-
laarisuuteen vaikuttavat pääosin tuma, solukal-
vo, sytoskeletoni ja endoplasmakalvostot. Solu-
jen väliset tiiviit liitokset ovat suuressa roolissa 
polarisaation muodostamisessa, etenkin epitee-
lisoluilla. Polaarisuuden muodostaminen ja yl-
läpito ovat ratkaisevan tärkeitä solun normaalin 
toiminnan kannalta ja solun polarisaation häi-
riytymisen on havaittu olevan merkityksellinen 
tekijä syöpäsoluissa ja jopa sairauden synnyssä.

Polarisaatiomekanismit
Solun polarisaatio näkyy erityisen selkeästi solu-
kalvossa kuten tiiviissä liitoksissa epiteelisoluis-
sa. Kuitenkin koko solu ilmentää erilaistumista 
esimerkiksi tuman, Golgin laitteen, mikrofila-
menttien ja dendriittien sijoittumisessa. Itse po-
larisaation synty on monimutkainen prosessi, 
johon vaikuttavat useat geenit, signaaliaineet ja 

proteiinit. Jatkuvasti tutkitaan, ovatko nämä sää-
telytekijät samoja eri solutyypeillä.

Tiiviit liitokset ovat epiteelisoluilla tärkeässä 
roolissa polarisaation säilyttämisessä ja ne ovat 
itsessäänkin polaarisia rakenteita, sillä niiden 
paikka solukalvolla on tarkoin määräytynyt. Lii-
tosten roolia polarisaation synnyssä tutkitaan, 
mutta vaikeutena on muun muassa polarisaation 
ja tiiviiden liitosten yhtäaikainen syntyminen. 
On kuitenkin todettu, että aineet, jotka heikentä-
vät tiiviiden liitosten syntyä, haittaavat myös po-
larisaation muodostumista (Cereijido ym. 1998). 
Tiiviit liitokset saattavatkin olla asemia, joiden 
proteiinien (esimerkiksi Rab) avulla polarisaa-
tiota ohjataan ja säännöstellään (Zahraoui 2004).

Polaarisuutta ilmenee myös soluissa, joissa ei 
ole tiiviitä liitoksia, esimerkkeinä hermo- ja siit-
tiösolut. Olemassa on siis myös liitoksista riip-
pumattomia mekanismeja. Tällainen on esimer-
kiksi polaarisuuden syntyminen GPI-proteiinien 
(glykoproteiinityyppi) avulla niiden muuttaessa 
kiinnittyessään pinnan rakennetta basolateraali-
sesta apikaaliseksi. Muitakin signaaliaineita tun-
netaan ja niiden sitoutuminen reseptoreihin joh-
taa muiden proteiinien sitoutumiseen ja edelleen 
polarisaatioon. Signaaliaineet saattavat myös 
synnyttää ketjuja, joiden tuloksena ilmenee lo-
pulta solun polarisaatio. Tätä päätelmää tukee 
myös se, että vain harvoja suoraan apikaalipin-
taa määrittäviä aineita on tunnistettu. Tärkeä po-
larisaatiomekanismi on myös jonkin proteiinin 
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toimintakyvyn hävittäminen, mikä johtaa solun 
toiminnan muutokseen ja edelleen polarisoitumi-
seen. Itse sytoplasmassa sytoskeletoniin liittyvät 
aineet vaikuttavat polarisaation muodostumiseen 
ja sen asteeseen. Naapurisolujen tai ympäröivän 
tilan eli ekstrasellulaarimatriksen muutokset voi-
vat vaikuttaa polaarisuuteen, esimerkiksi pH:n 
muutokset vähentävät polarisaatiota (Cereijido 
ym. 1998). 

Epiteelisolut
Epiteelisolut ovat polaarisia. Ontelon tai elimen 
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, muodos-
tavat nauhamaisen rakenteen apikaalisen pinnan 
ympärille, ja näin rajaavat solukalvon apikaa-
liseen ja basolateraaliseen osaan (Kirzenbaum 
2007). Solukalvon molekyylit eivät pääse liikku-
maan liitoksen ohi sen puolelta toiselle, joten so-
lun on kuljetettava rakennekomponentit oikeille 
paikoilleen. Myös solukalvon rakenne on erilai-
nen apikaalisella ja basolateraalisella pinnalla. 
Esimerkiksi ohutsuolen lieriöepiteelin apikaali-
sella pinnalla olevat mikrovillukset muodostavat 
mahdollisimman suuren imeytymispinta-alan 
ja näin varmistavat ravintoaineiden tehokkaan 
imeytymisen. Virtsateitä verhoavan uroepiteelin 
apikaalipintaa taas verhoaa tavallista paksumpi 
levymäinen rakenne, joka estää virtsan myrkylli-
siä aineita vahingoittamasta soluja ja pääsemästä 
takaisin elimistöön.

Osteoklastit
Osteoklastit auttavat elimistön luuston uudista-
misessa: ne hajottavat vanhaa luuta osteoblastien 
muodostaman uuden luuston tieltä. Osteoklastit 
syntyvät monosyytti-makrofagilinjan kantasolu-
jen muuttuessa preosteoklasteiksi ja sitten fuusi-
oituessa monitumaisiksi osteoklasteiksi. Resor-
poidessaan eli syövyttäessään luuta osteoklasti 
on polaarinen solu. Alapinnalla osteoklastilla on 
poimuinen kalvosto (ruffled border) ja reunoil-
taan se on kiinnittynyt luuhun tiiviillä sidoksella 
(sealing zone) (Kirzenbaum 2007). Luuta ha-
jottaessaan osteoklasti erittää poimureunastaan 
suolahappoa (HCl) ja erilaisia entsyymejä kuten 
Katepsiini-K. Hajotetun orgaanisen ja epäor-
gaanisen aineksen solu ottaa sisäänsä. Luumate-
riaalin poistoa varten osteoklastiin syntyy veren-

kierron puolella olevalle pinnalle solukalvoalue, 
joka ilmenee ainoastaan resorpoivassa solussa 
(Salo 2002). Tälle alueelle luumateriaali kulje-
tetaan transsytoosilla ja eritetään verenkiertoon. 
Osteoklastit ovat siis hyvin polaarisia soluja, 
mutta polarisaatio ilmenee vain hajotusvaiheessa 
olevassa osteoklastissa (Kuva 1).
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Kuva 1: Resorpoiva osteoklasti on polaarinen solu. Osteoklasti tarttuu luun pintaan tiiviillä 

liitoksilla ja syövyttää vanhaa luuta poimureunasta erittämillään hapoilla ja entsyymeillä. 
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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 solulimasta, jota kutsutaan perikaryoniksi 

(Kirzenbaum 2007). Dendriitit sijaitsevat sooman alueella ja niitä on hermosolussa tavallisesti 

useita. Vastaavasti aksoneita hermosolussa on yleensä vain yksi. Viejähaarake alkaa 

aksonikukkulasta (axon hillock) ja loppuu päätehaaraumaan eli telodendroniin. Erityisesti 

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 raken-
teellisesti että toiminnallisesti (Kuva 2). Her-
mosolussa 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 solulimasta, jota kutsutaan 
perikaryoniksi (Kirzenbaum 2007). Dendriitit 
sijaitsevat sooman alueella ja niitä on hermo-
solussa tavallisesti useita. Vastaavasti aksoneita 
hermosolussa on yleensä vain yksi. Viejähaa-
rake alkaa aksonikukkulasta (axon hillock) ja 
loppuu päätehaaraumaan eli telodendroniin. Eri-
tyisesti keskushermoston alueella aksoneilla voi 
olla haaraumia (kollateraalihaarat) myös ennen 
päätehaaraumaa. Hermosolut jaetaan koon ja 
haarakkeiden muodon perusteella kolmeen ryh-
mään: multipolaariset-, bipolaariset- ja pseudou-
nipolaariset neuronit.

Hermosolun tehtävä on ottaa vastaan ja välittää 
impulsseja. Dendriitit ottavat vastaan soluun tu-
levat impulssit ja aksonit välittävät ne eteenpäin. 
Hermosolun polarisaatio on välttämätöntä sig-
naalien oikeassa suuntautumisessa. Polarisaation 
muodostumismekanismit ovat kuitenkin vasta 
selviämässä, vaikka pääasialliset säätelytekijät 
onkin löydetty. Hermoston kehityksen alussa ai-
noastaan yksi epäkypsä neuroni erilaistuu muista 
aksoniksi, mistä hermosolun polarisaation katso-
taan alkavan.
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Kuva 2: Hermosolu on muodoltaan selkeästi polaarinen, mikä on välttämätöntä impulssien 

oikeansuuntaiseen välittymiseen. 
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Siittiö on kypsä miespuolinen sukusolu, jonka tehtävänä on viedä haploidi geneettinen 

informaatio munasoluun hedelmöittymistapahtumassa. Siittiön DNA sijaitsee pääkappaleessa, 
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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 hedelmöittymistapahtumas-
sa. Siittiön DNA sijaitsee pääkappaleessa, jota 
ympäröi akrosomi, Golgin laitteesta peräisin 
oleva rakenne, joka sisältää proteolyyttisiä ent-
syymejä ja hyaluronidaasia. Akrosomin entsyy-
mit auttavat siittiötä tunkeutumaan munasolua 
ympäröivien rakenteiden läpi. Siittötä eteenpäin 
kuljettava hännän liike vaatii runsaasti energiaa, 
jota tuottavat keskikappaleen alueelle keskitty-
neet mitokondriot. Varsinaisen liikkeen mahdol-
listavat hännän sisällä olevat mikrotubulukset, 
jotka liukuvat toistensa suhteen (Kuva 3). 
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Kuva 3: Siittiössä on kolme selkeästi eri tarkoituksen omaavaa osaa: pääkappale (munasoluun 

tunkeutuminen), keskikappale (energian tuotto) ja häntä (liike). 
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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 elin-
tärkeää ja sen häviäminen on yksi syövän mer-
keistä. Solujen liitosten häiriintymisen ohella 
polaarisuuden katoaminen korreloi hyvin kas-
vainten leviämisen ja metastaasien muodostu-
misen kanssa. Viime aikoina on saatu myös to-
disteita polaarisuuden häiriöiden suuremmasta 
roolista itse syövän synnyssä (Wodarz & Näthke 
2007). Monet äärimmäisen tärkeät solun polaa-
risuuteen vaikuttavat proteiinit ovat tunnettuja 
proto-onkogeenejä eli esisyöpägeenejä tai tuu-
morisuppressoreita. Onkogeenisten signaalireit-

tien on todettu vaikuttavan juuri solun polaari-
suuden perusmekanismeihin. Solun normaalin 
järjestäytymisen häiriintyminen saattaa olla syy-
nä esisyöpäsolun epänormaaliin uusiutumiseen 
ja erilaistumiseen.
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Tiivistelmä
Fibrosyytti -käsitteellä voidaan tarkoittaa joko sidekudosta huoltavaa solua tai verenkierron solua, jolla on 
sekä valkosolun että sidekudossolun piirteitä (markkereita) pinnallaan. Näillä eri alueiden fibrosyyteillä onkin 
toisistaan poikkeavia tehtäviä. Ensiksi määrittelemme fibrosyytin tuomalla esiin edellämainittujen fibrosyytti-
tyyppien erot ja keskeiset piirteet.

Eräs fibrosyyttien tärkeä tehtävä on huolehtia sidekudoksen soluväliaineen säilyvyydestä, vakaudesta ja yllä-
pidosta. Soluväliaine koostuu ns. perusaineksesta sekä säieverkostosta, joiden koostumus vaihtelee eri sideku-
dostyyppien kesken. Soluväliaineen huollosta fibrosyytit vastaavat erittämillään entsyymeillä, proteoglykaa-
neilla ja kollageeneilla.

Erityisesti verenkierron vapaat fibrosyytit osallistuvat kudosvaurion paranemiseen ja arven muodostumiseen. 
Kyseiset fibrosyytit ilmentävät T-lymfosyyteille ominaista CD45- pintaglykoproteiinia ja toimivat antigee-
nipresentaattorina valkosoluille, mutta samalla erittävät kollageenia fibroblasteille ja myofibroblasteille omi-
naiseen tapaan. Verenkierron fibrosyyttien valkosolumaiset ominaisuudet tukevat immuunipuolustusta vaurio-
alueella ja sidekudossolumaiset ominaisuudet korjaavat kudosta erinäisillä mekanismeilla.

Johdanto
Fibrosyyttien toiminta on hyvin laaja-alaista. 
Fibrosyytit ovat mukana luomassa sidekudosta, 
joka taas luo elimistön eri osia tukevia ja yhdis-
täviä tai erottavia rakenteita. Fibrosyytit ovat yh-
dessä fibroblastien kanssa sidekudoksen yleisin 
ja karakteristisin solukomponentti. Sidekudok-
sen solujen lisäksi sidekudos koostuu soluväli-
aineesta (extracellular matrix, ECM), jonka val-
mistuksesta vastaavat fibroblastit ja ylläpidosta 
fibrosyytit (Bianchetti ym. 2012). ECM koostuu 
muun muassa proteoglykaaneista, kollageeneis-
ta sekä muista glykoproteiineista ja muodostaa 
sidekudokselle ominaisen kuormitusta kestävän 
rakenteen.

Sidekudos eri muodoissaan on tärkeä ihmiske-
hon toiminnallinen tukikudostyyppi, jonka tehtä-
viin kuuluvat muun muassa elinten suojaaminen 
iskuilta, otollisten olosuhteiden ylläpito ympä-
röiviä kudoksia varten sekä vammanjälkeinen 
kudoskorjaus (Kierszenbaum 2007). Fibrosyytit 
ja -blastit muodostavat luurankolihaksia luihin 
tai rustoon yhdistävät tiiviistä järjestäytyneestä 
sidekudoksesta koostuvat jänteet, joten fibrosyy-
tit mahdollistavat välillisesti lihasvoimansiirron 
ja edelleen vartalonliikkeet. Toisaalta fibrosyyt-

tien vääränlainen toiminta on osasyynä useisiin 
sairauksiin, kuten eri tyyppisiin fibrooseihin 
sekä astmaan. Tämän vuoksi fibrosyyttien toi-
minnan ja säätelyn parempi ymmärtäminen tule-
vaisuudessa on tärkeää.

Monenlaisista tehtävistä johtuen on luonnollista, 
että sidekudostyyppejä on useita erilaisia. Side-
kudosten luokittelu perustuu pääasiassa ECM:n 
ja solujen määrän suhteeseen sekä ECM:n pää-
komponentin kollageenin määrään ja laatuun. 
Löyhässä sidekudoksessa sidekudossoluja on 
suhteellisen paljon verrattuna soluväliaineeseen. 
Tiiviissä sidekudoksessa taas ECM on selkeästi 
vallitseva komponentti vangiten solut tiukasti si-
säänsä (Kierszenbaum 2007).

Fibrosyytit eivät kuitenkaan ole pelkästään staat-
tisia sidekudosta ylläpitäviä soluja, vaan myös 
verenkierrossa on vapaita luuydinlähtöisiä fib-
rosyyttejä, jotka ilmentävät sekä valko- että si-
dekudossoluille ominaisia piirteitä. Veren fib-
rosyytit osallistuvat sekä immuunipuolustuksen 
tukemiseen, että sidekudoksen korjaukseen ku-
dosvaurion alueella.
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Määrittely
Tiedeyhteisön käyttämä fibrosyytti -käsite on 
erittäin laaja-alainen johtuen useasta syystä. En-
sinnäkin sidekudoksen sisäinen fibrosyytti-fib-
roblasti -transitio on hyvin häilyvä, sillä fibrob-
lasti kykenee omaksumaan eräänlaisen lepotilan 
ja muuttumaan fibrosyytiksi (Tuukkanen 2014), 
joka edelleen voi sopivan ärsykkeen saadessaan 
aktivoitua takaisin fibroblastiksi (Moore ym. 
2005). Tästä voi päätellä fibroblastin ja fibrosyy-
tin olevan saman solun kaksi eri tilaa. Toisaalta 
myös luuydinlähtöisiä (verenkierrosta peräisin 
olevia) soluja, joissa esiintyy sekä hematopoi-
eettisille soluille että sidekudossoluille ominai-
sia piirteitä, kutsutaan fibrosyyteiksi (Bucala 
1994). Eri elimistön osissa syntyvillä ja sijait-
sevilla fibrosyyteillä on luonnollisesti toisistaan 
eriäviä tehtäviä, joten termien määrittely on tar-
peellinen.

Verilähtöiset fibrosyytit

Hematopoieettisesti syntyneet fibrosyytit ovat 
luuydinperäisiä (Mori ym. 2005) mesenkymaa-
lisia progenitori-kantasoluja (Blakaj, Bucala 
2012), jotka kykenevät erikoistumaan myofib-
roblastien ja fibroblastien kaltaisiksi soluiksi 
(Abe ym. 2001). Perifeerisessä verenkierrossa 
fibrosyyttejä on n. 5 % veren ei-erytrosyyteistä. 
Fibrosyyttejä on tutkittu niiden ensimmäises-
tä kuvauksesta (1994) asti ja niiden on todettu 
toimivan merkittävänä osana kudosvaurioiden 
korjaamisessa ja aiheuttavana tekijänä fibroosien 
synnyssä (Blakaj, Bucala 2012).

Verenkierron fibrosyytit erilaistuvat veren mo-
nosyyteistä. Fibrosyyttien erilaistumista säätele-
vät mm. glukoosi, immunoglobuliini, insuliini, 
jotkin sytokiinit ja jotkin solunulkoisen matrik-
sin proteiinit (Philling, Gomer 2007; Shao, ym. 
2008; Philling, ym. 2006). Kuitenkin olennaisin 
fibrosyyttien erilaistumista säätelevä yksittäinen 
tekijä on veren CD4+ T-solut (Niedermeier ym. 
2009). Fibrosyyttien hematopoieettisen alkupe-
rän voksi ne ilmentävät esim. hematopoieettis-
ta kantasolu markkeria (CD34) ja leukosyyttien 
yleistä antigeeniä (CD45). CD45 ilmentyminen 
kuitenkin vähenee fibrosyyttien erikoistuessa 

myofibroblasteiksi (Grieb, Bucala 2012), sa-
moin kuin CD34 markkerin ilmentymä vähenee 
samasta syystä kudosvaurion parantuessa (Aiba 
1997). Fibrosyyttien erikoistumista edelleen 
myofibroblasteiksi stimuloi ainakin TGF-β1 
-kasvutekijä (Abe ym. 2001).

Deaktivoituneet fibroblastit

Fibrosyytti -nimitystä käytetään fibroblastista, 
jonka kollageenisynteesi on hiljentynyt, jolloin 
fibroblastin solulima vähenee ja tuma kutistuu 
(Tuukkanen 2014) muuttuen pitkulaiseksi. Tu-
man kutistumisen voi selittää ainakin osaksi 
sidekudoksen sisäisten deaktivoituneiden fib-
roblastien, fibrosyyttien, jääminen puristuksiin 
ECM:n kollageenijärjestelmän sisään pinnallis-
ten fibroblastien muodostaessa edelleen uutta so-
luväliainetta. Täysin analoginen tapahtumasarja 
on havaittavissa muun muassa ruston kasvussa, 
(appositionaalisessa, reunoilta tapahtuvassa) 
kondrogeneesissä, kondroblastien erilaistuessa 
kondrosyyteiksi (Standring 2008). Näin synty-
neiden fibrosyyttien proteiinisynteesi ei kuiten-
kaan ole kokonaan pysähtynyt, vaan hiljenty-
neet fibroblastit osallistuvat ECM:n ylläpitoon 
ja vakauttamiseen muun muassa korvaamalla 
vanhaa kollageeniverkostoa uudella (Bianchetti 
ym. 2012). On intuitiivista päätellä kyseisenlai-
sen reaktion korostuvan esimerkiksi mekaanisen 
stressin kuormittamissa jänteissä, minkä seu-
rauksena fibrosyyttien solulima on minimaalinen 
solunsisäisen paineen minimoimiseksi. Kuvasta 
1 huomataan fibrosyyttejä joka puolella raken-
netta, kun fibroblasteja sijaitsee vain rakenteen 
reunoilla, mikä edelleen tukee kyseistä syntyme-
kanismia. Lisäksi tarkasti konformoitunut (tii-
viin sidekudoksen verisuoneton) ECM vaikeut-
taa ravinnon ja hapen diffuusiota verenkierrosta 
sidekudoksen sisäisiin fibrosyytteihin. Puute-
tilasta johtuen fibrosyyttien proteiinisynteesi 
ja muu metabolia hiljentyvät, jolloin suuri osa 
proteiinisynteesikoneistosta näivettyy tarpeet-
tomana pois. Löyhän sidekudoksen tapauksessa 
fibrosyyttien erottaminen fibroblasteista on huo-
mattavasti vaikeampaa mekaanisen puristuksen 
vähäisyydestä johtuen.
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Kuva 1. H-E -värjätty histologinen leike jänteestä, 
jossa huomattavissa fibrosyyttejä (valkoinen nuo-
li) ja fibroblasteja (musta nuoli). LÄHDE: Wikime-
dia Commons

Sidekudoksen soluvälitila
Tukea tarjoavana kudoksena sidekudos on jatku-
van rasituksen alaisena, joten sen komponentit 
on uusittava aika ajoin kestävyyden ja funktio-
naalisuuden takaamiseksi. Täten sidekudokses-
sa esiintyy luun remodellaatiota muistuttava ns. 
collagen turnover -ilmiö (Bianchetti ym. 2012), 
jossa kulunutta ECM:ää uudistetaan niin, että al-
kuperäinen ECM on korvautuu lopulta kokonaan 
uudella.

ECM itsessään koostuu säietukirangasta sekä 
proteiinien ja polysakkaridien muodostamasta 
perusaineksesta (ground substance, GS), amorfi-
sesta hyytelömäisestä aineesta, johon sidekudos-
solut sekä säietukiranka kollageeni- ja elastii-
nimolekyyleineen kiinnittyy. Kollageenisäikeet 
antavat kudoksille mekaanista kestävyyttä kun 
taas elastiinin ja fibrilliinin muodostamat elas-
tiinisäikeet joustavat vastaten kudoksen palautu-
misesta normaalitilaan kuormituksen päätyttyä.

Soluvälitilan säätely

GS sisältää runsaasti erityyppisiä glykoprote-
iineja, jotka säätelevät fibroblastien ja fibro-
syyttien välistä solusignalointia sekä edelleen 
tätä kautta ECM:n komponenttien synteesiä ja 
uudistamiseen liittyvää hajottamista. ECM:n 
hajotuksesta vastaavat osaltaan eräät sinkkiriip-
puvaiset proteaasit, soluvälitilan metalloprotei-
naasit (SMP:t). SMP:ien aktiivisuutta säätelevät 
metalloproteinaasien kudosinhibiittorit. Eräs 
SMP-tyyppi ovat kollagenaasit, jotka puolestaan 
jaotellaan kolmeen alatyyppiin (I, II, III) sen 
mukaan, mitä kollageenityyppiä ne kykenevät 
hajottamaan. Näistä tyyppien I ja III erityksestä 
vastaavat muun muassa fibrosyytit (ja -blastit) 
(Kierszenbaum 2007.)

Fibrosyytit erittävät myös erilaisia proteoglykaa-
neja sekä hyaluronania. Hyaluronani on pitkiä 
ketjuja muodostava ja suuren varaustiheytensä 
johdosta erittäin runsaasti vettä sitova molekyyli, 
jota sidekudoksessa esiintyy pääasiassa GS:ssä 
(Bianchetti 2012). Sitoessaan vettä hyalurona-
ni muodostaa viskoosin geelin, joka on GS:n 
perustavanlaatuisin ominaisuus. Säätelemällä 
hyaluronanin eritystä ja kataboliaa fibrosyytit 
kykenevät siis säätelemään ECM:n juoksevuut-
ta ja täten määräämän esimerkiksi sidekudoksen 
tyypin ja ominaisuudet.

Fibrosyytit kykenevät erittämään ainakin kolla-
geenityyppejä I ja III (Quan 2004) sekä V ja VI 
(Bianchetti 2012), joskin ainoastaan tyyppiä VI 
fibroblastien kollageenieritykseen verrattavassa 
laajuudessa (Bianchetti 2012). Tämä tukee käsi-
tystä fibrosyyttien sidekudosta ylläpitävästä vai-
kutuksesta, sillä kollageeni I vastaa pääasiassa 
kollageenisäikeiden muodostamisesta ja kolla-
geeni III usein assosioituu I-tyypin kollageenin 
kanssa, eli tyypit I ja III vastaavat pikemminkin 
sidekudoksen rakentamisesta kuin ylläpidosta.
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Kuva 2. Kollageenin synteesiketju.

Verilähtöiset fibrosyytit haavan 
paranemisessa
Verilähtöiset fibrosyytit pystyvät muuttumaan 
myofibroblastien tavoin toimiviksi haavojen pa-
ranemista edistäviksi soluiksi siirtyessään vau-
rioituneeseen kudokseen (Abe ym. 2001). Ku-
dosvaurion ilmetessä paikalle saapuvat erilaiset 
leukosyytit, joiden seassa on CD4+ T- soluja. 
CD4+ T-solut stimuloivat monosyyttien erilais-
tumista fibrosyyteiksi (Niedermeier ym. 2009), 
jotka ryhtyvät korjaamaan vauriota. Lisäksi fib-
rosyyttejä kutsutaan vaurioalueelle erinäisten 
kemokiinien, kuten SLC:n (secondary lymphoid 
chemokine) avulla (Abe ym. 2001). Kemokiini-
reseptoreilla, kuten CCR7 (SLC:n stimuloima 
reseptori), CCR3, CCR5 ja CXCR4 ajatellaan 
olevan vaikutus fibrosyyttien houkutteluun vau-
rioalueelle.

Kudosvauriossa fibrosyyteillä on kaksi tehtä-
vää: ne tukevat immuunipuollustusta ja korjaa-
vat varsinaista sidekudosta. Hematopoieettiset 
fibrosyytit omaavat antigeenipresentaatioon 
tarvittavia proteiineja, kuten luokan II HLA-
molekyylejä (human leukocyte antigen) HLA- 
DP, HLA-DQ ja HLA-DR ja ja kostimulatorisia 
molekyylejä CD80 ja CD86. Lisäksi fibrosyytti-
en on havaittu indusoivan jäykkäkouristus tok-
soidi vaste, joka ylittää monosyyttien tuottaman 
vasteen (Chesney ym. 1997). Tästä voi päätellä 
fibrosyyttien näyttelevän merkittävää osaa im-
muunipuolustuksessa vammojen aikana (Blakaj, 
Bucala 2012).

Immuunivasteen voimistamisen lisäksi fibro-
syyttien on havaittu tuottavan αSMA:ta (alpha 
smooth muscle actin) ja erikoistuvan myofibrob-
lasteiksi (Mori ym. 2005). Fibrosyytit tuottavat 
myös ainakin kollageenejä I ja III, vimentiiniä 
ja fibronektiiniä (Bucala ym. 1994). Tulosten pe-
rusteella fibrosyytit osallistuvat kudosvaurioiden 
korjaamiseen sekä suoraan, että välillisesti (Bla-
kaj, Bucala 2012).
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Tiivistelmä
Epiteelisolut liittyvät yhteen kudoksiksi, jotka toimivat rajapintoina elimistön ja ympäristön välillä. Epiteeli-
kudosta muodostuu kaikista alkiolevyn osista ja se on yksi elimistön peruskudoksista. Sen soluilla on paikasta 
riippuen erilaisia rakenteita, ja nämä mahdollistavat epiteelisolujen toiminnan eri tehtävissä aina rajapinta-
soluista aktiivisessa absorptiossa toimimiseen. Erikoisrakenteet mahdollistavat epiteelisolujen tehtäviä tietyis-
sä epiteelikudoksissa.

Epiteelisolut liittyvät toisiinsa erilaisin rakentein, jotka edelleen mahdollistavat epiteelien toiminnan erilaisissa 
tehtävissä. Liitosrakenteiden ansiosta epiteelisolut ovat polaarisia.

Epiteelisolut ja näiden muodostamat kudokset voidaan systemaattisesti luokitella niiden muodon, toiminnan ja 
rakenteiden mukaan.

Johdanto
Epiteelikudosta syntyy alkiossa ektodermistä, 
endodermistä ja mesodermistä. Se on yksi pe-
ruskudoksista, tehtävänään verhota ja suojata 
ihon ja elinten pintoja, toimien ruumiinraken-
teiden rajapintoina. Tähän tehtävään epiteeli-
kudos soveltuu hyvin, sillä se on kestävää ja 
uusiutuu nopeasti verrattuna elimistön muihin 
kudoksiin. Epiteelikudosta onkin useata tyyp-
piä; solut voivat olla levymäisiä, kuutiomaisia 
tai lieriömäisiä, toisaalta yhdessä tai useam-
massa kerroksessa. Epiteelikudos ei kuitenkaan 
ole pelkkä suojaava pinta, vaan sillä on useita 
tehtäviä aina erityksestä pinta-materiaalin kul-
jetukseen. Toiminnan näissä tehtävissä mahdol-
listaa solujen polaarinen luonne (toiminnallinen 
ja rakenteellinen) sekä solujen väliset erilaiset 
liitokset (myös liitokset tyvikalvoon). (Kiers-
zenbaum, 2007)

Epiteelisolujen jaottelu
Epiteelikudos on joko yhdenkertaista tai ker-
rostunutta, riippuen sijainnista. Kudosta pitävät 
koossa solujen väliset liitokset ja liitokset tyvi-
kalvoon. Toimintansa perusteella epiteelikudos 
voidaan jakaa pinta-, aistin- ja rauhasepiteeliin.

Pintaepiteeli

Pintaepiteeli verhoaa kehon ulko- ja sisäpintoja. 
Sen tehtävänä on suojata kudoksia ja elimiä sekä 
säädellä aineiden kulkua elimistön eri tilojen vä-
lillä. (Laitala-Leinonen, 2004; Lehenkari, 2011)

Aistinepiteeli

Aistinepiteelin tehtävä on ottaa vastaan ärsykkei-
tä. Epiteelisoluissa on runsaasti reseptorisolu- ja, 
jotka välittävät informaation keskushermostoon. 
Reseptorit ovat spesifisiä tietylle ärsykkeelle. 
Eksteroseptorit välittävät tietoa ulkomaailmasta, 
interoseptorit elimistöstä itsestään ja propriosep-
torit elimistön tai sen osan asennosta tai liiketi-
lasta. (Kierszenbaum, 2007; Laitala- Leinonen, 
2004; Lehenkari, 2011)

Rauhasepiteeli

Rauhaset muodostuvat erilaisista epiteeleistä ja 
ne ovat syntyneet sidekudoksen sisäisistä epi-
teelin kuroumista. Rauhaset ovat erikoistuneet 
erilaisiin tehtäviin, kuten hormonien ja erittei-
den tuottamiseen, kuljetukseen ja varastointiin. 
Rauhaset erittävät tuotteitaan joko eksotai en-
dokriinisesti. Eksokriinisissä rauhasissa erite 
kulkeutuu rauhasen ulkopuolelle rauhasontelon 
ja tiehyiden kautta. Endokriinisistä rauhasista, 
kuten käpylisäkkeestä, tiehytjärjestelmä sen si-
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jaan puuttuu, ja erite kulkeutuu suoraan veren-
kiertoon. Rauhaset voidaan jakaa suoriin ja kier-
teisiin putkirauhasiin sekä haarautuneisiin rau-
hasiin. Yksittäisiä erittäviä soluja esiintyy myös 
muilla epiteelipinnoilla, kuten limakalvon limaa 
erittävät gobletin solut. (Kierszenbaum, 2007; 
Laitala-Leinonen, 2004; Lehenkari, 2011)

Pintaepiteelin luokittelu
Pintaepiteeli voidaan luokitella solukerrosten 
lukumäärän mukaan joko yhdenkertaiseksi tai 
kerrostuneeksi epiteeliksi. Yhdenkertainen epi-
teeli koostuu yhdestä tyvikalvon päällä olevasta 
solukerroksesta, ja se kestää melko huonosti me-
kaanista rasitusta. Yhdenkertaisella epiteelillä on 
tärkeä rooli solujen ja molekyylien säädellyssä 
kuljetuksessa sekä kommunikointireittinä eri ti-
lojen välillä.

Kerrostunut epiteeli koostuu kahdesta tai use-
ammasta solukerroksesta. Se suojaa kudoksia 
kulumiselta ja vaurioilta sekä estää esimerkiksi 
taudinaiheuttajien pääsyn suojaamaansa tilaan. 
Vettä ja pienimpiä molekyylejä lukuun ottamatta 
kerrostuneen epiteelin läpi tapahtuu hyvin vähän 
aineiden siirtymistä. Kerrostuneissa epiteeleissä 
tyvikerroksen solut (basaalisolut) jakautuvat, ja 
uudet solut siirtyvät vähitellen kohti pintaa. So-
lujen muodon vaihdellessa kerroksesta toiseen, 
kerrostuneiden epiteelien jaottelu tehdään api-
kaalipintaa vasten olevien solujen muodon pe-
rusteella.

Pintaepiteeli voidaan jakaa myös solujen muo-
don perusteella levy-, kuutio- ja lieriöepiteeliin. 
Lisäksi voidaan erottaa pintaepiteelin erikoistyy-
pit, valekerrostunut lieriöepiteeli ja välimuo- toi-
nen epiteeli. (Kierszenbaum, 2007; Lehenkari, 
2011)

Levyepiteeli

Yhdenkertainen levyepiteeli sallii aineiden kul-
jetuksen epiteelin läpi. Sen litteät solut rajaavat 
elimistön eri tiloja, mutta muuten yhdenkertai-
sella levyepiteelillä ei ole omaa erityisfunktiota. 
Endoteelillä tarkoitetaan veri- ja imusuonten pin-
nassa olevaa yhdenkertaista epiteeliä ja mesotee-
lillä vastaavaa solukkoa ruumiinonteloiden, 
kuten keuhko- ja sydänpussin sekä vatsakalvon 
pinnalla. Kerrostunutta levyepiteeliä sen sijaan 
sijaitsee pinnoilla, joissa mekaaninen kulutus 
on suurta, kuten iholla, suuontelossa, ruokator-
vessa, peräsuolessa ja emättimessä. Kerrostunut 

levyepiteeli näyttää valomikroskooppikuvas-
sa basolateraalipinnan puolella kuutiomaiselta, 
mutta pintaa kohti noustessaan solut muuttuvat 
levymäisiksi. Keratinisaatioasteen mukaan ker-
rostunut levyepiteeli voidaan jakaa keratinisoitu-
mattomaan (esim. suu, ruokatorvi) ja keratinisoi-
tuneeseen (esim. iho) epiteeliin. Keratiinisäikei-
den muodostama keratiinimassa antaa epiteelille 
mekaanisen kestävyyden. (Kierszenbaum, 2007; 
Lehenkari, 2011; Reunanen H et al. 2006, luettu 
5.9.2011)

Kuva 1. Ihmisen ihon kerrostunutta levyepiteeliä. 
Kuvasta erotettavissa eri ihon kerrokset.

Kuva 2. Kaaviokuva yhdenkertaisesta levyepitee-
listä.

Kuutioepiteeli

Kuutioepiteelin solut ovat vahvasti polarisoitu-
neita, ne ovat muodoltaan neliömäisiä ja niiden 
tumat sijaitsevat solujen keskellä. Yhdenkertais-
ta kuutioepiteeliä sijaitsee erityisesti pinnoilla, 
joilla tapahtuu aineiden imeytymistä ja eritystä, 
kuten eksokriinisten rauhasten tiehyissä, mu- 
nuaistubuluksen sisäpinnalla, kilpirauhasen 
follikkeleissa ja munasarjan pinnassa. Kerros-
tunut kuutioepiteeli koostuu yleensä kahdesta 
solukerroksesta. Se on melko harvinaista, mutta 
sitä esiintyy esimerkiksi isoissa rauhasputkissa, 
kuten sylkirauhasessa, jossa kerrostuminen mah- 
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dollistaa lumenin venymisen. (Kierszenbaum, 
2007; Lehenkari, 2011; Reunanen H et al. 2006, 
luettu 5.9.2011)

Kuva 3. Ihmisen maitorauhasen kuutioepiteeliä 
osana rauhasrakennetta.

Kuva 4. Kaaviokuva kerrostuneesta kuutioepitee-
listä.

Lieriöepiteeli

Lieriöepiteelin solut ovat korkeita, lieriötä muis-
tuttavia soluja, joiden tumat sijaitsevat lähes 
samalla tasolla. Yhdenkertaista lieriöepiteeliä 
sijaitsee pinnoilla, joissa tapahtuu vilkasta ai-
neiden imeytymistä ja/tai eritystä, kuten ohut- ja 
paksusuolessa, maharauhasissa ja sappirakossa. 
Näissä soluissa on usein myös värekarvoja tai 
cilioita, jotka kasvattavat solun apikaalipinnan 
pinta-alaa. Kerrostunut lieriöepiteeli suojaa al-
laan olevia kudoksia ja sitä esiintyy esimerkiksi 
eksokriinisten rauhasten suurimmissa tiehyis-
sä ja silmän sädekalvossa. Basolateraalipinnan 
puolella solut näyttävät kuutiomaisilta. (Kiers-
zenbaum, 2007; Lehenkari, 2011; Reunanen H et 
al. 2006, luettu 5.9.2011)

Kuva 5. Sian ohutsuolen pintaa. Ulkokerroksessa 
lieriöepiteeliä.

Kuva 6. Kaaviokuva yhdenkertaisesta lieriöepitee-
listä.

Epiteelisolujen rakenteita

Liitokset

Epiteelikudoksessa huomattavaa on soluväli-
aineen puuttuminen ja solujen väliset liitokset, 
jotka mahdollistavat toiminnan valikoivana kul-
kuesteenä. Tämä mahdollistuu erikoisrakenteis-
ten liitosten ansiosta.

Tiivisliitos tuo kahden vierekkäisen solun so-
lukalvot niin lähelle toisiaan, ettei soluvälitilaa 
voi käytännössä erottaa. Nauhamaisen rakenteen 
muodostavat tiivisliitosproteiinit (okkludiinit ja 
klaudiinit). Tiivisliitosvyöhykkeet estävät kalvo-
rakenteiden liikkeet, jakaen näin solukalvon ja 
polarisoiden solun (apikaali- ja basaalipinnat). 
(Lehenkari, 2011; Hiltunen et al., 2010)

Desmosomit ovat solujen välisiä liitoksia, pää-
tehtävänään vahva solujen yhteenliittyminen. 
Niillä on myös signalointitehtäviä, liittyen ku-
doksen kehittymiseen ja remodellaatioon. On 
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myös esitetty, että ne ovat dynaamisia rakenteita, 
jotka osaltaan osallistuvat muihinkin solun toi-
mintoihin. (Delva et al., 2009; Thomason et al., 
2007)

Vyöliitos kiertää solun ympäri, sijaiten yleen-
sä tiivisliitosvyöhykkeen alla. Liitosproteiinina 
toimii kadheriini, joka kiinnittyy solukalvon 
sisäpinnoilla sijaitseviin aktiinimikrofilament-
teihin. Yhdessä tiivis liitos, desmosomi ja vyö-
liitos muodostavat junktionaalisen kompleksin. 
(Kierszenbaum, 2007; Hiltunen et al., 2010)

Tyvikalvo, joka koostuu soluväliaineesta, si-
jaitsee aina heti epiteelin alapuolella. Se toimii 
apuna epiteelin järjestäytymisessä ja kiinnittää 
epiteelisolut kudoksen alla olevaan sidekudok-
seen. Tyvikalvon rooli epiteelikudokseen kulke-
vien aineiden säätelijänä on huomattava, koska 
epiteelissä itsessään ei ole hermotusta tai veri-
suonia. Ravinto kulkeutuukin diffuusion avulla 
sidekudoksen verisuonista. Verisuonettomuus 
asettaa toisaalta rajoituksen epiteelin koolle; ne 
eivät voi olla kovin suuria, johtuen juuri veri-
suonten puutteesta. (Hiltunen et al., 2010)

Kuva 7. Havaintokuva liitosten sijainnista toisiinsa nähden. A) Tiivisliitosvyöhyke B) Vyöliitos C) Des-
mosomi D) Aukkoliitos E) Hemidesmosomi, joka kiinnittää solun tyvi- kalvoon. F) Tyvikalvo. Tiivisliitos, 
vyöliitos ja desmosomi muodostavat junktionaalisen kompleksin (JK), joka jakaa solun apikaali- ja ba-
saalipuoliin.
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Polarisuus

Tiivisliitosvyöhykkeiden ja junktionaalisten 
kompleksien ansiosta epiteelisolut ovat po-
larisoituneita. Vyöhykkeet jakavat solun api-
kaalipintaan (ontelon puoli) ja basaalipintaan 
(tyvikalvon puoli). Apikaalipinnalle kuuluvat 
soluja suojaavat mekanismit kuten ciliat, mutta 
myös toisaalta absorption kannalta olennaiset 
rakenteet kuten mikrovillukset. Basaalipinnan 
rakenteet ovat muun muassa solua koossa pitä-
viä molekyylejä. Toisaalta tiivisliitosvyöhykkeet 
jakavat solun osiin myös proteiinien ja eräiden 
muiden molekyylien osalta, estäen näiden ku-
lun kalvon puolelta toiselle. (Reunanen H et al., 
2011; Hiltunen et al., 2010)

Epiteelisolujen erityistyypit ja 
-rakenteet
Epiteelisolujen pinnassa voi apikaalisesti esiin-
tyä erityisrakenteita, jotka tietyissä elimistön 
osissa ovat olennaisia solujen toiminnan ja teh-
tävän kannalta. Näitä ovat esimerkiksi ciliat eli 
värekarvat, mikrovillukset ja stereociliat.

Epiteelisolujen erityisrakenteet

Ciliat eli värekarvat
Cilioita eli värekarvoja sijaitsee useissa elimis-
tömme soluissa, etenkin hengitysteiden ja mu- 
nanjohtimen epiteelisoluissa. Ne ovat liikku-
miskykyisiä, solukalvon ympäröimiä hiusmaisia 
solukielekkeitä. Esimerkiksi hengitysteissä väre-
karvat puhdistavat niitä liikuttaen henkitor- veen 
kertynyttä limaa ja siihen tarttuneita bakteereja 
kohti nielua. (Kierszenbaum, 2007)

Mikrovillukset
Mikrovillukset ovat cilioita pienempiä sormi-
maisia ulokkeita solun apikaalipinnalla. Niiden 
tukiranka on muodostunut aktiinisäikeistä. Mik-
rovillusten tehtävänä on ensisijaisesti suuren- taa 
absorptiopinta-alaa useissa epiteelisoluissa, ku-
ten ohutsuolen epiteelissä. Yhtä epitee- lisolua 
voi päällystää jopa 3000 mikrovillusta. Usein 
mikrovillusten pinnalla on glykokalyx- kerros, 
joka auttaa aineiden imeytymisessä ja toimii 
suojaavana rakenteena. (Kierszenbaum, 2007; 
Solunetti 2006, 5.9.2011)

Stereociliat
Stereociliat ovat pitkiä ja haarautuvia solun ulok-
keita. Niiden rakenne muistuttaa huomatta- vasti 
enemmän mikrovilluksia kuin cilioita. Stereoci-
lioita sijaitsee esimerkiksi korvan aistin- soluissa 
apikaalipinnalla, jossa ne osallistuvat kuulo- ja 
tasapainoaistimuksiin. (Kierszen- baum, 2007)

Epiteelisolujen erityistyypit

Valekerrostunut epiteeli
Epiteelin nimi juontaa tumien sijainnista eri 
korkeuksilla toisiinsa nähden. Kaikki solut ovat 
kiinni tyvikalvossa. Valekerrostunutta epiteeliä 
sijaitsee esimerkiksi henkitorvessa. Sieltä löy- 
tyvässä kudoksessa on kolme pääsolutyyppiä; 1) 
lieriösolut, joiden apikaalipinnalla on siilioi- ta, 
2) basaalisolut, jotka ovat kiinnittyneinä tyvikal-
voon ja 3) pikarisolut, jotka erittävät limaa. Toi-
sin kuin muut solutyypit, basaalisolut eivät yllä 
luumeniin asti. (Kierszenbaum, 2007)

Kuva 5. Sian henkitorvi, jonka pinnalla valekerros-
tunutta epiteeliä.

Välimuotoinen epiteeli
Välimuotoinen epiteelikudos on erikoislaa-
tuista, ominaisuutenaan venymiskyky. Toinen 
eri- koisominaisuus on kyky kestää virtsaa 
syöpymättä, toiset epiteelit eivät tähän kykene. 
Epitee- lin solukerrosten lukumäärä riippuu ve-
nymistilasta. Levossa solukerroksia voi olla 6–8, 
ää- rimmillään venyneenä vain kaksi. Levossa 
solut ovat pyöreitä, mutta venyneenä litistynei-
nä. Välimuotoista epiteeliä esiintyy esimerkiksi 
virtsanjohtimessa ja virtsarakossa. (Lehenkari, 
2011; Törrönen et al., 2011)
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Tiivistelmä
Rasvasolut saavat alkunsa mesenkymaalisista 
soluista muodostaen aluksi lipoblastin (prea-
diposyytin) ja sen jälkeen ko. solut erilaistuvat 
varsinaisiksi rasvasoluiksi. Rasvasolu tunnetaan 
myös nimillä adiposyytti ja liposyytti.

Useiden rasvasolujen yhteenliittymä muodostaa 
rasvakudoksen, jota on kahta eri tyyppiä: ruskeaa 
ja valkoista. Valkoinen rasva toimii pitkäaikaise-
na energiavarastona ja lämpöeristeenä. Ruskea 
rasva taasen on hyvä lämpöenergian lähde. Ihmi-
sen kehossa on rasvakudosta suurina yhtenäisinä 
alueina mm. ihonalaiskudoksessa sekä vatsapai-
dassa. Ihonalainen rasvakudos näkyy kehon pin-
nanmuotoina sekä toimii osittain kämmenten ja 
jalkapohjien iskunvaimentimena. Rasvakudosta 
on myös mm. sisäelinten välisissä tiloissa, joissa 
se auttaa pitämään elimiä paikoillaan.

Mikroskopiassa histologisissa leikkeissä rasva-
soluista näkyy yleensä vain ohut sytoplasma-
kerros ja litistynyt tuma solukalvon reunoilla. 
Rasvasolujen muoto kuitenkin säilyy, joten näyt-
teestä voi havaita rasvasolukon monikulmaisena, 
tiiviinä verkkorakenteena.

Johdanto
Tässä solu- ja kehitysbiologian opintojakson 
sisältöön kuuluvassa esseessä käsitellään rasva-
solun rakennetta, toimintaa, muodostumista ja 
esiintymistä ihmisen kehossa. Myös rasvasolu-
jen histologisia seikkoja käsitellään kuvien ja 
tekstien muodossa.

Rasvasolun rakenne ja toiminta
Rasvasolut ovat soluina erittäin suuria, sillä nii-
den läpimitta on n. 100 µm. (Ross ym. 2005) 
Kaikkien eläinsolujen tapaan myös rasvasolua 
rajaa solukalvo, solun sisällä on sytoplasmaa 
ja tuma. Muita soluorganelleja ovat vähäisinä 
määrinä esiintyvät Golgin laitteet, ribosomit ja 

karkeapintaiset endoplasmakalvostot (RER). 
Mitokondrioita on valkoisessa rasvassa vähän, 
mutta ruskeassa rasvassa niitä on paljon. (Kiers-
zenbaum 2007)

Rasvasolun kehityksen ensiaskel on erilaistu-
maton kantasolu, kuten kuvan 1 rakennekaavi-
ossa on esitetty. Kantasoluista kehittyy varhaisia 
lipoblasteja, joista myöhemmin kehittyy joko 
ruskeita tai valkoisia rasvasoluja. Valkoinen 
rasvasolu kehittyy kypsäksi kahden välivaiheen 
kautta. (Ross ym. 2005)

Kuva 1. Rasvasolujen kehittyminen. Kuvassa 
numeroidut osat: 1. erilaistumaton kantasolu, 2. 
fibroblasti, 3. ja 4. preadiposyytti, 5. välivaiheen li-
poblasti, 6. ruskea rasvasolu, 7. myöhäinen lipob-
lasti ja 8. valkoinen lipoblasti (kypsä). (mukaillen 
Ross ym. 2005)
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Solukalvossa on insuliiniin reagoivia IGF-1-re-
septoreita (insuline-like growth factor-1), joiden 
aktivoiduttua soluun alkaa kerääntyä pieniä ras-
vapisaroita. Nämä pienet rasvapisarat keräänty-
vät edelleen suuremmiksi rasvapisaroiksi, jotka 
lopulta kerääntyvät yleensä yhteen (joskus use-
ampaan) suureen pisaraan, joka täyttää solua 
keskipisteestä, työntäen soluorganellit solukal-
voa vasten. Rasvapisaran ympärillä ei ole eril-
listä kalvoa, vaan se on suorassa kosketuksessa 
solun ”normaalin” sisällön kanssa. Myös pros-
taglandiinit ovat merkittävä osa rasvasolun ras-
vavarastoinnin säätelyssä. Soluun varastoituva 
rasva on triglyseridiä (n. 95 % rasvapisaran sisäl-
löstä), jossa glyserolimolekyyliin on esteröitynyt 
kolme karboksyylihappomolekyyliä. (Kierszen-
baum 2007, Hiltunen ym. 2008)

Rasvan vapautumista ja hajoamista sääteleviä 
tekijöitä ovat adrenaliini, glukagoni, adrenokor-
tikotrooppinen hormoni (ACTH).

Rasvasolut histologiassa
Hyvin säilyneen rasvakudoksen rakenne on 
verkkomainen ja soluista on jäljellä vain litisty-
nyt tuma sekä ohut sytoplasmakerros. Näytteen 
valmistuksen aikana rasvat uuttuvat pois. (Histo-
logian moniste H3) Kuvassa 2 on esitetty löyhän 
sidekudoksen rasvasolukkoa. Kuvasta 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 solukal-
voa vasten. (copyright Mauno Kuru 2009

Rasvan muodostuminen
Aineenvaihdunnan anabolinen tila seuraa jo-
kaista ateriaa. Veren glukoosipitoisuus nousee, 
jolloin insuliinin eritys kasvaa (Hiltunen ym. 
2007). Tällöin IGF-1-reseptori aktivoituu ja ras-
vasoluun alkaa virrata rasvapisaroita ja siitä tie-
tenkin seuraa solun rasvan määrän kasvu (Kiers-
zenbaum 2007).

Elimistöön tulee rasvaa sellaisenaan ravinnon 
mukana. Rasvaa muodostuu myös elimistön ai-
neenvaihdunnassa mm. hiilihydraateista, ami-
nohapoista tai muista rasvahapoista syntetisoi-
tumalla (Hiltunen ym. 2008). Elimistön aineen-
vaihdunta ei tuota rasvahappomolekyyleihin 
kaksoissidoksia, jotka ovat välttämättömille l. 
essentiaaleille rasvahapoille ominaisia (Hiltunen 
ym. 2008). Näitä rasvoja on saatava riittävä mää-
rä ravinnon mukana. (Hiltunen ym. 2008) Myös 
rasvasolu voi tuottaa itse rasvahappoja glukoo-
sista. Solu tuottaa glukoosin siirtäjäproteiinin 
(GLUT-4), joka päästää glukoosia solun sisälle 
(Kierszenbaum 2007).

Rasvakudostyypit

Ruskea rasva

Ruskea rasva on eristeenä huonoa ja sen mer-
kitys onkin ainoastaan lämpöenergiaa tuottava-
na lisäkapasiteettina. Lämmöntuotolle on kaksi 
vaatimusta: mitokondrionaalinen biogeneesi ja 
proteiinin UCP-1 (uncoupling protein-1) läs-
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näolo. Ruskeaa rasvaa esiintyy kokonaisuuden 
kannalta merkittäviä määriä lähinnä vastasyn-
tyneillä. Aikuisilla ruskeaa rasvaa ei juuri ole. 
Rasvan ruskea väri johtuu solujen sisältämien 
mitokondrioiden sytokromeista ja lipokromipig-
mentistä. Ruskealle rasvalle on tyypillistä tiheä 
verisuonitus. (Kierszenbaum 2007) Kuvassa 4 
on ruskeaa rasvakudosta, josta on havaittavissa 
useat rasvapisarat jokaista solua kohden. Kuvas-
sa 5 näemme muutamia rasvasoluja ja erilliset 
rasvapisarat paremmin.

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)

Valkoinen rasva

Valkoinen rasva on tunnettu hyvänä lämpö-
eristeenä sekä pitkäaikaisena energiavarastona. 
Pitkäaikaisesti jatkuvan anabolisen tilan aikana 
ruoasta saatava kemiallisen energian määrä ylit-

tää elimistön energian kulutuksen, jolloin ylijää-
mä varastoituu valkoiseen rasvakudokseen. Ras-
va sisältää energiaa noin kaksinkertaisen määrän 
massayksikköä kohden verrattaessa hiilihydraat-
teihin ja proteiineihin. Rasvan triglyserideillä 
energiasisältö on noin 37,7 kJ/g ja hiilihydraa-
teilla l. sokereilla sekä proteiineilla l. valkuais-
aineilla n. 16,8 kJ/g. (Hiltunen ym. 2008) Ku-
vassa 6 näkyy valkoista rasvakudosta ja kuvassa 
7 näkyy yksi rasvasolu sekä osia viereisistä ras-
vasoluista. Huomion arvoista on tuman painumi-
nen solukalvoa vasten. Kuvat 6 ja 7 ovat otettu 
Oulun yliopiston anatomian ja solubiologian lai-
toksen näytteitä ja laitteita käyttäen.

Kuva 6. Valkoista rasvakudosta. (Histologian ope-
tusnäyte 28, munuainen, 10x, Anatomian ja solu-
biologian yksikkö 2009)

Kuva 7. Valkoinen rasvasolu. (Histologian opetus-
näyte 28, munuainen, 40x, Anatomian ja solubio-
logian yksikkö 2009.
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Rasvakudos ihmisessä
Ihmisellä rasvakudosta esiintyy suurina yhtenäi-
sinä alueina vatsapaidassa (omentum) ja ihon-
alaiskudoksessa (subcutis). (Hiltunen ym. 2008) 
Rasva täyttää elimistön tiloja ja peittää anatomi-
sia osia toimien suojaavana iskunvaimentimena. 
Edellä mainitulla on vaikutusta jalkapohjissa ja 
munuaisten sekä silmäkuopan ympärillä. (Kiers-
zenbaum 2007)

Nuorella miehellä kehon massasta on rasvaku-
dosta on n. 15 %. Naisilla vastaava luku on hie-
man suurempi. (Hiltunen ym. 2008)
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Tiivistelmä
Hermosolu eli neuroni on hermoston toiminnan perusyksikkö. Hermosolu on erikoistunut vastaanottamaan 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, bipolaariset 
ja pseudounipolaariset. Sähköisiä viestejä aksonissa kuljettaa ärsykkeen aiheuttama aktiopotentiaali. Siihen 
liittyy neuronin solukalvon depolarisaatio, jossa kalvojännite muuttuu negatiivisesta positiiviseksi, sekä repo-
larisaatio, 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 regeneraatiota eli 
toiminnallista uusiutumista. 

Johdanto
Hermosolu eli neuroni on hermoston toiminnal-
linen perusyksikkö, joka on pitkälle erikoistunut 
ja herkkä solu. Historiassa mikään muu solu ei 
ole vetänyt puoleensa niin paljon huomiota tai 
aiheuttanut niin paljon kiistelyä kuin hermo-
solu. Hermosolu on erikoistunut kuljettamaan, 
vastaanottamaan ja tulkitsemaan sähköisiä sekä 
kemiallisia viestejä. Yleensä neuronit rakentu-
vat kolmesta osasta: soomasta, dendriiteistä ja 
aksonista. Neuronit voivat olla vaikutukseltaan 
joko inhibitorisia, eksitatorisia tai modulatorisia. 
Tehtävältään neuronit voidaan taas jakaa motori-
siin, sensorisiin ja erittäviin soluihin. (Siegel ym. 
1999, Kierszenbaum 2007)

Hermostoa voidaan kuvata koordinaation, kom-
munikoinnin ja selviytymisen moniosaiseksi ja 
interaktiiviseksi verkostoksi. Hermosto jaetaan 
anatomisesti keskushermostoon (CNS) ja ääreis-
hermostoon (PNS). Keskushermostoon kuuluu 
aivot, selkäydin sekä silmien hermostolliset osat. 
Ääreishermostoon kuuluu kaikki keskusher-
moston ulkopuolella olevat hermostolliset osat. 
Ääreishermosto yhdistää keskushermoston kaik-
kiin 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 lipidipitoisesta 
myeliinitupesta. Harmaassa aineessa on neuro-
nien soomaosia. (Heape 2009)

Hermostossa on neuronien lisäksi hermotuki-
soluja eli gliasoluja. Nämä muodostavat hermo-
tukikudoksen eli neuroglian. Hermokudoksessa 
ei ole varsinaista soluväliainetta. Gliasoluja on 
paljon enemmän kuin neuroneita. Gliasolujen 
tehtävänä on tukea neuroneita ja huoltaa sekä 
ylläpitää hermokudoksen kuntoa ja toimintaa. 
Keskuhermostossa gliasoluja ovat oligodendro-
syytit, astrosyytit, mikrogliasolut, ependyymi-
solut ja radiaalisolut. Ääreishermostossa taas 
gliasoluja ovat Schwannin solut, satelliittisolut 
ja ”boundary cap” –solut. (Kierszenbaum 2007, 
Heape 2009)

Hermoston kehittyminen
Hermosto on peräisin alkiokautisesta ektoder-
mistä. Keskushermosto kehittyy hermostole-
vystä, ektodermin osasta, joka kasvaa reunoil-
ta yhteen ja sulkeutuu hermostoputkeksi. Tätä 
tapahtumaa kutsutaan neurulaatioksi, ja se on 
valmis noin alkionkehityksen 28. päivänä. Her-
mostoputken kaudaaliseen osaan muodostuu 
selkäydin ja kraniaaliseen osaan aivorakkulat ja 
myöhemmin aivot. Putkeen syntyneet neuronit 
asettuvat sopivaan paikkaan, kypsyvät ja muo-
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dostavat sitten aksonit ja dendriitit. Hermosto-
putken erilaistuessa siitä ja koko ektodermistä 
erkanee solupopulaatio, hermostopiena, joka 
siirtyy mesodermikerrokseen. Hermostopiena on 
ääreishermoston aihe, eli siitä kehittyvät muun 
muassa perifeeristen ganglioiden neuronit ja 
gliasolut. Osa pienan soluista vaeltaa myös muu-
alle alkioon ja erilaistuu esimerkiksi melanosyy-
teiksi. (Alberts ym. 2002, Kierszenbaum 2007, 
Sadler 2009)

Hermosolun rakenne
Neuroni sisältää samat solusisäiset rakenteet ja 
osat kuin muutkin solut. Esimerkiksi Golgin laite 
ja mitokondrio kuvattiin ensimmäisenä hermo-
solussa. Tyypilliset neuronien kolme pääraken-
netta ovat sooma, dendriitit ja aksoni. (Siegel 
ym. 1999)

Kuva 1. Hermosolu. (piirtänyt Essi Pelimanni)

Sooma

Sooma on neuronin keskus ja siellä on vilkas 
proteiinisynteesi. Se muodostuu suuresta tumas-
ta, soluorganelleista ja tumaa ympäröivästä sy-
toplasmasta, jota kutsutaan myös perikaryoniksi. 
Sooma sisältää erittäin kehittyneen ja aktiivisen 
karkean endoplasmakalvoston (RER). Tämä 
endoplasmakalvosto ja ribosomit muodostavat 
soomaan sekä dendriitteihin mikroskooppivär-
jäyksellä erotettavia granuloita, joita kutsutaan 
Nisslin jyväsiksi (ks. Kuva 1). Nisslin jyväset 

ovat proteiinisynteesipaikkoja. Nisslin jyväsiä ei 
ole aksonikeossa eli siinä kohdassa soomaa, jos-
ta aksoni alkaa, eikä aksonissa itsessään. Koska 
mikroskooppikuvassa dendriitit ja aksoni ovat 
monesti vaikeasti erotettavissa toisistaan, tämä 
Nisslin jyvästen värjäys auttaa sooman ja dend-
riittien erottamisessa aksonista. Soomassa on 
myös paljon mitokondrioita energiaa tuottamas-
sa sekä suuria Golgin laitteita. Neurofilamentit 
ja neurotubulukset auttavat soomaa pitämään 
muotonsa ja rakenteensa. Nämä antavat muodon 
myöa aksoneille. Soomaosassa on lysosomeja ja 
sinne kerääntyy myös neuronin vanhetessa li-
pofuskiinijyväsiä. Nämä ovat väriaineita, jotka 
syntyvät kalvorakenteiden hajotessa. (Kierszen-
baum 2007, Heape 2009)

Dendriitit 

Dendriitit eli tuojahaarakkeet vastaanottavat 
informaatiota toisista neuroneista ja välittävät 
viestiä eteenpäin neuronissa porrastettujen po-
tentiaalien (”graded potentials”) avulla (ei ole 
sama kuin aktiopotentiaali). Yhdessä neuronis-
sa on yleensä paljon dendriittejä ja ne lähtevät 
haarautumaan soomasta. Dendriitit ovat moni-
haaraisia ja usein lyhyitä. Dendriiteissä ei ole 
myeliinituppea eivätkä ne sisällä neurofibrillejä! 
Koko dendriitin pinta on päällystetty pienillä 
ulkonemilla, joissa on ainakin yksi synaptinen 
yhteys aksoniin. Yhteys voi olla inhiboiva tai sti-
muloiva. (Kierszenbaum 2007, Heape 2009)

Aksoni

Jokaisessa neuronissa on vain yksi aksoni, joka 
alkaa soomasta lähtevällä aksonikeolla, jossa on 
paljon jänniteherkkiä natriumkanavia ja haarau-
tuu lopusta päätehaaroihin (telodendron). Jokai-
sessa päätehaarassa on laajentuma, synapsipää-
te. Synapsi muodostuu presynaptisen synapsi-
päätteen, joka on aksonissa ja postsynaptisen 
synapsipäätteen, joka on yleensä dendriitissä, 
välille. Aksoni siis kuljettaa viestiä aktiopoten-
tiaalin avulla toisille soluille, jotka voivat olla 
toisia neuroneita, lihassoluja jne. Aksonit voivat 
olla lyhyitä tai jopa yli 1 metrin pituisia. Akso-
neissa on paljon mitokondrioita ja aksoneiden 
membraaneissa eli aksolemmoissa on paljon 
jänniteherkkiä natriumkanavia, joita tarvitaan 
aktiopotentiaalin synnyssä. Aksonit voivat mye-
linisoituneita tai myelinisoitumattomia. Myelini-
soituneissa on myös Ranvierin kuroumia, jotka 
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ovat jaksottaisia katkoksia aksonin myeliinitu-
pessa. 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)

Neuronityypit
Hermosoluja on useaa eri tyyppiä. Ne voidaan 
jakaa soomaan liittyvien aksonien ja dendriittien 

määrän perusteella (ks. Kuva 3). Multipolaariset 
solut voidaan jaotella myös niiden aksonien ja 
dendriittien suhteellisten pituuksien mukaan.

Jokaisesta neuronista lähtee aina vain yksi akso-
ni, mutta dendriittien määrä vaihtelee. Pseudou-
nipolaarisiin neuroneihin ei liity yhtään dendriit-
tiä ja aksoni on vain hyvin lyhyt pätkä, joka sit-
ten jakautuu kahteen haaraan. Perifeerinen haara 
tuo impulsseja ääreishermostosta ja sentraalinen 
haara johtaa impulssit selkäytimeen. Pseudouni-
polaarisia soluja esiintyy tuntohermosyinä spi-
naaliganglioissa.

Toinen neuronityyppi on bipolaarisolu, jossa 
viestejä tuomassa on yksi dendriitti ja viemässä 
sooman toiselta puolelta lähtevä aksoni. Myös 
bipolaarisolut ovat sensorisia neuroneja. Niitä 
esiintyy esimerkiksi silmän verkkokalvossa, ha-
juepiteelissä sekä kuuloradassa.

Multipolaariset solut ovat yleisin hermosolu-
tyyppi. Niissä on yhden aksonin lisäksi vähin-
tään kaksi dendriittiä. Multipolaarisista soluista 
pyramidaalisolut ovat nimensä mukaisesti pyra-
midin muotoisia ja ne ovat isoaivokuoren her-
mosoluja. Toinen multipolaarinen neuronityyppi 
on pikkuaivokuoressa esiintyvä Purkinje-solu. 
(Kierszenbaum 2007)

Kuva 3. Neuronien jako prosessien määrän perusteella. (Kuva piirretty mukaillen: Kierszenbaum, Kuva 
8–5)

Multipolaariset solut jakautuvat kahteen ryh-
mään perustuen niiden prosessien (aksonien ja 
dendriittien) välisiin suhteellisiin pituuksiin. 
Golgi I tyypin neuroneissa, kuten pyramidaali- 

ja Purkinje-soluissa, aksoni ylettyy etäämmälle 
soomasta kuin dendriitit. Lyhytaksonisissa Gol-
gi II tyypin neuroneissa tilanne on päinvastoin. 
(Kierszenbaum 2007)
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Aksonikuljetus
Hermosolun elämään kuuluvat kaikkien muiden 
solujen tapaan perustoiminnot, kuten proteiini-
synteesi. Hermosolussa nämä kaikki toiminnot 
tapahtuvat solun soomaosassa. Jotta kaikki vält-
tämättömät aineet saavuttaisivat myös pitkien 
aksonien päät, on neuroneihin kehittynyt tehokas 
kuljetuskoneisto, aksonikuljetus. Aksonikuljetus 
tapahtuu pitkin mikrotubulusten muodostamia 
kimppuja. (Siegel ym. 1999, Kierszenbaum 
2007)

Aksonikuljetuksesta vastaavat kaksi moottori-
proteiinia: kinesiini ja sytoplasminen dyneiini. 
Molemmat proteiinit sisältävät kaksi adenosii-
nitrifosfaattia (ATP) sitovaa päätä ja hännän, 
johon kuljetettavat ainerakkulat sitoutuvat. Ak-
sonikuljetus vaatii jatkuvaa adenosiinitrifosfaa-
tin hydrolyysiä. Kinesiini kuljettaa aineet, kuten 
neurotransmitterit, pluspäätä eli synapsia kohti. 
Tätä kutsutaan eteenpäin liikkuvaksi eli ante-
rogradiseksi kuljetukseksi. Retrogradisessa eli 
takaisinkuljetuksessa sytoplasminen dyneiini 
tuo vastakkaiseen suuntaan eli miinuspäätä kohti 
esimerkiksi kasvutekijöitä ja kierrätettävää solu-
materiaalia. Jotkut virukset, kuten rabies eli ve-
sikauhu, käyttävät aksonikuljetusta tehokkaana 
keinona levitä eri puolille elimistöä. (Kierszen-
baum 2007)

Aktiopotentiaalin synty ja leviäminen
Solujen sisäpuolella vallitsee lepotilassa nega-
tiivinen potentiaali ulkopuoleen nähden. Tämän 
suuruus on hermosolussa noin –70mV, ja sen 
saavat aikaan elektrolyyttien pitoisuuserot, joi-
den merkittävimmät aiheuttajat ovat passiiviset 
ionivuotokanavat ja aktiivinen Na-K-pumppu. 
Normaalitilassa solun sisällä on runsaasti K+-
ioneja, ulkopuolella taas runsaasti Na+-ioneja. 
Kun hermosoluun tulee tarpeeksi vahva ärsyke, 
syntyy aktiopotentiaali. Tällöin solukalvon nat-
riuminläpäisevyys lisääntyy ja natriumia virtaa 
solun sisään niin paljon, että kalvopotentiaali 
muuttuu positiiviseksi. Tätä kutsutaan depola-
risaatioksi. Se saa puolestaan aikaan K+-ionien 
virtaamisen ulos solusta, jolloin kalvojännite 
palautuu (repolarisaatio). Jännite on näiden ta-
pahtumien jälkeen hetkellisesti normaalia ne-
gatiivisempi (hyperpolarisaatio). Na-K-pumppu 
palauttaa syntyneet konsentraatioerot.

Aktiopotentiaali syntyy aina samansuuruisena, 
kun ärsyke on ylittänyt vaaditun kynnysarvon. 
Impulssi leviää aksonia pitkin, kun ärsykkeen 
saanut alue ärsyttää edelleen seuraavaa aluetta.

Myeliinitupellisissa aksoneissa aktiopotentiaali 
leviää nopeimmin, koska tällöin impulssi ete-
nee Ranvierin kuroumasta toiseen. Kun se saa-
vuttaa kahden hermosolun välisen liitoskohdan, 
synapsin, se aiheuttaa välittäjäaineen, kuten ase-
tyylikoliinin, erittymisen synapsirakoon. Aine 
sitoutuu seuraavan neuronin välittäjäaineresep-
toreihin ja saa aikaan depolarisaation neuronin 
solukalvossa, jolloin aktiopotentiaali jatkaa kul-
kuaan. Välittäjäaine voi myös olla inhibitorinen, 
jolloin impulssi ei enää etene. (Hiltunen E. ym. 
2007)

Neurogeneesi ja neuronien 
regeneraatio
Neurogeneesi eli uusien hermosolujen tuotanto 
jatkuu koko kehityksen ajan, mutta pian syn-
tymän jälkeen se hidastuu ja loppuu kokonaan 
osalla aivoalueista. Hermosolut eivät jakaudu 
enää erilaistuttuaan. Mutta uusia hermosoluja 
syntyy kuitenkin aikuisellakin hippokampukses-
sa sekä sivukammioiden reunoilla, joissa on har-
vakseltaan jakautuvia monikykyisiä kantasoluja, 
jotka pystyvät erilaistumaan sekä hermo- että tu-
kisoluiksi. Sivukammioista vastasyntyneet neu-
roblastit kulkeutuvat hajukäämiin.

Keskushermostossa ei näytä merkittävästi tapah-
tuvan hermokudoksen toiminnallista uusiutu-
mista eli regeneraatiota vaurion jälkeen, vaikka 
aikuisen keskushermosto pystyy tuottamaan uu-
sia hermosoluja läpi elämän. Ääreishermostossa 
taas aksonit pystyvät tuottamaan uutta aksonia 
katkenneen tilalle ja välttämään hermosolun 
surkastumisen toisin kuin keskushermostossa. 
Tämän eron on arveltu johtuvan osittain tuki-
solujen eroista. Ääreishermostossa Schwannin 
solut edistävät aksonin kasvua, kun taas keskus-
hermostossa oligodendrosyytit näyttävät estävän 
regeneraatiota. Hermosoluilla itsellään on säily-
nyt regeneroitumiskyky, jos ympärillä olosuhteet 
ovat sopivat. (Sariola ym. 2003)
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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, oligo-
dendrocytes, microglia, ependymal cells and 
radial glial cells, and in the PNS they include 
Schwann cells, satellite cells and boundary cap 
cells. Neuroglia can also be divided by whether 
they form a myelin shealth around axons, or not 
(Heape 2009). 

Neuroglia

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 ne-
ural stem cells’ in the walls of the embryonic ne-
ural 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 (Kes-
saris et al.2008). First they produce neuroblasts, 
which differentiate into neurons (Gubert et al. 
2009). After neuroblasts they switch to genera-
te glial cells. The first glial cells they generate 
are astrocytes, then oligodendrocytes and finally 
interneurons (Kessaris et al. 2008). It has been 
suggested that some radial glia remain in the 
subventricular zone in adult brain as neural stem 
cells and generate new neurons during adult life 
without transforming into astrocytes (Gubert et 
al. 2009) .

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 migration during deve-
lopment, exchange metabolite with nearby neu-
rons and form the myelin insulation of nervo-
us pathways. An important difference between 
neurons and glial cells is that only neurons pro-
pagate and receive action potentials (Kierszen-
baum 2007).

Glial cells

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: fibrous astro-
cytes that are found in the white matter of the 
brain and protoplasmic astrocytes that locate in 
the gray matter. Fibrous astrocytes have longer 
and thinner processes with few branches, while 
protoplasmic astrocytes have shorter and more 
branched processes. Processes have larger ends 
that are often called end-feet. End-feet of fib-
rous astrocytes are mostly located on synap-
ses, while end-feet of protoplasmic astrocytes 
usually envelope the nodes of Ranvier (Kiers-
zenbaum 2007). Recently, a definition problem 
has arisen; cell types have been found that ex-
press 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 rather 
refer to cells as being of the astrocytic lineage 
(Kimelberg 2004).

Astrocytes are very active also in the developing 
state: studies have shown, that immature astro-
cytes have a major role in glial scar formation, a 
capacity to enhance axon outgrowth in neurons 
and they also interact with blood vessels when 
they are transplanted into the adult mouse brain 
(Smith and Miller 1991). 
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Astrocytes contain a large amount of specific 
intermediate filaments, which play an important 
role when identifying astrocytes by immunohis-
tochemistry. Nuclei of astrocytes are only lightly 
stained and ovoid and the shape of the cell is of-
ten star-like (Kierszenbaum 2007).

Astrocytes are connected with each other via gap 
junctions that provide a direct cytoplasmic pas-
sage for ions and small molecules, such as gluco-
se 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 tissue is shown in the figure 1. Astro-
cytes also take care of the metabolic waste using 
end-feet for transporting. As a simplification; 
nothing comes into the nervous tissue or leaves 
it without going through astrocytes (De Keyser 
et al. 2008). 

Figure 1: Schematic representation of the function 
of astrocytes in energy metabolism. Astrocytes 
are the glycogen supply in the CNS, glycogen 
synthesis and glycogenolysis are tightly control-
led depending on the neuronal activity (modified 
from de Keyser et al. 2008) .

Astrocytes also form a physical barrier to protect 
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 anyt-
hing that fits inside the capillary can get through 
the endothelium. In brain tissue the homeostasis 
is important and that´s why astrocytes regulate 
the function of the BBB very tightly. The BBB 
restricts the passage of microscopic organisms, 
different metabolites and toxins while allowing 
the passage of substances essential to metabo-
lic function. Since viruses can pass through the 

blood-brain barrier and antibodies cannot, the in-
fections 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-myelinated 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, oligo-
dendrocytes and microglia. Astrocytes also ex-
press receptors for neurotransmitters, peptides, 
hormones and cytokines, and that gives a clue 
of the complexity of their functions in the tissue. 
They also produce a variety of trophic factors 
that have important roles in the development and 
plasticity of the CNS; for instance modifying the 
growth of axons and dendrites, and controlling 
synapse formation. Modification of axon and 
dendrite growth is also important in nervous 
injuries, like the ability to mediate the neuroin-
flammatory 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, leuko-
dystrophies, inflammatory demyelinating disea-
ses, infections, brain edema and metabolic disor-
ders, metal intoxications, neurodegenerative 
disorders and schizophrenia. Targeting astrocyte 
dysfunction may lead to new treatments for these 
diseases (De Keyser et al. 2008).

Oligodendrocytes
Oligodendrocytes are found in the CNS, in which 
their main function is to speed up the propagati-
on 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 appara-
tus, a great deal of microtubules in the processes 
and the absence of fibrils and glucogen in the cy-
toplasm (Kierszenbaum 2002), (www.britannica.
com).
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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 provide 
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 speciali-
zed membrane structures called myelin sheaths 
around axons, but there are some differences in 
the pattern of myelinization. Myelin has a high 
lipid but low water content, and the protein con-
tent of myelin differs in the CNS and the PNS. 
Trans-sheath channels, called radial components 
in the CNS and Schmidt-Lanterman incisures in 
the PNS, enable the intra-sheath communication 
and the nourishment and regeneration of the my-
elin sheaths (Heape 2009).

Each oligodendrocyte provides multiple myelin 
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 oligodendrocyte pro-
cess is called an internode, and the periodic gaps 
between the internodes are called the nodes of 
Ranvier. A single oligodendrocyte may form up 
to 30–40 internodes. In myelinated nerve fibres 
in the PNS, each Schwann cell forms one mye-
lin sheath (one internode) around a single axon. 
The points where two adjacent Schwann cells 
encounter each other are also called the nodes 

of Ranvier. 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 ti-
mes) (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 oligodendrocytes do not 
make any contact. The soma of the Schwann 
cell is closely associated with its myelin shea-
th (figure 4B). However, the nodes are covered 
by Schwann cell processes, and the cytoplasmic 
processes of adjacent Schwann cells interdigita-
te. Unlike with oligodendrocytes, the Schwann 
cell myelin cover is surrounded by a basal lami-
na and collagen-based connective tissue (Kiers-
zenbaum 2002), (Heape 2009).

In the PNS, the nonmyelinated axons are enve-
loped 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 (Kierszen-
baum 2002), (Burkitt, Young, Heath 1993).

Figure 4: A. Nonmyelinating Schwann cell envelops multiple axons. B. Myelinating Schwann cell forms 
one internode to one axon (modified from Kierszenbaum 2002).
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Around an axon, the plasma membrane of an oli-
godendrocyte process or a Schwann cell creates 
a double spiral structure that consists of intrape-
riod lines and dense lines (figure 3) which can 
be seen in electron micrographs. In the intraperi-

od 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 (Kierszenbaum 2002).

Figure 3: The structure of myelin: Intraperiod lines and major dense lines take turns (modified from 
Garbay et al. 2000).

Satellite glial cells

Satellite glial cells (SGCs) form sheaths around 
the cell bodies of neurons in sensory and sym-
pathetic chain ganglia in the PNS and thus of-
fer structural and metabolic support. SGCs have 
many functions: the sheath works as a barrier 
limiting the rate of diffusion across the sheath, 
removal of neurotransmitters from the neuronal 
extracellular space, provision of nutrients to neu-
rons, regulation of extracellular ion composition 
and protection from toxic substances (Heape 
2009), (Kierszenbaum 2002).

Microglia

Microglia function as phagocytotic macrophages 
in the CNS. They have small irregular nuclei and 
highly-branched processes formed by relatively 
little cytoplasm. During embryogenesis, microg-
lial cells help the development of the nerve tissue 
by phagocytosing nonviable neurons and glia 
that have been eliminated by apoptosis. Toget-
her with astrocytes, microglial cells modulate the 
initiation 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 da-
maged tissue and proliferate. A disruption in 

the cell-cell interaction can cause CNS-directed 
autoimmunity and inflammation. Microglia are 
involved in some neuroimmunologic diseases, 
such as multiple sclerosis, by secreting chemoat-
tractants that recruit leukocytes across the blood-
brain barrier. In addition, Human immunode-
ficiency virus type 1 (HIV-1) attacks microglia 
instead of neurons. Researches have pointed 
out considerable microglial activity in the brain 
of patients with acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS) (Kierszenbaum 2002), (Bur-
kitt, Young, Heath 1993).

Ependymal cells

Ependymal cells are located in the CNS, in which 
they form a simple columnal epithelium that li-
nes the brain ventricles and the central canal of 
the spinal cord. The cells function as a filtrati-
on barrier for brain molecules and protect the 
brain from harmful substances. Ependymal cells 
also are essential components of choroid plexu-
ses 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 ci-
lia which assure the circulation of the CSF. The 
basal surface of the cells contacts with astrocytic 
processes. Adjacent ependymal cells are linked 
by belt desmosomes (Kierszenbaum 2002).
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Tanycytes are specialized ependymal cells with 
basal processes that extend through the astrocy-
tic processes to form end-feet on blood vessels. 
Tanycytes are attached to each other and to epen-
dymal cells by tight junctions. The central canal 
of the spinal cord lacks tanycytes (Kierszenbaum 
2002).
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Tiivistelmä
Eukaryoottisolussa on tavallisesti yksi tuma, mutta elimistössä on muutamia solutyyppejä, joiden sytop-
lasmassa on normaalisti useita tumia. Näitä monitumaisia soluja eli polykaryoneja ovat luunsyöjäsolut eli 
osteoklastit, luustolihassolut eli poikkijuovaiset lihassolut sekä sikiönkehityksen aikana sikiön ja äidin eli-
mistöjä toisistaan erottavat synsytiotrofoblastit. Normaalielimistön monitumaisia soluja eli synsytioita syn-
tyy niiden esiastesolujen fuusiolla. Näin yksi solu voi kasvattaa merkittävästi kokoaan, mutta silti säilyttää 
tietyn sytoplasmatilavuuden yhtä tumaa kohti. Tietyissä patologisissa tiloissa voi solusyklin kontrollin häi-
riintyessä myös muodostua monitumaisia solufuusioita. Makrofagiperäisiä jättisoluja esiintyy tulehdusten 
yhteydessä tai reaktiona elimistölle vieraalle materiaalille. Virusinfektioissa ja syövissä voidaan myös tavata 
epänormaaleja solufuusioita. 

Johdanto
Monitumaisia solusulautumia (synsytium) esiin-
tyy ihmiselimistössä useissa tehtävissä. Luusto-
lihaksia muodostava poikkijuovaiset lihassolut 
voivat olla jättimäisiä, jopa kymmenien sentti-
metrien mittaisia, ja sisältää jopa satoja tumia. 
Luuta hajottavat osteoklastit ovat noin 10–20 so-
lun yhteenliittymiä (Boyle ym. 2003). Istukassa 
äidin ja sikiön elimistöjä erottaa jopa miljoonia 
tumia sisältävä synsytiotrofoblastikerros, joka 
levittyy hyvin laajalle alueelle ilman solujen vä-
lisiä rajoja (Burton ja Jones 2009).

Monitumainen solu voi syntyä kahdella eri me-
kanismilla. Solufuusiossa useita esiastesoluja 
yhdistyy isoksi monitumaiseksi soluksi (Chen 
ym. 2007, Larsson ym. 2008). Ihmisen normaalit 
monitumaiset solut syntyvät tällä mekanismilla. 
Solusulautumia voi syntyä myös tumien jakaan-
tuessa ilman lopullista solunjakautumista eli sy-
tokineesiä (esimerkiksi sädesienillä (Gladfelter 
2006)).

Ihmiselimistössä on myös soluja, jotka voivat 
ilmiasultaan tai toiminnaltaan muistuttaa solu-
sulautumaa. Megakaryosyytit eli luuytimen veri-
hiutaleita tuottavat solut voivat mikroskoopissa 
vaikuttaa monitumaisilta, mutta sisällöltään jopa 
seitsenkertaiseksi monistunut, liuskoittunut tuma 
sijaitsee kuitenkin yhtenäisen tumakalvon sisällä 
(Young ym. 2006). Toiminnallisesti synsytiumia 
muistuttaa sydänlihas, jossa yksitumaiset solut 

kommunikoivat keskenään aukkoliitosten kaut-
ta. Viestintä on nopeaa, koska solujen välisten 
signaalien ei tarvitse ylittää välillä solukalvoa.

Normaalisti elimistössä esiintyvät 
monitumaiset solut

Osteoklastit

Osteoklasteja eli luuta hajottavia monitumaisia 
soluja syntyy erilaistumalla luuytimen mono-
syytti-makrofagi-solulinjasta. Makrofagit eli 
syöjäsolut toimivat elimistön puolustuksessa, ne 
liikkuvat aktiivisesti, pystyvät tunkeutumaan eri-
laisiin kudoksiin ja syömällä tuhoavat elimistöön 
tunkeutuneita mikrobeja tai niiden jäänteitä, sa-
moin kuin elimistön omien kudosten jäänteitä. 
Elimistössä runsaina esiintyvät yksitumaiset 
makrofagit voivat fuusioitua luun hajottamiseen 
erikoistuneiksi osteoklasteiksi vain tarkasti kont-
rolloiduissa erikoistilanteissa. Useat eri mole-
kyylit osallistuvat osteoklastien muodostumisen 
eli osteoklastogeneesin säätelyyn, ja erityisesti 
tietyt sytokiinit ja kasvutekijät aktivoivat solun 
sisäisiä osteoklastien erilaistumiseen liittyviä 
prosesseja (Chen ym. 2007). Lisäksi jo erilais-
tuneiden osteoklastien aktiivisuutta säätelevät 
useat eri proteiinit (Bruzzaniti ja Baron 2006).

Osteoklastin monitumaisuuden etuna on solun 
huomattavasti suurempi koko yksitumaiseen 
esiastesoluun verrattuna, jolloin yksittäinen solu 
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pystyy hajottamaan luuta laajemmalta alalta 
(Chen ym. 2007). Osteoklasti on rakenteeltaan 
polaarinen: sen luun puoleinen pinta on voimak-
kaasti poimuttunut (Kuva 1). Toisin kuin yksitu-
maiset makrofagit, joiden hajotustoiminta tapah-
tuu solunsisäisesti, osteoklastit hajottavat solun 
ulkopuolista materiaalia erittämällä happoja ja 
proteolyyttisiä entsyymejä osteoklastisolun ja 
luun väliin syntyvään tiiviisti eristettyyn tilaan 
(ekstrasellulaarinen lysosomi) (Bruzzaniti ja Ba-
ron 2006). Luun hajotustuotteet käsitellään oste-
oklastisolun sisällä ja vapautetaan verenkiertoon 
(Boyle ym. 2003)

Kuva 1: Osteoklastin rakenne. © Eini Poussu

Osteoklastit aktivoituvat erityisesti lisäkilpirau-
hashormonin (parathormoni) vaikutuksesta ja ne 
osallistuvat veren kalsiumtasapainon pitkäaikai-
seen säätelyyn sekä luun jatkuvaan uusiutumi-
seen kasvun tai vaurioiden korjaamisen aikana. 
Kilpirauhasesta erittyvä kalsitoniini puolestaan 
inhiboi osteoklastien aktiivisuutta eli estää oste-
oklastien toimintaa ja toimii näin parathormonin 
vastavaikuttajana. Osteoklastien liiallista aktiivi-
suutta esiintyy mm. nivelreumassa, osteoporoo-
sissa sekä Paget´n taudissa, jossa luun rakenne 
muuttuu laadultaan epätasaiseksi.

Luustolihassolut

Luustolihakset aikaansaavat lähes kaikki elimis-
tön tahdonalaiset liikkeet. Ne koostuvat lihas-
säikeistä, jotka ovat itse asiassa usean myoblas-
tin fuusiossa syntyneitä pitkulaisia synsytioita 
(Kuva 2) (Alberts ym. 2002). Näin lihassolut 
voivat tuottaa suuremman voiman ja supistu-
miskapasiteetin kuin yksitumaisina soluina olisi 
mahdollista (Rochlin ym. 2010). Fuusioitumisen 
jälkeen lihassolut eivät kykene enää kahdenta-
maan DNA:taan eivätkä näin ollen myöskään 
jakaudu (Alberts ym. 2002). Lihassolut voivat 
kuitenkin elinaikanaan kasvaa ja vaurioitunut 

lihas korjaantua fuusioitumattomien satelliitti-
solujen aktivoituessa, jakaantuessa ja tuottaessa 
myoblasteja, jotka voivat jälleen fuusioitua kes-
kenään tai jo olemassa olevien lihassolujen kans-
sa (Rochlin ym. 2010).

Kuva 2: Poikkijuovaiset lihassolut ovat syntyneet 
myoblastien fuusion tuloksena ja sisältävät useita 
tumia (tumat osoitettu nuolilla). © Meiju Saukko

Myoblastien erilaistumista mesodermaalisista 
esiasteistaan säätelevät MyoD- ja Myf5-trans-
kriptiotekijät, jotka aikaansaavat muiden lihas-
soluille tyypillisten geenien ilmenemisen. Nämä 
geenit vievät erilaistumista eteenpäin ja johta-
vat myogeneesiin, jossa myoblastit fuusioituvat 
ja kehittyvät välivaiheiden kautta luustolihas-
soluiksi eli lihassäikeiksi (Rochlin ym. 2010). 
Fuusioituminen edellyttää spesifisten solujen-
välisten adheesiomolekyylien toimintaa, joiden 
avulla myoblastit tunnistavat toisensa ja jo fuu-
sioissa syntyneet lihassolut. Lihassolut ilmeisesti 
erittävät myös molekyylejä, jotka saavat ympä-
rillä olevat myoblastit fuusioitumaan (Alberts 
ym. 2002). 

Synsytiotrofoblastit

Trofoblastien fuusioituminen on välttämätöntä 
normaalissa raskaudessa. Häiriöt synsytiotro-
foblastien muodostumisessa on liitetty vakaviin 
patologisiin tiloihin kuten raskausmyrkytykseen. 
Trofoblastien välinen fuusioituminen alkaa jo al-
kion kiinnittyessä kohtuun. Jollei fuusioitumista 
tapahdu, alkion implantaatio häiriintyy, sillä vain 
ensimmäisessä fuusiossa syntynyt synsytiot-
rofoblasti voi tunkeutua kohdun limakalvoon. 
Implantaation jälkeen synsytiotrofoblasti muo-
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dostaa istukkaan tiiviin solukerroksen, joka erot-
taa äidin ja sikiön verenkierron toisistaan (Kuva 
3) (Huppertz ym. 2006). Synsytiotrofoblastiker-
ros osallistuu lisäksi hapen, ravinnon ja kuona-
aineiden kuljetukseen sekä suojaa sikiöä äidin 
immuunijärjestelmältä ja tuottaa hormoneja, 
joista esimerkiksi suonikalvoperäinen gonadot-
ropiini pitää yllä raskautta (Larsson ym. 2008).

Kuva 3: Synsytiotrofoblastien sijainti istukassa. © 
Meiju Saukko

Synsytiotofoblastikerroksen ylläpitäminen on 
tärkeää koko raskauden ajan. Näin ollen mo-
nitumaisiin synsytiotrofoblasteihin fuusioituu 
jatkuvasti uusia yksitumaisia sytotrofoblasteja. 
Mikäli tämä jatkuva fuusio lakkaisi, synsytiot-
rofoblastit kuolisivat nekroottisesti muutamassa 
päivässä. Tämän on ehdotettu johtuvan siitä, että 
synsytiotrofoblastit eivät tuota enää mRNAta 
vaan kaikki mRNA olisi fuusioituneiden trofob-
lastien mukanaan tuomaa (Huppertz ym. 2006).

Synsytiotrofoblastien fuusio on tarkasti säädel-
tyä. Säätelymolekyyleinä pidetään tällä hetkellä 
syncytin-1 ja -2-geenejä, joiden uskotaan saapu-
neen ihmisgenomiin retrovirusten mukana 25–
40 miljoonaa vuotta sitten. Lisäksi ADAM12-
geenin uskotaan säätelevän trofoblastien fuusio-
ta (Huppertz ym. 2006), sillä sen on todettu ole-
van osallisena myös myoblastien ja osteoklastien 
fuusioissa (Larsson ym. 2008).

Monitumaiset solut patologisissa 
tiloissa

Jättisolut

Makrofagit vaikuttavat olevan erityisen helpos-
ti fuusioituva solutyyppi. Sen lisäksi että niiden 
fuusio voi tuottaa osteoklasteja luussa, ne voivat 

muodostaa myös jättisoluja (engl. giant cells). 
Monitumaiset jättisolut löydettiin ensiksi keuh-
kojen granuloomista tuberkuloosissa. Myöhem-
min on selvinnyt, että jättisoluja on useissa tu-
lehdustiloissa ja nykyisin niitä pidetään tunnus-
omaisina tulehdussolukertymissä. Niiden muo-
dostuksen voivat laukaista tuberkuloosin ohella 
myös loistartunnat, useat etiologialtaan huonosti 
tunnetut taudit sekä kasvaimet. Jättisoluja voi 
syntyä lisäksi reaktiona elimistön ulkopuoli-
sille materiaaleille, kuten implanteille. Tällöin 
muodostuneita monitumaisia soluja kutsutaan 
vierasesinejättisoluiksi (engl. foreign body giant 
cells) (Helming ja Gordon, 2009).

Jättisoluilla on erityisen hyvä kyky fagosytoosiin 
(Larsson ym. 2008) ja ne muodostuvat vastee-
na sytokiineille ja muille ärsykkeille. IL-4 ja -13 
näyttävät olevan erityisen voimakkaita ärsyk-
keitä aikaansaamaan jättisolujen muodostusta in 
vivo ja in vitro (Helming ja Gordon, 2009).

Virusinfektiot

Synsytiaa voivat myös aikaansaada tietyt viru-
sinfektiot (Helming ja Gordon, 2009). Vaipal-
liset virukset kuten HIV-1 (Human immuno-
deficiency virus 1) koodaavat Env-proteiineja, 
joiden avulla ne sitoutuvat solujen pintaresep-
toreihin ja tunkeutuvat soluihin. Env-proteiinit 
ovat sekvenssiltään hyvin samankaltaisia solujen 
fuusiota säätelevän syncytin-perheen kanssa. 
Infektoituneet solut syntetisoivat virusperäisiä 
Env-proteiineja, jotka vaikuttavat naapurisolui-
hin ja voivat aikaansaada solujen välisen fuusion 
(Larsson ym. 2008).

Syöpäsolut

Jo vuonna 1911 huomattiin, että syöpäsolut voi-
vat fuusioitua isäntäsoluihin ja tuottaa hybride-
jä, joilla on suurempi todennäköisyys kehittyä 
entistä pahalaatuisimmiksi. Nämä solut ovat 
monitumaisia ja ekspressoivat molempien so-
lulinjojen geenejä. Lopulta solun tumatkin voi-
vat fuusioitua keskenään, syntyy yksitumainen 
synkaryon. Nämä fuusiot johtavat kromosomien 
stabiiliuden häiriintymiseen, mikä on tyypillistä 
syöpäsoluille (Larsson ym. 2008). 
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Tiivistelmä
Remodellaatioksi kutsutaan prosessia, jossa osteoklastit ja osteoblastit muodostavat uutta luuta. Osteoklastit 
ovat jättikokoisia luunsyöjäsoluja, jotka syntyvät hematopoieettisen (eli veren soluja muodostavan) punaisen 
luuytimen kantasoluista erilaistuneiden monosyyttien kulkeutuessa luun matriksiin. Osteoblastien erittämien 
molekyylien sääteleminä kyseisistä soluista muodostuu matriksissa preosteoklasteja ja näistä edelleen moni-
tumaisia osteoklasteja. Näiden jättisolujen sytoplasma sisältää runsaasti mitokondrioita, jotka vastaavat solun 
eriterakkuloiden kalvoilla olevien vetyionipumppujen vaatimasta runsaasta ATP-tuotannosta. Osteoklastit re-
sorboivat luuhun kaivantoja vetyionipumppujen ja entsyymien avulla. Tämän jälkeen osteoblastit täyttävät ne 
uudella osteoidilla, joka mineralisoituu valmiiksi luumatriksiksi. 

Osteoklastit ovat hyvin polarisoituneita soluja ja niiden solukalvoilla esiintyy useita toiminnallisesti ja ra-
kenteellisesti erilaisia alueita kuten tiivisliitos, jolla solu liittyy luun pinnalle, sekä aktiivisilla soluilla poimu-
kalvosto, joka toimii luuta hajottavana pintana. Polaarisuutensa ansiosta osteoklastit kykenevät transsytoosin 
kautta siirtämään pilkotun luumateriaalin solunulkoiseen tilaan. 

Osteoklastien aktivoitumista ja toimintaa säätelevät erilaiset kemialliset tekijät, joista tärkeimmät ovat sytokii-
nit kuten osteoblastien RANKL, hormonit, happamuus ja happipitoisuus. Viat näissä säätelytekijöissä voivat 
johtaa osteoklastien vajaa- tai liikatoimintaan, jotka ilmenevät vastaavasti osteoporoosina ja osteopetroosina.

Johdanto
Luurankomme on elävää kudosta, joka uudistuu 
kaiken aikaa. Tämä uudistumisprosessi on vält-
tämätön, sillä sen kautta luu säilyttää elinvoi-
maisuutensa. Remodellaation avulla luu kasvaa, 
sopeutuu fyysisen kuormituksen aiheuttamiin 
muutoksiin ja paranee murtumista. Se liittyy 
myös kalsiumtasapainon ylläpitämiseen. Luun 
uudistumiseen vaaditaan kahden solutyypin, os-
teoklastien ja osteoblastien, saumatonta yhteis-
työtä. Tässä työssä kuvaillaan niiden merkitys 
luun remodellaatiossa ja perehdytään tarkemmin 
osteoklastien alkuperään ja piirteisiin. Lopuksi 
selvitetään osteoklasteihin vaikuttavia kemial-
lisia tekijöitä ja pohditaan niiden mahdollisten 
häiriöiden vaikutusta luun rakenteeseen.

Luun remodellaatio

Luukudos sisältää kahdenlaisia soluja, jotka ovat 
keskeisiä remodellaatioprosessissa. Osteoklastit 
resorboivat (hajottavat) vanhaa luuväliainetta, ja 
osteoblastit täyttävät syntyvän tilan osteoidilla, 

joka mineralisoituu lopulliseksi luumatriksiksi 
(3, 6). Prosessiin liittyy osteoblastien ja oste-
oklastien vilkas viestintä aukkoliitosten ja vies-
timolekyylien välityksellä, minkä ansiosta solut 
tietävät, milloin siirtyä yhdestä vaiheesta seuraa-
vaan (5). 

Remodellaatioprosessista voidaan erottaa nel-
jä osaa: 1) aktivaatiovaihe, 2) resorptiovaihe, 3) 
siirtymävaihe ja 4) mineralisaatiovaihe. Aktivaa-
tiovaiheessa osteoblastien erittämät kemialliset 
viestiaineet käynnistävät osteoklastien toiminnan. 
Resorptiovaiheessa osteoklastit demineralisoivat 
luumatriksin epäorgaanisen osan H+-ATPaasin 
avulla ja hajottavat luumatriksin orgaanisia pro-
teoglykaaneja, kollageenisäikeitä ja muita prote-
iineja entsymaattisesti. Hajotustoiminnan vaiku-
tuksesta luun pintaan syntyy pieniä kaivantoja. 
Siirtymävaiheessa osteoklastit poistuvat resorp-
tiopaikalta, ja niiden perässä sinne vaeltaa osteob-
lasteja, jotka aloittavat osteoidin muodostamisen. 
Osteoklastien kemialliset viestit säätelevät sitä, 
kuinka paljon luuta osteoblastit paikalle muodos-
tavat. Mineralisaatiovaiheessa osteoidi kovettuu 
lopulliseksi luuväliaineeksi (3, 4).
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Osteoklastien alkuperä

Osteoklastit saavat alkunsa punaisen luuytimen 
sisältämistä monikykyisistä kantasoluista, jois-
ta muodostuu monosyyttejä. Nämä kulkeutuvat 
verenkierron mukana luuston hiussuonistoon 
ja luun matriksiin. Luukudokseen päästyään 
monosyyttien solukalvolle ilmenee M-CFS 
(macrophage colony-stimulating factor) -re-
septori, johon kiinnittyy osteoblastin erittämä 
M-CFS-ligandi. Tämän seurauksena monosyy-
tistä muodostuu makrofagi, jonka solukalvolle 
muodostuu RANK-reseptori (transmembrane re-
ceptor for activation of nuclear factor kappa B). 
Makrofagin RANK-reseptori tarrautuu osteob-
lastin solukalvolla olevaan kyseisen reseptorin 
ligandiin (RANKL), mikä ajaa solun osteoklas-
togeneesiin. Tällöin yksitumaisesta monosyytis-
tä muodostuu monitumainen osteoklastin esisolu 
(3). 

Aktiivinen osteoklasti muodostuu vasta kun se 
on kiinnittynyt solun pintaan ja poimukalvosto 
muodostuu luupinnan puoleiselle kalvolle. Os-
teoblastit tuottavat myös osteoprotegeriiniä, joka 
kiinnittyy RANKL:iin ehkäisten niiden kontak-
tin magrofagien RANK-reseptorien kanssa. Täl-
lä mekanismilla osteoblastit voivat ehkäistä os-
teoklastogeneesiä ja muodostuvien osteoklastien 
määrää (3).

Osteoklastit ovat hyvin suuria (100 µm:n poik-
kileikkaus) ja vahvasti polarisoituneita soluja. 
Niiden solukalvolla esiintyy mm. tiivisliitosvyö-
hyke jonka avulla solu tarttuu luun pinnalle, sekä 
aktiivisissa soluissa esiintyvä poimukalvosto, 
joka toimii varsinaisena luuta hajottavana pin-
tana. Soluissa esiintyy suuri määrä eriterakku-
loita, joiden kalvoissa sijaitsee runsaasti vetyio-
nipumppuja. Ne siirtävät aktiivisen kuljetuksen 
kautta vetyioneja rakkuloiden sisään lisäten nii-
den sisäistä happamuutta. Osteoklastien sytop-
lasma sisältää myös paljon mitokondrioita, jotka 
vastaavat vetyionipumppujen vaatimasta suures-
ta ATP-tuotannosta (3).

Aktivoituessaan osteoklastit erittävät vetyioneja 
sisältävät rakkulansa eksosytoosin kautta poi-
mukalvolle osteoklastin sulkemaan onteloon eli 
lakuunaan. Eriterakkuloiden pinnalla olevat ve-
tyionipumput siirtyvät poimukalvojen pinnalle 
jatkaen vetyionien siirtämistä lakuunan puolelle 
laskien sen pH:n kalvolla olevien kloridi-ionika-
navien kanssa noin 4,5:een. Osteoklastit erittävät 

eksosytoosilla myös luun orgaanista matriksia 
pilkkovaa katepsiini K:ta. Näiden tekijöiden an-
siosta luun mineraalit kyetään hajottamaan te-
hokkaasti. Polaarisuutensa ansiosta osteoklastit 
kykenevät lopulta siirtämään pilkkoutuneen luu-
materiaalin transsytoosin kautta solunulkoiseen 
tilaan (3).

Kuva 1. K osoittaa monitumaista osteoklastia 
hohkaluun alueelta. H&E-värjäys (7).

Osteoklasteja sääteleviä mekanismeja

Muutokset mekaanisessa kuormituksessa sekä 
mahdolliset luunmurtumat vaikuttavat siihen, 
minne osteoklasteja kertyy ja missä luun remo-
dellaatio alkaa tapahtua. Osteoklastiaktiivisuu-
teen vaikuttavat myös muutokset sytokiini-, hor-
moni- ja happipitoisuuksissa sekä pH:ssa (5).

Osteosyytit aistivat luun kuormituksen kevene-
mistä ja mahdollisia mikromurtumia luuväliai-
neessa. Huomattuaan poikkeavuuden osteosyytti 
saattaa apoptoitua (apoptoosi = ohjelmoitu solu-
kuolema) tai lähettää viestin osteoblastin kautta, 
minkä seurauksena osteoklasteja erilaistuu ja 
saapuu paikalle resorboimaan luuväliainetta (5).

RANKL on osteoblastien erittämä kemiallinen 
viestiaine, eräs sytokiini, joka kiinnittyy oste-
oklastin solukalvon pinnalla olevaan RANK-
reseptoriin kiihdyttäen osteoklastin toimintaa. 
Sillä on myös osteoklastien erilaistumista stimu-
loiva vaikutus. Myös luun pintasolujen ja side-
kudossolujen erittämät viestiaineet houkuttavat 
osteoklasteja paikkoihin, joissa luumatriksia täy-
tyy hajottaa (5).



182

Yksi luuston tehtävistä on toimia ihmisen kalsiu-
mionivarastona. Veren kalsiumpitoisuuden laski-
essa kilpirauhanen erittää vähemmän osteoklas-
teja inhiboivaa kalsitoniinihormonia, mikä lisää 
suoraan osteoklastien aktiivisuutta. Hajotustoi-
minnan kiihtyessä vereen vapautuu luusta kal-
siumioneja ja laskenut pitoisuus normalisoituu. 
Vastaavasti kohonnut kalsiumpitoisuus stimuloi 
kalsitoniinin tuotantoa laskien osteoklastiaktiivi-
suutta (5). Myös estrogeeni inhiboi osteoklastien 
toimintaa (4).

Luun homeostaasiin vaikuttavat lisäksi happa-
muusolosuhteet. Ihmisen luusto on luonteeltaan 
emäksinen sen sisältämän kalsiumhydroksiapa-

tiitin vuoksi. Jos solunulkoisen nesteen pH las-
kee liikaa, osteoklastit vastaavat muutokseen re-
sorboimalla lisää luuta ja siten vapauttamalla sii-
hen sidottuja emäksisiä hydroksidi-ioneja. Näin 
happamuus neutraloituu. Vastaavasti lisääntynyt 
happamuus vaikeuttaa luun mineralisoitumista 
hydroksiapatiitin kasvaneen liukoisuuden vuok-
si. Ks. Kuva 2A. Samankaltaisia vaikutuksia 
osteoklasteihin on hypoksialla; alentunut hapen-
saanti johtaa osteoklastien toiminnan kiihtymi-
seen. Toisaalta hypoksia vaikeuttaa osteoblastien 
erilaistumista ja kollageenin muodostumista, 
mikä vähentää luun uudelleen muodostumista. 
Ks. Kuva 2B (1, 2).

pH:n (Kuva 2A) ja hapen (Kuva 2B) vaikutus luun remodellaatioon

Kuva 2A. Solun ulkopuolinen happamuus lisää luun resorptiota (pun. käyrä) edistämällä osteoklastien 
muodostumista ja vaikeuttaa luun mineralisoitumista. Kuva 2B. Hypoksia lisää osteoklastien aktiivi-
suutta (pun. käyrä) tiettyyn rajaan (apoptoosi) asti ja ehkäisee osteoblastien luunmuodostusta (2).

Luuston aineenvaihduntasairauksia

Osteoporoosissa ja osteopetroosissa osteoklas-
tien säätelymekanismit eivät toimi normaalisti. 
Osteoporoosissa luuta resorboituu liian nopeasti, 
mistä seuraa luumassan aleneminen ja luuston 
heikentyminen. Osteoporoosi on tavallista vaih-
devuodet ylittäneillä naisilla, joilla veren alen-
tunut estrogeenipitoisuus kiihdyttää osteoklas-
tiaktiivisuutta niin, etteivät osteoblastit pysty 
korvaamaan resorboitua luuta tarpeeksi nopeasti 
(4). Osteopetroosissa tilanne on päinvastainen: 
osteoklastiaktiivisuus on alentunut, ja osteob-
lastit synnyttävät enemmän luumatriksia kuin 
osteoklastit kykenevät hajottamaan. Luista tulee 
liian raskaina murtumaherkät, ja luuydinonteloi-
den umpeenkasvu aiheuttaa anemiaa (3).

Osteoporoosia pyritään ehkäisemään luita kuor-
mittavalla liikunnalla, riittävällä kalsiumin ja 
D-vitamiinin saannilla ja tupakoimattomuu-
della. Säännöllisen liikunnan teho perustuu sen 
luunmuodostusta kiihdyttävään vaikutukseen. 
Kalsiumin riittävä saanti takaa sen, että luulle on 
tarpeeksi rakennusmateriaalia, ja D-vitamiini te-
hostaa kalsiumin imeytymistä ohutsuolessa. Tu-
pakointi puolestaan alentaa veren estrogeenipi-
toisuutta. Siten savuttomuudella voidaan hillitä 
osteoporoosin kehitystä. Jo kehittynyttä osteopo-
roosia voidaan naisilla lääkitä estrogeenikorva-
ushoidolla. Lisäksi on olemassa lääkkeitä, joiden 
vaikutus perustuu resorption hillitsemiseen tai 
luunmuodostuksen lisäämiseen (3).



183

Lähteet

Arnett, Timothy R.; Gibbons, Daniel C.; Utting, Jennifer C.; 
Orriss, Isabel R.; Hoebertz, Astrid; Rosendaal, Martin 
ja Meghji, Sajeda. Hypoxia is a Major Stimulator of 
Osteoclast Formation and Bone Resorption. Journal 
of Cellular Physiology 2003; 196:2–8

Arnett, Timothy R. Acidosis, hypoxia and bone. Archives 
of Biochemistry and Biophysics 2010; 503:103–109

Kierszenbaum, Abraham L. Histology and Cell Biology: 
An Introduction to Pathology. 2. painos. Mosby-
Elsevier 2009:134–142

Manolagas, Stavros C. ja Jilka, Robert L. Bone Marrow, 
Cytokines, and Bone Remodeling — Emerging 
Insights into the Pathophysiology of Osteoporosis. N 
Engl J Med 1995; 332:305–311

Matsuo, Koichi ja Irie, Naoko. Osteoclast–osteoblast 
communication. Archives of Biochemistry and 
Biophysics 2008; 473:201–209

Sims, Natalie A. ja Gooi, Jonathan H. Bone remodeling: 
Multiple cellular interactions required for coupling of 
bone formation and resorption. Seminars in Cell & 
Developmental Biology 2008; 19:444–451

Solunetti (Kuva 1): http://www.solunetti.fi/fi/histologia/
osteoklasti_he-varjayksella/ (Luettu 11.9.2012)



184
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Tiivistelmä
Ruoansulatuskanavassa tapahtuu ravintoaineiden pilkkomisen ja imeytymisen ym. lisäksi paljon immuuni-
puolustusta. Ruoansulatuskanavassa on monia erilaisia soluja, jotka osallistuvat jollain tavalla immuunipuo-
lustukseen: suoliston epiteelisolut, imusolut eli makrofagit, dendriittisolut, T-solut ja B-solut sekä suolen nor-
maalifloora. Suoliston epiteelisolut toimivat immuunipuolustuksessa biokemiallisena ja fysikaalisena esteenä 
taudinaiheuttajille, ylläpitävät suoliston immuunijärjestelmän homeostaasia ja erittävät antimikrobisia peptide-
jä. Makrofagit ja dendriittisolut toimivat syöjäsoluina, ja ne myös erittävät sytokiineja ja aktivoivat T-soluja. 
T-solut vastaavat soluvälitteisestä immuniteetista, ja B-solut ovat vastuussa vasta-ainetuotannosta. Imusolut 
sijaitsevat suolen seinämissä ja kulkeutuvat myös imuteissä elimistön eri osien välillä. Suolistossa voi esiintyä 
erilaisia tulehduksellisia sairauksia, kuten keliakiaa, Crohnin tautia ja helikobakteeri-infektion aiheuttamia sai-
rauksia esimerkiksi mahasyöpää.

Johdanto
Syntymän jälkeen kehon epiteelien pinta eli pin-
tasolukon pinnat peittyvät viruksilla, sienillä, 
bakteereilla ja alkueläimillä muodostaen moni-
muotoisia mikrobiyhdyskuntia. Ruoansulatus-
kanavan bakteeristolla on merkitystä normaalin 
kehityksen ja fysiologisten toimintojen kannalta. 
Osa bakteereista on hyödyllisiä eli probioottisia 
ja elävät symbioosissa mutualistisessa tai kom-
mensaalisessa suhteessa ihmiseen. Haitalliset 
bakteerit ovat parasiitteja. Bakteeriston dysbi-
oosi eli epätasapaino liittyy moneen sairauteen 
kuten tulehduksellisiin suolistosairauksiin, liha-
vuuteen, syöpään, diabetekseen ja allergioihin. 
Tutkimuksissa on ilmennyt suolen bakteeriston 
roolin merkitys ruoan optimaalisessa pilkkou-
tumisessa, epiteelisolujen homeostaasin yllä-
pidossa, rasva-aineenvaihdunnan säätelyssä, 
angiogeneesin edistämisessä, enteerisen hermos-
ton toiminnassa, infektioiden vastustuskyvyssä, 
puolustussolujen normaalissa kehityksessä ja 
homeostaasissa (Hill ja Artis 2010). Mikrobis-
ton dysbioosia voidaan käyttää biomarkkerina ja 
vaikuttavana tekijänä tulehduksellisissa taudeis-
sa. Taistellakseen patogeenisia bakteereita vas-
taan suolen limakalvon imukudoksen luontaisen 
ja hankitun immuniteetin solut toimivat yhteis-
työssä (Artis 2008). 

Suolen immuunipuolustus ulottuu suusta pe-
räaukkoon. Suolen limakalvossa on enemmän 
lymfosyyttejä ja siinä tuotetaan enemmän vasta-
aineita kuin missään muussa elimessä. Esimer-
kiksi hiirissä suurin osa näistä lymfosyyteistä 
sijaitsee suolen imukudoksessa, johon lasketaan 
kuuluviksi mesentriset imusolmukkeet, Peyerin 
levyt, levyt paksusuolen yhteydessä ja eristetyt 
imunestefollikkelit, jotka sijaitsevat ruoansula-
tuskanavan myötäisesti ja erityisesti koolonin ja 
peräsuolen alueella. Tärkein osa tätä puolustusta 
on ohutsuoli, jonka lamina propriassa/sideku-
doksessa sijaitsevat imusolmukkeet. Ileumissa ja 
umpisuolessa imusolmukkeet ovat kerääntyneet 
Peyerin levyiksi. Imusolut kulkevat lähinnä imu-
teissä, jotka seuraavat valtimoita ruoansulatus-
kanavan ympärillä muodostaen verkostoja. Ruo-
ansulatuskanavan immuunipuolustusta edistävät 
myös syljeneritys, mahahappo ja suolen normaa-
lifloora (MacDonald ja Monteleone 2005, toim. 
Hiltunen ym. 2010). 
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Suolen immuunivasteeseen 
osallistuvat solut

Epiteelisolut vaikuttavat immuunisolujen 
toimintaan

Suoliston epiteelisolut edistävät ruoansulatusta 
ja ravintoaineiden imeytymistä, mutta niillä on 
myös muita tehtäviä. Suoliston yksikerroksinen 
epiteeli tarjoaa fysikaalisen ja biokemikaalisen 

esteen taudinaiheuttajia vastaan, mutta myös yl-
läpitää suoliston immuunijärjestelmän homeos-
taasia. Suolen epiteelissä on solujenvälisiä tii-
viitä liitoksia, jotka estävät aineiden kulkua suo-
lesta kudoksiin. Suolen rengaspoimujen päällä 
on nukkalisäkkeitä eli villuksia ja mikrovilluk-
sia, jossa on myös glykokalyksi. Tämä rakenne 
haittaa mikrobien tarttumista ja tunkeutumista 
suolen läpi. Osa suoliston epiteelisoluista myös 
erittää erilaisia antimikrobisia peptidejä (Kuva 
1) (Artis 2008). 

Kuva 1. Pylväsepiteelisolukko suolen seinämässä toimii esteenä taudinaiheuttajille. Suolenseinämä 
ja lamina propria sisältävät paljon immuunipuolustuksen soluja (muokattu MacDonald ja Monteleone 
2005). 

Suolen epiteeli ei kuitenkaan estä täysin kaik-
kien suolenontelo antigeenien joutumista ym-
päröiviin kudoksiin. Joten ravinnosta peräisin 
olevia proteiineja voidaan tavata plasmasta. 
Joitakin bakteereita voi livahtaa mesentrisiin 
imusolmukkeisiin. Antigeenit pääsevät epiteelin 
läpi alueilta, joilta puuttuu tiiviitä liitoksia, kuten 
villusten päistä. Follikkeliliitännäinen epiteeli 
verhoaa suolen seinämän järjestäytynyttä imu-
kudosta. Peyerin levyt ohutsuolessa ovat yhteen 
kasautunutta imukudosta. Pienempiä rakkuloita 
sijaitsee myös ohut- ja paksusuolen ympärillä. 

Follikkeliliitännäinen epiteeli sisältää erikoistu-
neita mikrolaskostuneita soluja M-soluja, jotka 
kuljettavat suolenontelosta antigeeneja imusolu-
kasaantumiin ja Peyerin levyihin (Kuva 1) (Mac-
Donald ja Monteleone 2005). Epiteelisolut sään-

nöstelevät immuunisolujen toimintaa tunnista-
malla normaaliflooran bakteereita, mikä voi ai-
heuttaa sytokiinien erittymisen, joka puolestaan 
vaikuttaa lamina propriassa ja Peyerin levyissä 
esiintyvien dendriittisolujen ja makrofagien esi-
tulehduksellisten sytokiinien tuottumiseen (Artis 
2008). 

Suolen immuunipuolustus ulottuu suusta perä-
aukkoon. Ruoansulatuskanavan alkuosassa risat 
sisältävät imukeräsiä. Tärkein osa puolustusta 
on ohutsuoli, jonka lamina propriassa sijaitsevat 
imusolmukkeet. Ileumissa ja umpisuolessa imus-
olmukkeet ovat kerääntyneet Peyerin levyiksi. 
Imusolut kulkevat lähinnä imuteissä, jotka seu-
raavat valtimoita ruoansulatuskanavan ympärillä 
muodostaen verkostoja. Ruoansulatuskanavan 
immuunipuolustusta edistävät myös mahahappo 
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ja suolen normaalifloora. Mahalaukun seinään 
kuuluu limakalvo, joka sisältää epiteelisolukon, 
rauhaskäytäviä sekä löyhää sidekudosta ja suo-
nia sisältävän lamina proprian (Toim. Hiltunen 
ym. 2010).

Makrofagit
Makrofagit eli syöjäsolut ovat fagosytoivia 
taudinaiheuttajia tuhoavia soluja. Makrofageja 
esiintyy erittäin paljon ruoansulatuskanavassa, 
jonne taudinaiheuttajamikrobeja pääsee run-
saasti. Makrofagit käyttävät pintareseptoreitaan 
taudinaiheuttajamikrobien tunnistamisessa. Jos 
makrofagi tunnistaa taudinaiheuttajan, se nielee 
taudinaiheuttajan sisäänsä, ja sen antigeenejä 
kulkeutuu makrofagin pinnalla olevaan MHC 
(major histocompatibility complex) II – mole-
kyyliin. Näin makrofagi esittelee antigeeni-MHC 
II- yhdistelmän, johon auttaja-T-solu sitoutuu. 
Auttaja-T-solu aktivoituu ja alkaa erittämään 
sytokiineja. Niiden avulla immuunipuolustuk-
sen solut voivat säädellä toistensa toimintaa. Ne 
B-solut, joiden pinnalla on oikeanlainen vasta-
ainereseptori, sitoutuvat antigeeniin. Sytokiinien 
vaikutuksesta B-solut lisääntyvät ja muuttuvat 
plasmasoluiksi, jotka tuottavat vasta-aineita, ku-
ten immunoglobuliini A:ta (IgA) (Kuva 1) (Artis 
2008, Hill ja Artis 2010).

Dendriittisolut
Dendriittisolut kuuluvat yleiseen immuunijär-
jestelmään. Suolistossa dendriittisoluja esiintyy 
ohutsuolen lamina propriassa ja järjestäytyneissä 
lymfaattisissa rakenteissa, kuten Peyerin levyis-
sä. Dendriittisoluja on myös monissa muissa ku-
doksissa ja elimissä. Dendriittisolujen ulokkeet 
työntyvät epiteelisolujen väliin tuhoamatta tiivii-
den liitosten yhtenäisyyttä (Kuva 1) (MacDonald 
ja Monteleone 2005). Dendriittisolut tunnistavat 
ja fagosytoivat taudinaiheuttajia dendriittisolu-
jen pinnalla olevien reseptoreiden muun muassa 
TLR- (Toll-like receptor) ja NOD- (nucleotide 
oligomerization domain) reseptoreiden avulla. 
Dendriittisolut eivät kuitenkaan käynnistä im-
muunivastetta hyviä bakteereita vastaan. Kun 
dendriittisolu on fagosytoinut taudinaiheuttajan, 
sen proteiineja pilkkoutuu peptidifragmenteiksi, 
jotka siirtyvät solukalvolla oleviin MHC-mole-
kyyleihin. Tämän jälkeen dendriittisolut siirtyvät 
paikallisiin imusolmukkeisiin, jossa ne erittävät 
sytokiinejä ja aktivoivat T-soluja, jotka kuuluvat 
adaptiiviseen immuunijärjestelmään. Näillä T-
soluilla on monia tehtäviä: osa niistä kulkeutuu 

tulehduspaikalle tuhoamaan taudinaiheuttaja-
mikrobeja, osa jää paikalleen esimerkiksi akti-
voimaan uusia T-soluja ja osa auttaa B-solujen 
aktivaatiossa (Artis 2008, Hill ja Artis 2010).

Muita immuunipuolustuksen soluja
Lamina propriassa sijaitsee vasta-aineita tuotta-
via plasmasoluja, jotka erittävät IgA-vasta-ainet-
ta suolenonteloon. Lamina propriassa sijaitsee 
paljon CD4+ T-soluja, mast-soluja ja eosinofii-
lejä. Suolen epiteelissä on myös epiteelin sisäi-
siä lymfosyyttejä enimmäkseen CD8+ T-soluja. 
Epäillään että epiteelin sisäisillä lymfosyyteillä 
on osa epiteelien kasvaimissa, patogeeneiltä 
suojautuminen tai edistää vaurioituneen suolen 
paranemista (MacDonald ja Monteleone 2005). 

Normaaliflooran viestit voivat vaikuttaa solujen 
lisätoimintoihin lisäten regulatoristen T-solujen 
ja auttaja-T-solujen määrää ja selviytymistä. 
Lisäksi eri sytokiineilla, B-soluja aktivoivilla 
aineilla, tulehdusvälittäjäaineilla kuten prosta-
glandiineilla ja muilla aineenvaihduntatuotteilla 
on kyky säännöstellä antigeeniä esittelevien so-
lujen ja lymfosyyttien toimintaa suolistossa (Ar-
tis 2008).

Eräitä suolistosairauksia

Keliakia

Keliakia on elinikäinen yliherkkyys viljatuot-
teiden sisältämälle gluteeni-proteiinille. Ma-
hatähystyksessä otetusta ohutsuolenkoepalasta 
voidaan havaita limakalvon nukkakerroksen 
vaurioitumia eli villusatrofiaa sekä kuopakkei-
den pidentymiä eli kryptahyperplasiaa. Lisäksi 
villusten kärkien tulehdussolutiheys on koholla. 
Ravinto ei pääse imeytymään kunnolla ohutsuo-
lesta verenkiertoon. Keliakian hoitona on glutee-
niton ruokavalio. Keliakia on autoimmuunisaira-
us (MacDonald ja Monteleone 2005). Epäselvis-
sä keliakian diagnoositilanteissa on hyödyllistä 
määrittää ohutsuolen epiteelinsisäiset tulehdus-
solut, varsinkin gamma-delta+ -solut, mutta jos 
on kyseessä hoitamaton perinteinen keliakia, ei-
vät nämä solut välttämättä ole koholla. Jos epäil-
lään alkavaa keliakiaa, tulisi seurata potilaita, 
joiden villusrakenne ohutsuolessa on normaali, 
mutta gamma-delta+ tai villusten kärkien lymfo-
syyttitiheydet ovat koholla, jotta voidaan myö-
hemmin todeta alkavan keliakian muuttuminen 
keliakiaksi. Keliakialle ovat ominaisia seerumis-
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sa esiintyvät keliakiavasta-aineet (retikuliini- tai 
endomysium –vasta-aineet). Jos ohutsuolessa on 
nukkakatoa, seerumin keliakia-vasta-aineet voi-
vat olla myös negatiiviset. Se voi viitata pitkään 
hoitamatta olleeseen vaikea-asteiseen tautiin. 
Jos ohutsuolen kudosten rakenne ja toiminta on 
normaali, mutta seerumissa on IgA-luokan ke-
liakiavasta-aineita, viittaa se alkavaan keliakiaan 
(Koskinen ym. 2008). Sytokiinien eli tulehdus-
välittäjä aineiden aktivoimat CD4+ T-solut saa-
vat aikaan patologisen vasteen keliakiassa. Sy-
tokiinien on todettu myös edistävän Th-solujen 
erityisesti Th17-solujen kehitystä, jolla voi olla 
merkitystä tulehdusvasteeseen. Sytokiineja tuot-
tuu tulehtuneessa suolessa CD4+ ja CD4+CD8+ 
-T-soluista (Monteleone ym. 2010).

Helikobakteeritulehdus ja mahasyöpä

Helikobakteereihin kuuluva Helicobacter pylori 
on ihmisen mahan limakalvolla elävä gramne-
gatiivisesti värjäytyvä mikroaerofiilinen sauva-
bakteeri, joka sijaitsee mahalaukun limakalvon 
limakerroksessa kiinnittyneenä epiteelisoluihin 
ja epiteelin sisältämän liman sisällä. Helikobak-
teeri pystyy vaurioittamaan kudosta, koska se 
tuottaa solutoksisia aineita, esimerkiksi lipopo-
lysakkarideja, valkosoluja paikalle houkuttelevia 
ja aktivoivia tekijöitä, vakuolisoivaa sytotoksii-
nia sekä sytotoksiineihin liittyvää antigeeniä. 
Helikobakteeri aiheuttaa voimakkaan immuuni-
vasteen, johon kuuluu granulosyyttireaktio. Tu-
lehduksen seurauksena on akuutti mahalaukun 
limakalvon tulehdus eli akuutti gastriitti, joka 
voi kroonistua. Akuutissa helikobakteeri-infek-
tiossa tapahtuu voimakas neutrofiilinen vaste, ja 
myös fagosyyteillä on keskeinen osa varhaisissa 
immuniteettivasteissa. T-lymfosyytit ja plasma-
solut helikobakteerin aiheuttamassa kroonisessa 
gastriitissa viittaavat siihen, että soluväliteiset 
ja humoraaliset immuunimekanismit ovat hyvin 
tärkeitä (Bodger ja Crabtree 1998). 

Mahasyövässä perinnölliset, ulkoiset ja sisäsyn-
tyiset tekijät aiheuttavat perimäaineksen virhei-
tä, jotka vaikuttavat epiteelisolujen kasvuun, 
erilaistumiseen ja vuorovaikutukseen. Merkit-
tävin mahasyövälle altistava tila on helikobak-
teeri-infektion aiheuttama krooninen gastriitti, 
ja helikobakteeri-infektio voi aiheuttaa myös 
mahalaukun lymfoomaa (toim. Höckerstedt ym. 
2007).

Crohnin tauti

Crohnin tauti on tulehduksellinen suolistosaira-
us, jossa esiintyy haavaumia ja tulehdusta syk-
kyräsuolessa ja paksusuolessa. Tulehdus johtaa 
suolen nukan surkastumiseen, sidekudoksen 
tulehdukseen, sileiden lihassolujen ja suolen-
seinämän autonomisten hermojen liikakasvuun 
sekä tulehdusvasteeseen imusolujen aggregoi-
tumisena ja granuloomana. Crohnin taudille al-
tistavia polymorfioita geenejä tiedetään yli 30 
Genome-wide association (GWA) tutkimusten 
ansioista (Barett ym. 2008). Hiirillä, joiden auto-
fagosytoosiin vaikuttava geeni oli mutatoitu ta-
pahtui muutoksia Panethin solujen rakkuloiden 
pakkaantumisessa ja niiden sisältämien antimik-
robisten peptidien määrät vähenivät ja makrofa-
gien erittämien esitulehduksellisten sytokiinien 
määrät nousivat. Hiiret olivat alttiimpia mikrobi-
en ja myrkkyjen aiheuttamille tulehduksille sekä 
norovirusinfektiolle. Viruksen sekä geneettisen 
alttiuden aiheuttama tulehdus riippuivat tuleh-
dusvälittäjäaineista sekä suolen normaaliflooras-
ta. Tulehdus saatiin aisoihin antibiootein (Cad-
well ym. 2010).
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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 immuni-
teettiin kuuluvat basofiiliset granulosyytit sekä fagosytoivat eli syöjäsoluina toimivat leukosyytit, jotka alkavat 
tuhota elimistöön tunkeutuneita mikrobeja niiden läpäistyä kehon ulkoiset esteet. Fagosytoivia leukosyyttejä 
ovat neutrofiiliset ja eosinofiiliset 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 tulehdusre-
aktiota vahvistavina soluina. Hankittu immuniteetti jaetaan humoraaliseen eli vasta-ainevälitteiseen ja soluvä-
litteiseen immuniteettiin. Humoraalinen immuniteetti 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 voi-
vat 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 immuuni-
järjestelmä puolustauduttaessa tautia aiheuttavia 
mikrobeja vastaan. Ihmisen immuunijärjestelmä 
voidaan jakaa kahteen osaan: luonnolliseen ja 
hankittuun immuniteettiin. Luonnolliseen im-
muniteettiin kuuluvat kehon ulkoiset esteet sekä 
kehonsisäiset puolustuskeinot, jotka pyrkivät 
tuhoamaan mikrobin sen tunkeuduttua elimis-
töön. Luonnolliselle immuniteetille on ominaista 
nopea reagointi taudinaiheuttajiin, mutta toi-
saalta rajallinen kyky tunnistaa erilaisia mikro-
beja. Hankittu immuunijärjestelmä aktivoituu 
luonnollisen immuunijärjestelmän reaktioiden 
seurauksena. Sen avulla ihminen kykenee puo-
lustautumaan tarkasti tiettyjä taudinaiheuttajia 
vastaan. (Campbell ym. 2008) 

Yksi tärkeimmistä immuunijärjestelmän aktivoi-
tumisen seurauksista on tulehdusreaktio (Meri 
2003). Tulehdusreaktiossa toimivat leukosyy-
tit ovat immuunijärjestelmän tärkeimpiä soluja 
(Meri 2003). Leukosyyttejä ovat neutrofiiliset, 
eosinofiiliset ja basofiiliset granulosyytit, mono-
syytit ja lymfosyytit. Leukosyytit saavat alkunsa 
punaisen luuytimen yhteisestä kantasolusta ja ke-
hittyvät edelleen myeloottisista ja lymfaattisista 
kantasoluista (ks. kuva 1). (Campbell ym. 2008) 
Luonnolliseen immuunijärjestelmään kuuluvia 
leukosyyttejä ovat neutrofiiliset, eosinofiiliset ja 
basofiiliset granulosyytit sekä monosyytit (Meri 
2003, Campbell ym. 2008). Lymfosyytit ovat 
puolestaan hankitun immuunijärjestelmän solu-
ja. Ne voidaan jakaa kahteen pääryhmään: B- ja 
T-lymfosyytteihin (Meri 2003). 
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Kuva 1: Leukosyyttien erilaistuminen punaisen luuytimen yhteisestä kantasolusta (Lähde: Kierszen-
baum 2002 mukaillen) 

Luonnolliseen immuniteettiin 
kuuluvien leukosyyttien toiminta 
tulehduksessa
Elimistössä käynnistyy tulehdusreaktio, kun 
taudinaiheuttajat pääsevät tunkeutumaan ke-
hon sisään esimerkiksi iholla olevan haavan 
kautta (kuva 2). Fagosytoivat eli syöjäsoluina 
toimivat leukosyytit alkavat tuhota elimistöön 
tunkeutuneita mikrobeja niiden läpäistyä kehon 
ulkoiset esteet. Fagosytoivia leukosyyttejä ovat 
neutrofiiliset ja eosinofiiliset granulosyytit sekä 
monosyytit ja niistä kudoksissa edelleen kehit-
tyvät makrofagit. Jotta fagosyytit voisivat tappaa 

mikrobeja, ne täytyy houkutella tulehduspaikalle 
ns. kemotaktisilla aineilla. Näitä ovat esimer-
kiksi veren plasman proteiineista muodostuvan 
komplementin tuottamat aineet sekä bakteereista 
peräisin olevat peptidit. (Meri 2003) Tulehdus-
alueella verenkierto vilkastuu, verisuonet laa-
jenevat ja niiden läpäisevyys kasvaa kudosten 
syöttösoluista ja veren basofiilisistä granulosyy-
teistä vapautuvien välittäjäaineiden, kuten hista-
miinin sekä kudoksissa jo olevien makrofagien 
erittämien välittäjäaineiden seurauksena (Meri 
2003, Campbell ym. 2008). Fagosytoivat leu-
kosyytit tunkeutuvat verenkierrosta kudokseen 
vaeltaen kohti tulehduspaikkaa. 

Kuva 2: Tulehdusreaktion tapahtumia (Lähde: Campbell ym. 2008 mukaillen)
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Leukosyytit saapuvat tulehduspaikalle tietyssä 
järjestyksessä. Tulehduksen varhaisvaiheen fa-
gosytoosissa keskeinen tehtävä on neutrofiilisil-
la granulosyyteillä (Hörkkö 2009). Neutrofiilien 
aktivoituminen tapahtuu muutamien minuuttien 
kuluessa tulehdusreaktion käynnistyttyä. Myös 
eosinofiiliset granulosyytit aktivoituvat tuleh-
duksen alkuvaiheessa. Tulehdusreaktion myö-
hemmässä vaiheessa paikalle saapuvat makrofa-
git. (Seppälä 1998) Monosyytit kulkeutuvat ve-
renkierron mukana tulehduspaikalle ja erikois-
tuvat kudoksissa makrofageiksi, jotka ottavat 
vähitellen päävastuun fagosytoosista (Virtanen 
2009). Makrofagit erittävät myös sytokiinejä, 
kuten TNF-α:a, joka toimii paikallisesti tuleh-
dusreaktion aktivoijana (Seppälä 1998).

Fagosytoosissa (kuva 2) syöjäsolu tarttuu mik-
robiin joko suoraan tunnistaen taudinaiheutta-
jan pintarakenteita tai epäsuorasti opsonisaati-
on avulla, jolloin mikrobin pintaan kiinnittyy 
komplementti- tai vasta-ainemolekyylejä. Neut-
rofiilit hyödyntävät fagosytoosissa opsonisaa-
tiota, mutta makrofagit kykenevät tunnistamaan 
myös mikrobin omia pintarakenteita. (Meri 
2003) Tunnistamis- ja tarttumisvaiheen jälkeen 
fagosyytit nielevät mikrobin muodostamalla sen 
ympärille valejalkojen avulla umpeen kuroutu-
van pussin, jolloin solun sisälle kehittyy rakkula, 
fagosomi. Fagosyytin lysosomirakkulat yhdis-
tyvät fagosomiin, jolloin mikrobien tappo voi 

alkaa. Fagosyyteillä on sekä hapesta riippuvai-
sia että siitä riippumattomia tappomekanismeja, 
joissa käytetään hyväksi fagosyyttien lysosomi-
rakkuloiden sisältämiä entsyymejä (Lilius 2008). 
Lopuksi mikrobien hajotustuotteet vapautetaan 
syöjäsoluista. 

Neutrofiileistä ja makrofageista poiketen eosi-
nofiiliset granulosyytit eivät käytä hyväkseen 
varsinaista fagosytoosia taudinaiheuttajien tuho-
amisessa. Eosinofiilit ovat tärkeitä puolustukses-
sa parasiittejä vastaan, sillä ne ovat usein liian 
suuria fagosytoitaviksi. Eosinofiilien sisällä on 
rakkuloita, jotka sisältävät muun muassa solu-
kalvoa vaurioittavia proteiineja. Niiden sisältö 
vapautuu eosinofiilin tarttuessa esimerkiksi lois-
matojen kylkeen. (Meri 2003)

Hankittuun immuniteettiin kuuluvien 
leukosyyttien toiminta tulehduksessa
Vasta-ainevälitteisessä eli humoraalisessa im-
muunivasteessa makrofagien fagosytoiman vie-
raan antigeenin osia siirtyy syöjäsolun pintaan 
MHC-II-molekyylin reseptoriin, johon muodos-
tuu ulospäin näkyvä MHC-II-antigeeniyhdistel-
mä (kuva 1, kohdat 1 ja 2). MHC-proteiini on 
elimistön jokaisen solun pinnalla oleva antigee-
ni, jonka rakenteen perusteella lymfosyytit tun-
nistavat solun elimistön omaksi. (Kierszenbaum 
2002, Leppäluoto ym. 2007)

 

Kuva 3: Humoraalisen immuunivasteen toiminta (Lähde: Kierszenbaum 2002 mukaillen, Leppäluoto ym. 
2007 mukaillen)
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T-lymfosyyteistä erikoistuneet auttaja-T-solut 
sekä B-solu sitoutuvat MHC-II-antigeeniyhdis-
telmään ja aktivoituvat. Aktivoitunut auttaja-T-
solu jakautuu mitoosissa ja alkaa erittää syto-
kiineja eli nk. interleukiineja, jotka aktivoivat 
B-solun (kuva 1, kohta 3). B-solu jakautuu ja 
erilaistuu vasta-aineita tuottavaksi plasmasoluk-
si (kuva 1, kohta 4). Vasta-aineet sitoutuvat koh-
taamiensa bakteerien solukalvon antigeeneihin 
(opsonisaatio). Tämä auttaa fagosytoivia soluja 
tunnistamaan tuhottavan solun. Vasta-aineet voi-
vat myös neutraloida bakteeritoksiineja tai koko 
mikrobin tekemällä 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 seuraavas-
sa immunisaatiossa (sekundaarivaste). Tällöin 
vasta-aineen tuotto moninkertaistuu ja nopeutuu 
primaarivasteeseen verrattuna. (Kierszenbaum 
2002, Leppäluoto ym. 2007)

T-lymfosyytit välittävät soluvälitteistä immuni-
teettia, joka kohdistuu erityisesti viruksen infek-
toimiin soluihin. Solun sisällä virus hajoaa ja sen 
valkuaisaineita kulkeutuu solukalvolla olevaan 
MHC-reseptoriin ja muodostuu MHC-I-antigeeni-
yhdistelmä. Tämä on merkki T-lymfosyytistä ke-
hittyneelle tappaja-T-solulle, joka sitoutuu infek-
toituneeseen soluun spesifisen reseptorinsa avulla 
(kuva 2, kohdat 1 ja 2). Tämän jälkeen tappaja-
T-lymfosyytti erittää infektoituneen solun kalvon 
puhkaisevia proteiineja, nk. perforiineja (kuva 2, 
kohta 3). Perforiini tekee reikiä viruksen infek-
toimaan soluun, jolloin solu kuolee ja viruksen 
leviäminen estyy. Itseään tappaja-T-solu suojelee 
kalvoproteiini protektiinilla, joka inaktivoi perfo-
riinin sitomalla sen. Tappaja-T-solut voivat tuhota 
kohdesolun myös Fas-Fas-ligandi -menetelmällä. 
Siinä sytotoksinen T-solureseptori tunnistaa anti-
geenin kohdesolun pinnalla ja vapauttaa Fas-ligan-
din. Se sitoutuu kohdesolun pinnalla olevaan Fas-
reseptoriin aiheuttaen apoptoosin eli ohjelmoidun 
solukuoleman. (Kierszenbaum 2002)

Kuva 4: Soluvälitteisen immuunivasteen toiminta (Lähde: Leppäluoto ym. 2007 mukaillen)
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Tiivistelmä
T-muistisoluilla on suuri merkitys ihmisen soluvälitteisessä puolustuksessa ja taistelussa vieraita soluja vas-
taan. Ne ovat myös lääketieteellisesti merkittävässä asemassa mahdollistaessaan rokotteiden toiminnan, mutta 
myös aiheuttaessaan allergiset reaktiot ja elinsiirteiden hylkimisreaktiot. Niiden hyötyjä yritetään kehitellä 
auttamaan taistelussa muun muassa HIV-virusta, Malariaa ja syöpää vastaan.

T-muistisolut kehittyvät samoista kantasoluista kuin valkosolut ja muut veren solut. Jokainen T-muistisolu on 
spesifinen tietylle antigeenille, johon törmätessään se aiheuttaa elimistössä puolustusreaktion taudinaiheuttajaa 
vastaan. Uudestaan törmätessään samaan antigeeniin vaste antigeeniä kohtaan on edellistä kertaa tehokkaampi 
ja nopeampi.

T-solut jaetaan niiden sijaintipaikan mukaan T- efektori-muistisoluiksi ja sentraalisiksi muistisoluiksi, joista en-
simmäiset sijaitsevat kudoksissa ja infektioalueilla ja jälkimmäiset imusuonissa ja – solmukkeissa. On löydetty 
myös viitteitä TSCM-soluista.

On vielä paljon asioita mitä T- muistisoluista ei tiedetä, esimerkiksi antigeenikontaktien määrän vaikutusta 
niihin ja se miten uusille muistisoluille tehdään tilaa muistisolujen määrän pysyessä vakiona.

Johdanto
Elimistön sisäiseen puolustukseen kuuluu syn-
nynnäinen, eli peritty immuniteetti ja adaptii-
vinen eli hankittu immuniteetti. Näistä synnyn-
näinen immuniteetti on epäspesifistä ja reagoi 
kaikkiin taudinaiheuttajiin samalla tavalla. Syn-
nynnäiseen immuniteettiin kuuluvat muun mu-
assa neutrofiilit ja makrofagit, jotka luovat en-
simmäisen puolustuslinjan tunkeilijoita vastaan. 
Adaptiivinen immuniteetti on spesifistä ja se ke-
hittyy yksilön koko elämän ajan. Tästä johtuen 
jokaisella on yksilöllinen vastustuskyky riippuen 
esimerkiksi elinpaikasta ja kohdatuista antigee-
neistä. (Nienstedt 2004)

Adaptiivinen immuniteetti perustuu lymfaatti-
sen järjestelmän soluihin, joihin kuuluvat B- ja 
T-imusolut. Ne syntyvät punaisessa luuytimessä, 
jossa B-solut myös kypsyvät. T- solut sen sijaan 
siirtyvät kateenkorvaan kypsymään. Kypsät 
eli naiivit T-solut siirtyvät imusolmukkeisiin ja 
muualle imukudokseen odottamaan antigeenin 

kohtaamista ja siten aktivaatiota. Naiivien T- so-
lujen toiminta perustuu kahteen eri tyyppiin, T-
auttajiin (CD4-solut) ja T-tappajiin (CD8-solut). 
T-auttajien erittämät interleukiinit aktivoivat 
B-soluja ja houkuttelevat paikalle suuria syöjä-
soluja tuhoamaan taudinaiheuttajat. T-tappajat 
tuhoavat solun suoraan esimerkiksi hajottamalla 
sen solukalvon. Ne toimivat myös kehon omia 
virheellisiä soluja vastaan. Niin T- kuin myös 
B-imusoluihin kuuluu muistisoluja, jotka muis-
tavat jo kerran kohdatun antigeenin ja muodosta-
vat tehokkaan sekundäärisen vasteen. (Nienstedt 
2004)

T-muistisolujen syntyminen
T-solut kypsyvät kateenkorvassa monimut-
kaisessa ketjureaktiossa. Soluista esimerkiksi 
tuhotaan ne yksilöt, jotka reagoivat haitallises-
ti kehon omiin soluihin tai eivät reagoi MHC-
antigeeniin, joka on välttämätön naiivien T-
solujen toimimisen kannalta. Kun naiivi T-solu 
joutuu kosketukseen vieraan antigeenin kanssa, 
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se alkaa jakautua, jolloin muodostuu suuri po-
pulaatio efektorisoluja (T-auttajia tai T-tappajia), 
jotka tuhoavat tunkeilijan. Kyseessä on melko 
lyhytkestoinen akuutti vaihe. Vielä ei ole selvi-
tetty tarkkaa mekanismia, miten solut muuttu-
vat akuutissa vaiheessa olevista soluista pitkä-
kestoisiksi muistisoluiksi. Tiedetään kuitenkin, 
että säilyäkseen elossa myös akuutin vaiheen 
jälkeen, efektorisolut tarvitsevat jatkuvaa simu-
laatiota ja antigeenin läsnäolon. Kun antigeenin 
määrä infektion lopulla vähenee, menevät monet 
efektorisolut apoptoosiin. Tällöin voidaan alkaa 
havaitsemaan muistisolujen olomassaolo. (Hed-
man 2011)

T-muistisolujen kehittyminen on kuitenkin hidas 
ja monivaiheinen prosessi, johon saattaa mennä 
jopa muutama kuukausi antigeenin kohtaami-
sesta. Ensimmäisessä kosketuksessa antigeenin 
kanssa osa T-solujen sytokiinisignaaleista muut-
tuu ja solujen perimään tulee muutoksia, esimer-
kiksi DNA:n metylaatiossa (Hashimoto 2013). 
Joidenkin tutkimusten mukaan muutokset me-
tylaatiossa voivatkin olla rajoittava tekijä T-so-
lujen erilaistumisessa muistisoluiksi (Hashimoto 
2013). Muutokset ovat myös tärkeitä, jotta muis-
tisolu vastaanottaa oikeita selviytymissignaaleja 
(Hashimoto 2013). (Hedman 2011)

Tällä hetkellä uskotaan kahteen eri muistisolujen 
kehityspolkuun. Ensimmäisen mukaan muisti-
solut kehittyvät efektorisoluista, jotka selvisi-
vät hengissä infektiosta. Toisen teorian mukaan 
muistisolut aktivoituvat suoraan naiiveista so-
luista ilman efektorivaihetta. Molemmat kehitys-
polut voivat olla mahdollisia ja jopa toimia yhtä 
aikaa. Mikrobin ja infektion luonne ratkaisee 
kumman teorian mukaan muistisolut kehittyvät. 
Voi myös olla, että erilailla kehittyneet T-muisti-
solupopulaatiot ovat laadultaan erilaisia. Useissa 
muistisoluissa on niin naiivisolujen kuin efekto-
risolujenkin piirteitä (Buchholz 2013). (Hedman 
2011)

Kuva 1. Naiivi T-solu jakautuu antigeenin kohda-
tessaan muistisoluksi sekä efektorisoluksi. Kun 
muistisolu kohtaa saman antigeenin se jakautuu 
toiseksi muistisoluksi ja soluksi, joka erilaistuu 
efektorisoluksi. Naiivista solusta tulleista efek-
torisoluista osasta tulee muistisoluja ja suurin 
osa menee apoptoosiin kun antigeenikontaktia ei 
enää ole. (Mukaelma: Janeway 2005 s.451)

Jaottelu ja erilaistuminen
T-muistisolut voidaan jakaa kahteen tyyppiin 
sen perusteella missä ne sijaitsevat. Kun akuutin 
vaiheen jälkeen muistisolut alkavat kehittyä osa 
muistisoluista palaa imukudoksiin lepäävässä 
tilassa, tällaisia muistisoluja kutsutaan sentraa-
lisiksi T-muistisoluiksi, joita on suurin osa kai-
kista T-muistisoluista. Osa soluista kuitenkin jää 
ei-lymfaattisiin kudoksiin, esimerkiksi ihoon, 
ja säilyttävät aktiivisuutensa. Aktiivisiksi jääviä 
soluja kutsutaan efektori-T-muistisoluiksi. Ne 
kulkeutuvat ei-lymfaattisissa kudoksissa myös 
alueille, jotka eivät olleet infektoituneita akuutin 
vaiheen aikana. (Hedman 2011)

Niin CD4- kuin myös CD8-solut voivat erilais-
tua sentraalisiksi T-muistisoluiksi tai efektori-
T-muistisoluiksi. Vielä ei tiedetä tarkasti mitkä 
säätelytekijät saavat solut erilaistumaan sent-
raaleiksi muistisoluiksi ja mitkä efektorimuisti-
soluiksi. On mahdollista, että solut joita stimu-
loidaan voimakkaasti erilaistuvat efektoreiksi ja 
solut, joiden stimulaatio on heikompaa erilaistu-
vat sentraalisiksi muistisoluiksi. Sytokiinit, joita 
akuutissa vaiheessa on eritetty sekä kudoksen 
luonne voivat myös vaikuttaa T-muistisolujen 
erilaistumiseen ja niiden laatuun. Tällä hetkellä 
CD8-solujen toimintojen erilaistuminen tunne-
taan CD4-soluja paremmin, sillä ne jakautuvat 
vasteen aikana useammin ja niiden populaatiot 
kasvavat useimmiten suuremmiksi. On kuiten-
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kin esitetty, että CD4-solujen ja CD8-solujen 
eri populaatiot ovat pääpiireiltään samanlaisia 
niin efektorivaiheessa kuin myös muistisoluissa. 
(Hedman 2011)

Sentraaliset muistisolut

Infektion parantuessa suurin osa efektorisoluis-
ta kuolee, koska ne eivät saa enää antigeeniltä 
signaalia ja menevät apoptoosiin. Samaan aikaan 
imusolmukkeisiin jää ja sinne kulkeutuu suurem-
pi määrä T-muistisoluja kuin ennen infektiota. 
Nämä solut palaavat lepotilaan ja alkavat kiertää 
imukudoksissa. Sentraaliset T-muistisolut ilmen-
tävät CCR7-kemokiinireseptoria, jonka tehtävä-
nä on ohjata solut akuutin vaiheen jälkeen takai-
sin imusolmukkeisiin ja pitää ne siellä, kunnes 
solut aktivoituvat uudelleen. (Hedman 2011)

Aktivoituakseen sentraaliset T-muistisolut tar-
vitsevat imukudokseen päässeen antigeenin, jota 
dendriittisolu sille esittelee, sekä kostimulato-
risen signaalin, joka välittyy CD28-reseptorin 
kautta. Antigeenin ja signaalin saatuaan muis-
tisolut alkavat jakautua ja erilaistua erilaisiksi 
efektorisoluiksi eli T-tappajiksi ja T-auttajiksi. 
Aktivoiduttuaan solut kulkeutuvat infektoitunee-
seen kudokseen. Sentraalisten T-muistisolujen 
toimintaperiaate on hyvin samanlainen naiivi-
en T-solujen kanssa, mutta nopeampaa ja siten 
myös tehokkaampaa. (Hedman 2011)

Efektori-T-muistisolut

Osa selvinneistä efektorisoluista säilyy akuutin 
vaiheen jälkeen hengissä ja jäävät aktiivisina 
kudoksiin. Ne ovat siis pitkäikäisempiä kuin 
normaalit efektorisolut.  Näissä efektorimuisti-
soluissa ei ole CCR7-kemokiinireseptoria, joka 
ohjaisi ne takaisin imukudoksiin. Sen sijaan niil-
lä on toisia kotiutumisreseptoreita, jotka ohjaa-
vat ne infektioalueelle ja kudoksiin, jotka ovat 
samantyyppisiä kuin infektoitunut kudos. (Hed-
man 2011)

Kudoksessa solut odottavat antigeenin kohtaa-
mista, johon ne ovat välittömästi valmiita. Efek-
tori-T-muistisolut eivät tarvitse aktivoituakseen 
dendriittisolua esittelemään antigeeniä kuten 
sentraaliset T-muistisolut vaan ne aktivoituvat 
suoraan kohdatessaan antigeenin. Efektorimuis-
tisolut eivät enää jakaudu aktivoinnin jälkeen. 
Ne luovat sekundäärisen puolustuksen ensim-

mäisen linjan ja samalla antavat sentraalisille 
soluilla aikaa jakautua ja erilaistua. Efektori-T-
muistisolut toimivat siis sentraalisia soluja nope-
ammin (Shin 2013). (Hedman 2011)

TSCM-solut eli stem memory T-cells

Kahden päätyypin lisäksi hiiriltä on löydetty uu-
denlaisia T-muistisoluja, jotka ovat hyvin paljon 
naiivien T-solujen kaltaisia ja erilaistumattomia 
(Li 2013). Sitä, onko ihmisillä myös näitä soluja, 
tutkitaan vielä (Li 2013). Viitteitä siihen suun-
taan on, mutta kunnon todisteita ei ole vielä saa-
tu. Nämä T

SCM
-solut pystyvät jakautumaan ja uu-

siutumaan itsenäisesti. Niillä on myös mahdolli-
suus erilaistua sentraaliseksi T-muistisoluksi tai 
efektori-T-muistisoluiksi. T

SCM
-soluille on tyy-

pillistä myös se, että ne ovat kestävämpiä kuin 
muut T-muistisolut. Ne eroavat muista esittele-
mällä esimerkiksi antigeeniä Sca-1 (Li 2013). Ne 
syntyvät suoraan naiiveista T-soluista. Efektori-
T-muistisolut eroavat enemmän T

SCM
-soluista 

kuin sentraaliset T-muistisolut. T
SCM

-solut suo-
jaavat elimistö patogeenejä vastaan koko elämän 
ajan. (Gattinoni 2011)

Primäärinen vaste verrattuna 
sekundääriseen vasteeseen
T-muistisolujen aiheuttama sekundäärinen vaste 
on tehokkaampi kuin naiivi T-solujen aiheutta-
ma primäärinen vaste. Kun antigeeni kohdataan 
ensimmäisen kerran naiiveilla soluilla kestää 
vähintään viikko kehittää ja käynnistää vaste 
antigeeniä vastaan. Seuraavilla kerroilla kun T-
muistisolut kohtaavat saman antigeenin on vaste 
valmis ja käynnistyy heti kun antigeeni tunniste-
taan. (Hedman 2011)

Kuva 2. Erot vasta-aineiden määrissä primääri-
sessä ja sekundäärisessä vasteessa.
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Sekundäärisen vaste on lähes samanlainen joka 
kerta samaa antigeeniä vastaan. Sekundäärisen 
vasteen tehokkuus selittyy jo sillä, että antigee-
nin tunnistavia muistisoluja on enemmän, jolloin 
antigeeni tunnistetaan ja tuhotaan nopeammin. 
T-muistisoluissa antigeenin tunnistava frekvens-
si on suurempi kuin naiiveissa T-soluissa. Suu-
remman frekvenssin avulla muistisolut pystyvät 
kasvattamaan suuremman populaation paljon 
lyhyemmässä ajassa, mikä taas tehostaa immuu-
nivastetta. (Hedman 2011)

T-muistisoluissa ja naiiveissa T-soluissa on myös 
muita eroja. T-muistisolut tarvitsevat pienem-
män stimulaation aktivoituakseen ja käynnistä-
vät efektorisolujen toiminnan nopeammin. Hii-
rikokeissa on myös havaittu että muistisoluista 
peräisin olleet efektorisolut toimivat tehokkaam-
min kuin naiiveista soluista erilaistuneet vastaa-
vat. On myös mahdollista, että muistisolut pysty-
vät tuottamaan enemmän ja erilaisia sytokiineja 
samaan aikaan, jolloin muun immuunisysteemin 
aktivitointi on samalla tehokkaampaa. (Hedman 
2011)

Solujen aktivoituminen
T-muistisolut eivät tunnista vapaita vierasanti-
geenejä kuten B-solut vaan jotta T-muistisolut 
saadaan aktivoitumaan, täytyy esimerkiksi 
makrofagin endosytosoida taudinaiheuttaja ja 
alkaa esitellä sen tuottamaa antigeeniä MHC-
molekyylin avulla. T-muistisolun TCR-reseptori 
kiinnittyy MHC-molekyyliin ja antigeeni tunnis-
tetaan. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä vaan vaa-
ditaan useampia signaaleja, Tärkeimpiin luetaan 
reaktiot T-solun CD28 pintaproteiinin (nk. apu-
reseptori) ja makrofagin B7-proteiinin välillä. 
Nämä signaalit yhdessä saavat aikaan solunsisäi-
nen signaaliketjun ja myöhemmin transkriptio-
tekijöiden aktivoitumisen, jolloin solu jakautuu 
ja erilaistuu. Ilman oikeanlaisia signaaleja solu 
menee aktivoitumiskyvyttömään tilaan. (Kiers-
zenbaum 2002, Janeway 2005)

Kuva 3. Tunnistusreaktio makrofagin ja T-solun 
reseptoreiden välillä.

T-muistisolujen säilyminen
Primäärivastaan voimakkuus ja luonne vaikut-
tavat suuresti T-muistisolujen kehitykseen. Mitä 
voimakkaammin naiivi T-soluja stimuloidaan 
aktivoitumaan sitä voimakkaampi primäärinen 
vaste ja sitä suurempi on muistisolujen popu-
laatio. Isompi populaatio säilyy pidempään kuin 
pienempi. Yleisesti ottaen muistisolut kiertävät 
elimistössä monia vuosia ja muodostavat vah-
tijärjestelmän, joka etsii vieraita antigeenejä 
(Kierszenbaum 2002). (Hedman 2011)

Sytokiinien ja MHC-molekyylien vaikutus

Sytokiinit ovat edellytys muistisolujen säilymi-
sen kannalta. Interleukiini 7 (IL7) on välttämä-
tön muistisolujen toiminnalle, myös IL 15 on tär-
keä etenkin CD8-solujen ylläpidossa (Hedman 
2011). Muistisolut poikkeavat muista T-soluista 
siten, että ne eivät tarvitse jatkuvaa kosketusta 
MHC-molekyylin kanssa, vaan sytokiinit anta-
vat soluille selviytymissignaalin MHC:n sijasta. 
MHC:tä kuitenkin tarvitaan muihin solun toi-
mintoihin kuin selviytymiseen. (Janeway 2005)

Antigeenikontaktien vaikutus

Kuva 4. Jokaisella kerralla kun elimistö kohtaa 
saman antigeenin, T-muistisolujen määrä kasvaa 
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Vielä ei ole varmaa tietoa onko toistuvilla anti-
geenikontakteilla saman antigeenin kanssa vai-
kutusta T-muistisolujen säilymiseen ihmisessä 
ja sen tutkiminen on vaikeaa. Hiirikokeissa on 
kuitenkin havaittu, että muistisolut säilyvät pit-
kään ilman kontaktia, mutta niiden toiminta 
heikkenee. Hiirikokeissa on myös tutkittu, että 
CD4-muistisolujen olemassaolo on välttämä-
töntä sille, että muut muistilymfosyytit säilyvät 
toimintakykyisinä ja toimivat normaalisti. (Hed-
man 2011)

T-muistisolujen rajallisuus

Aikuisiällä T-muistisolujen osuus kaikista lym-
fosyyteistä pysyy vakiona, noin kolmasosana. 
Ei ole varmaa tietoa miten uusille muistisoluil-
le tehdään tilaa. Yhden teorian mukaan vanho-
ja muistisoluja katoaa sattumanvaraisesti uusi-
en tieltä. Toisen teorian mukaan muistisoluissa 
esiintyisi heterologista muistia. Uuden antigee-
nin aiheuttama vaste vahvistaa samalla van-
hempia muistisoluja, jotka ovat spesifisiä muille 
antigeeneille. Tällainen solujen stimulointi voisi 
tapahtua esimerkiksi sytokiinien välityksellä. 
(Hedman 2011)

Rajoitetusta populaatiosta voi olla myös hait-
taa, esimerkiksi kroonisissa infektioissa. Tällöin 
muistisolujen monimuotoisuus vähenee ja yk-
sipuolistuu. Jos T-muistisolupopulaatio on liian 
suppea ja koostuu lähinnä vain yhtä antigeeniä 
tunnistavista muistisoluista, kärsii henkilön muu 
immuunipuolustus. (Hedman 2011)

T-muistisolut lääketieteessä

Rokotteet

T-muistisoluja käytetään hyväksi muun muas-
sa rokotteissa. Rokotteiden toiminta perustuu 
siihen, että ihmiselle annetaan antigeeniä, jon-
ka kohdatessaan elimistöön muodostuu muisti-
soluja, jotka tuhoavat saman antigeenin mikäli 
se tunkeutuu ihmisen elimistöön. Rokotteita on 
erityyppisiä. Antigeeniä voidaan antaa ihmiselle 
kolmella tapaa: elävänä heikennettynä mikrobi-
na, tapettuna mikrobina tai antamalla vain mik-
robin yksittäisiä rakenteita. Näistä kaksi viimeis-
tä on useammin käytettyjä tapoja. Rokotteissa 
tarkoituksena on synnyttää mahdollisimman pal-
jon muistisoluja ihmisen elimistöön. Jos muis-
tisoluja ei synny tarpeeksi rokote ei toimi, eikä 

taudinaiheuttajaa pystytä tuhoamaan riittävän 
hyvin kun se tunkeutuu ihmisen kehoon. Elä-
viä mikrobeita annettaessa riittää kun rokotetta 
annetaan ihmiselle kerran, mutta tapettuja mik-
robeja ja mikrobin osia annettaessa muistisoluja 
syntyy vähemmän ja ne säilyvät huonommin. 
Tällöin rokotteita pitää uusia tietyin väliajoin. 
T-muistisolujen vaste voimakkaampi kuin B-
muistisolujen ja mekanismia tutkitaankin paljon. 
Varsinkin kun kehitellään rokotteita tauteihin ku-
ten HIV, johon ei vielä ole pystytty kehittämään 
rokotetta, joka olisi toimiva ja tarpeeksi voima-
kas. (Hedman 2011)

Malaria

Malaria on Plasmodium-itiöeläinten aiheuttama 
tauti, johon ei vielä ole pystytty kehittämään ro-
kotetta. Tutkimuksissa on huomattu, että yleensä 
Plasmodian aiheuttamille taudeille voi kehit-
tyä immuunivaste vähitellen monen antigeenin 
kohtaamisen jälkeen. T-muistisolut, joita muo-
dostuu, ovat kuitenkin heikkoja ja kuolevat no-
peasti. Malariassa immuunivastetta ei synny ja 
sen ajatellaan johtuvan siitä, että jokin peptidi 
ligandi estää muistisolun erilaistumisen ja säi-
lymisen. Malariaa tutkittaessa keskitytään eten-
kin CD8-soluihin. Tutkimuksissa laboratoriossa 
on kuitenkin pystytty muodostamaan pitkäikäi-
siä muistisoluja niin apinoille kuin ihmisille. 
(Krzych 2012)

Allergia

Allergia eli yliherkkyys on ilmiö, jossa immuu-
nipuolustus ylireagoi kohdatessaan antigeenin, 
jota kutsutaan allergeeniksi. Jotta syntyy T-muis-
tisolujen aiheuttama vaste, on elimistön pitänyt 
kohdata sama allergeeni aikaisemmin (Nienstedt 
2004). T-muistisolujen aiheuttama vaste on hi-
das, joka ilmenee esimerkiksi punoituksena tai 
turvotuksena. Allergisessa reaktiossa T-muisti-
solut kohtaavat allergeenin ja aktivoivat efek-
torisoluiksi tuhotakseen sen. Myös allergioissa 
T- ja B-solut toimivat joskus osittain yhdessä. 
(Hedman 2011)

Kasvaimet

Nykyään tutkitaan myös mahdollisuutta käyttää 
T-muistisoluja syövän hoitoon. Adaptiivinen T-
solu terapia onkin lupaava hoitomuoto tulevai-
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suudessa. Hoidossa T-soluihin lisätään kasvai-
men antigeenejä. Elimistössä nämä T-solut akti-
voivat muita efektorisoluja sekä T-muistisoluja. 
Esimerkiksi CD8-soluun liitetään Eomes ja/tai 
T-bet molekyleejä, jotka saavat aikaan vasteen 
jossa kasvain eliminoituu tai pienenee. Eomes ja 
T-bet molekyylit ovat muutenkin välttämättömiä 
T-muistisolujen toiminnalle. Ne muun muassa 
säätelevät erilaisten muistisolujen suhdetta toi-
siinsa ja mahdollistavat solujen erilaistumisen 
T-muistisoluiksi. Tuloksia on saatu ainakin hii-
rikokeilla. (Li 2013)
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Mitoosi
Eliöiden kasvu ja elämä perustuu jatkuvaan so-
lunjakautumiseen. Eliön varhaisessa kehitysvai-
heessa jakautuminen on erittäin kiivasta, mutta 
myös kehittyneet solut jakautuvat jatkuvasti 
korvaten elimistön kuolleet solut uusilla. Eräät 
pitkälle erikoistuneet solut, kuten hermo- ja sy-
dänlihassolut eivät jakaudu laisinkaan. Solun-
jakautuminen on tarkoin säädelty prosessi, jon-
ka häiriöt saattavat johtaa esimerkiksi solujen 
hillittömään jakautumiseen ja kasvaimen syn-
tyyn. Somaattisten solujen jakautumisvaihetta 
kutsutaan mitoosiksi. Toisin kuin sukusolujen 
jakautumisessa, meioosissa, mitoosin tuloksena 
on kaksi geneettisesti samanlaista solua. Mi-
toosia kutsutaankin tästä johtuen suvuttomak-
si jakautumiseksi. Mitoosi on osa somaattisen 
solun elämän kiertoa. Toinen osa kierrosta on 
mitoosiin valmistava interfaasi, jonka vaihei-
den aikana solussa tapahtuu aktiivista DNA-, 
RNA- ja proteiinisynteesiä (Aula ym. 2006). 
Interfaasin aikana solu käy läpi erilaisia tarkas-
tuspisteitä, joissa se varmistaa olevansa valmis 
mitoosiin. Mitoosi vaatii käynnistyäkseen riit-
tävän solukoon sekä perintöaineen onnistuneen 
jakautumisen (Kierszenbaum 2002). Mitoosi 
on monimutkainen prosessi, jossa kromosomit 
jaetaan tasaisesti tytärsoluihin (Darnell ym. 
1990). Mitoosi tapahtuu liukuvasti, mutta se 
voidaan kuitenkin jakaa useaan eri vaiheeseen. 
Proliferaatiovaiheet ovat nimeltään profaasi, 
prometafaasi, metafaasi, anafaasi ja telofaasi. 
Jakautumisvaiheiden aikana solu muodostaa 
niin kutsutun solusukkulan, jakaa kahdentu-
neet kromosomit solun eri päihin sekä muodos-
taa supistusrenkaan joka kuroo solun keskeltä 
poikki kahdeksi itsenäiseksi soluksi (Aula ym. 
2006). Mitoosissa solu säilyy diploidisena, jo-
ten molempien syntyneiden tytärsolujen kro-
mosomiluku on 2N eli ihmisellä 46 (Harley ym. 
1996). Mitoosin säätely perustuu kahdenlaisten 
proteiinien, sykliinien ja proteiinikinaasien, toi-
mintaan ja niiden aikaansaamaan proteiinien 
fosforylaatioon. Soluorganelleista proteasomit 
osallistuvat säätelyyn hajoittamalla sääteleviä 

proteiineja (Harlt ym. 2005). Sana mitoosi tu-
lee kreikan kielen sanasta mitos, joka tarkoittaa 
rihmaa (Langley 1968).

Mitoosin vaiheet

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

  2 

 

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 jakautumaan. Nimetyt rakenteet: A= solukalvo, B= 

tumakalvo, C= tumajyvänen, D= kromatiini, H= sentrosomi. Kuvassa mukailtu kirjan The 

anatomy coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002).  

 

Profaasi 
 
Tuman lähettyvillä on kaksi sentrosomia, jotka koostuvat kahdesta sentriolista eli 

keskusjyväsestä. Profaasin eli esivaiheen aikana ne kulkeutuvat solun vastakkaisiin napoihin 

eli pooleihin. Välivaiheen eli interfaasin aikana tuplaantuneelle solun perintöainekselle 

tapahtuu niin kutsuttu kondensaatio; kromosomit tiivistyvät ja pakkautuvat 50-100- 

kertaisiksi, jolloin ne lyhenevät ja paksuuntuvat valomikroskoopilla havaittaviksi 

sisarkromatideiksi (Aula ym. 2006). Kromatidit kondensoi niiden pinnalla sijaitseva 

kondensiini, ja sisarkromatidit sitoutuvat toisiinsa kohesiini-nimisen proteiinin avulla 

(Kierszenbaum 2003). 

 

Prometafaasi on lyhyt ja nopea vaihe profaasin ja metafaasin välissä. Tumakalvo hajoaa 

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 colo-
ring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

Profaasi
Tuman lähettyvillä on kaksi sentrosomia, jotka 
koostuvat kahdesta sentriolista eli keskusjyvä-
sestä. Profaasin eli esivaiheen aikana ne kulkeu-
tuvat solun vastakkaisiin napoihin eli pooleihin. 
Välivaiheen eli interfaasin aikana tuplaantuneel-
le solun perintöainekselle tapahtuu niin kutsuttu 
kondensaatio; kromosomit tiivistyvät ja pakkau-
tuvat 50–100- kertaisiksi, jolloin ne lyhenevät ja 
paksuuntuvat valomikroskoopilla havaittaviksi 
sisarkromatideiksi (Aula ym. 2006). Kromatidit 
kondensoi niiden pinnalla sijaitseva kondensiini, 
ja sisarkromatidit sitoutuvat toisiinsa kohesiini-
nimisen proteiinin avulla (Kierszenbaum 2003).
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Prometafaasi on lyhyt ja nopea vaihe profaasin ja 
metafaasin välissä. Tumakalvo hajoaa lamiinien 
fosforyloituessa, ja tumajyvänen katoaa näkyvis-
tä (Kierszenbaum 2003.) Sukkularihmat kiinnit-
tyvät kromatideja yhdistäviin sentromeereihin, 
joiden pinnalla on kinetokoriksi kutsuttava kiin-
nittymisalusta (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 kro-
mosomit näkyvät valomikroskoopilla rakenteina, 
joille on tyypillistä asettua x-kirjaimen muotoon. 
Kromatidit toisiinsa sitovasta rakenteesta käyte-
tään nimitystä sentromeeri. Sukkularihmat ovat 
ratkaiseva tekijä siinä, että kromosomit asettuvat 
oikealla tavalla jakotasoon. Ne asettuvat siten, 
että sisarkromatidit ovat vastakkaisilla puolilla 
toisiinsa nähden (Lodish ym. 2004).

Kuva 3: Metafaasi. Kromosomit järjestäytyvät 
sukkularihmaston avulla jakotasoon. Nimetyt 
rakenteet: E ja F= kromatidi, G= sentromeeri, J= 
sukkularihma. Kuvassa mukailtu kirjan The anato-
my coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

Anafaasi
Anafaasissa eli jälkivaiheessa sukkularihmoilla 
on myös suuri merkitys. Sukkularihmat lyhene-
vät ja irrottavat sisarkromatidit toisistaan. Tämän 
jälkeen ne auttavat yksinkertaisia kromatideja 

ohjautumaan solun vastakkaisiin pooleihin. Ana-
faasin lopussa solu on kyennyt kopioimaan kaksi 
identtistä perintöainesta ja on muodostanut niistä 
kaksi omaa ryhmää (Lodish ym. 2004).

Kuva 4: Anafaasi. Sisarkromatidit vaeltavat eri na-
voille. Nimetyt rakenteet: E’ ja F’= kromosomi, G= 
sentromeeri. Kuvassa mukailtu kirjan The anato-
my coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

Telofaasi
Loppuvaihe eli telofaasi on käänteinen tapah-
tuma profaasille ja prometafaasille. Telofaasi 
puhdistaa solusta mitoosin jäljet. Sisarkromatidit 
ovat tällöin jo siirtyneet omiin pooleihinsa. Mo-
lemmille tytärkromosomiryhmille muodostuu 
oma tumakotelo sekä omat tumajyväset, tuma-
sukkula katoaa ja kromosomeille tapahtuu defos-
forylaation seurauksena dekondensaatio. Siinä 
profaasin aikana kromosomeihin muodostuneet 
kierteet alkavat 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 anato-
my coloring book kuvaa (Kapit ym. 2002). 

Telofaasin jälkeen tarvitaan vielä sytokineesi-
vaihe, jossa soluaines tasataan kahden tytärsolun 
välille. Aktiini muodostaa renkaan solun puoli-
väliin ja rengas supistuu halkaisten solun kah-
tia. Täten muodostuu kaksi identtistä tytärsolua 
(Kierszenbaum 2003).
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Kuva 6: Kaksi tytärsolua. Mitosin seurauksena 
syntyy kaksi geneettisesti samanlaista tytärsolua. 
Nimetyt rakenteet: B= tumakalvo, E² ja F²= kroma-
tiini. Kuvassa mukailtu kirjan The anatomy colo-
ring book kuvaa (Kapit 2002). 

Taulukko 1: Mitoosin vaiheet

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.

Mitoosia säätelevät tekijät

Solusykliä säätelevät kahdenlaiset proteiinit: 
sykliinit ja sykliini-riippuvaiset proteiinikinaasit. 
Sykliinit sitoutuvat proteiinikinaaseihin, jotka 
sitten fosforyloivat valitut proteiinit. Mitoottinen 
B-Cdk2- sykliinikompleksi, MPF (M-phase pro-
moting factor), muotoutuu interfaasivaiheen G2 
aikana (Kierszenbaum 2003). MPF on dimeeri, 
joka koostuu sykliinistä ja sykliini-riippuvaises-
ta proteiinikinaasista. MPF- sykliinikompleksin 
läsnäolo aikaansaa mitoosin varhaiset vaiheet. 
Myös mitoosin eri vaiheilla on oma säätelyte-
kijänsä, APC- kompleksi (Anaphase Promoting 
Complex). Metafaasista anafaasiin siirtymistä 
säätelee APC-Cdc20-kompleksi, joka vähentää 

sekuriinin määrää solussa. Sekuriini on proteii-
ni, joka osallistuu anafaasi-vaiheen laukaisuun. 
Anafaasista telofaasiin siirtymisen aikaansaa 
APC-Cdh1, joka vähentää solun mitoottisten 
sykliinien määrää. Mitoosin lopettaminen on 
myös APC:n säätelemää (Lodish ym. 2004). 
Vaiheesta toiseen siirtymiseen osallistuvat myös 
proteasomit, jotka hajoittavat proteiineja, muun 
muassa sekuriinia. Proteiinien väheneminen ai-
kaansaa erilaisia tapahtumia, kuten sisarkromo-
somien erkanemisen solun eri päihin (Hartl ym. 
2005).

Mitoosiin osallistuvat rakenteet

Mitoosissa solu muodostaa rakenteen, jota kut-
sutaan tumasukkulaksi. Metafaasin aikana tu-
masukkula jakautuu kahteen osaan: keskellä 
sijaitsevaan mitoosikuvioon ja vastakkaisilla 
reunoilla sijaitsevien astereihin. Mitoosikuvio eli 
sukkularihmasto on pallon muodon ottanut kasa 
mikrotubuluksia ja proteiineja, jonka metafaa-
sivaiheen kromosomit jakavat keskeltä kahteen 
osaan. Asterit muodostuvat sentrosomeihin kiin-
nittyvistä “astraaleista mikrotubuluksista”. As-
terit suuntautuvat poispäin sentrosomeista kohti 
solukalvoa auttaen tumasukkulan oikealle pai-
kalleen. Sytokineesissä asterit osallistuvat solun 
jakautuminen ohjailuun. Mitoosissa solun vas-
takkaisiin päihin kulkeutuvat sentrosomit kuljet-
tavat mukanaan tytär-sentriolia, jotta proliferaa-
tio olisi tytärsoluissakin mahdollista. Keskeisiä 
rakenteita mitoosissa ovat kinetokorit, jotka ovat 
sentromeerien pinnalla sijaitsevia proteiinikom-
plekseja. Kinetokoreilla on useita tehtäviä so-
lunjakautumisessa: ne tarrautuvat mikrotubuluk-
siin ja liittävät ne kromosomeihin, aikaansaavat 
voiman, jota tarvitaan kromosomien liikutteluun 
mikrotubuluksia pitkin sekä säätelevät kromo-
somien jakautumista ja kulkeutumista solun eri 
päihin (Lodish ym. 2004).
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Tiivistelmä
Kudosten kasvu ja elimien kehittyminen on mahdollista niitä muodostavien solujen jakautumisen kautta. Edel-
leen, jakautuminen pohjautuu solusykliksi kutsuttuun kiertoon aitotumallisten solujen elämässä. Kierrossa 
vuorottelevat vaiheet nimeltä interfaasi ja mitoosi. Interfaasi on vaihe, jossa solu valmistautuu jakautumiseen 
kahdentamalla DNA:nsa. Mitoosissa itse solu jakautuu. Syövän synnyn estämisen kannalta on tärkeää, että 
solujenjakautu- mista kontrolloidaan tarkasti monisoluisilla eliöillä. Solusyklin säätelymekanismi pohjautuu 
tiettyjen proteiinien, sykliinien, ja niistä riippuvaisten kinaasien toimintaan, jotka ajavat sykliä eteenpäin. Kier-
ron interfaasivaiheessa esiintyy kaksi tarkastuspistettä, joissa monimutkainen säätelykoneisto tarkistaa, esiin-
tyykö kahdentuneessa DNA:ssa virheitä ja onko solu valmis jakaantumaan. Tarkastuspisteissä sykli keskeytyy, 
mikäli se ei ole sujunut täydellisesti. Sisäisen säätelyn lisäksi solu myös vastaanottaa jakautumista hillitseviä 
tai stimuloivia signaaleja ympäristöstä.

Johdanto
Eliön kehitykseen kuuluu luonnollisena osana 
kasvu ja kehitys. Näkyvintä ja nopeinta kasva-
minen on kehittyvässä yksilössä, joskin solujen 
proliferaatiota tapahtuu myös aikuisessa. Harvo-
ja poikkeuksia lukuun ottamatta yksilön solujen 
tietyt elämänvaiheet vuorottelevat syklisessä 
järjestelmässä, jota kutsutaan solusykliksi. Näi-
hin vaiheisiin lukeutuvat niin RNA-, DNA- kuin 
proteiinisynteesikin (Aula ym. 2006). Vaikka 
solusyklin läpikäynti kuuluu monen eukaryoot-
tisolun normaaleihin proseduureihin, säädellään 
sitä kuitenkin erinäisin kontrollimekanismein 
hyvinkin tarkasti (Niemi ym. 1995). Solusyklin 
rajavalvonta, tarkistuspistekontrolli, on vastuus-
sa soluprolife- raation onnistumisesta, ja näin 
ollen myös perimältään vaurioituneiden solujen 
korjaamisesta tai jopa kuolintielle ohjaamisesta. 
Tämä takaa yksilön terveen kasvun ja kehityksen 
sekä toisaalta estää pahanlaatuisten kasvainten 
kehittymisen.

Solusykli
Ajanjaksoa, jonka aikana kaksi mitoottista solua 
jakautuu tuottaen kaksi tytärsolua, kutsutaan so-
lusykliksi (kuva 1). Edelleen, solusykli jaetaan 
perinteisesti kahteen päävaiheeseen, interfaasiin 
(G ja S-vaiheet) ja mitoosiin (M-vaihe) (Kiers-
zenbaum 2007). Lähes kaikkien solujen elä-

mässä vuorottelevat solusyklin synteesivaihe eli 
interfaasi sekä aktiivinen jakautumisvaihe, mi-
toosi. Interfaasi-välivaiheeseen – jota ei nimensä 
perusteella pidä mieltää inaktiiviseksi siirtymä-
vaiheeksi – kutsuttuun faasiin lukeutuvat niin 
proteiinien kuin DNA:n sekä RNA:n synteesit. 
Mitoosi puolestaan käsittää varsinaisen solun ja-
kautumistapahtuman (Aula 2006).

Vaiheiden kiertofrekvenssi riippuu solun erilaistu-
misasteesta – vähemmän erilaistuneet solut jakau-
tuvat pitkälle erilaistuneita soluja huomattavasti 
useammin. Interfaasia edeltävät G1- ja G2- vä-
livaiheet, joista solut siirtyvät synteesin kautta 
mitoosiin molekulaarisen laukaisumekanismin 
avulla. On huomattava, että jotkut solut poistuvat 
syklistä G0-lepovaiheeseen, joka voi tapauskoh- 
taisesti kestää jopa vuosia (Aula ym. 2006).

Solusykli koostuu siis interfaasista ja mitoosista. 
Interfaasiin luetaan kuuluvaksi synteesi- eli S- 
vaihe sekä Gap- eli G-vaiheet. Mitoosia puoles-
taan kutsutaan M-vaiheeksi. Solusyklitoiminnan 
kannalta tarkasteltuna interfaasin relevantein peri-
odi on S-vaihe, DNA-nukleotidin kahdentaminen 
eli replikaatio. S-vaihetta edeltävät ja jälestävät 
G-välivaiheet. G1-vaihe on solusyklin työvaiheis-
ta yleensä pisin, käsittäen syklin generaatioajasta 
kahdeksasta kuuteenkymmeneen tuntia (Aula ym.

2006). G1-vaiheessa solu tekee päätöksen DNA-
replikaatioon siirtymisestä. Vaihtoehtona on siir-
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tyminen G0-tilaan. Muussa tapauksessa solu ete-
nee S-vaiheen jälkeen G2-vaiheeseen, jossa solu 
varmistaa DNA-replikaation onnistuneisuuden 
ennen siirtymistä mitoosiin (Kierszenbaum 2007).

Suurin osa ihmisen soluista on G1-vaiheessa ir-
tautunut solusyklistä ja siirtynyt niin sanottuun 
lepotilaan, jota kutsutaan G0-vaiheeksi. Syklin 
pysähtymisen syynä on esimerkiksi sitä edistävi-
en kasvutekijöiden puute tai loppuminen. Syynä 
voi myös olla antimitogeenisten signaalien läs-
näolo (Ivanchuk ym. 2004). Solukiertoa eteen-
päin ajavien sykliinien ja niistä riippuvaisten 
kinaasien (CDK) puute on luonnollisesti omi-
naista G0-tilalle. Esimerkiksi hermo- ja sydänli-
hassolut tulevat kypsyessään postmitoottiksiksi, 
ja siirtyvät G0-tilaan. Esimerkiksi lymfosyytit 
puolestaan saattavat viipyä pitkäaikaisessa G0-
tilassa jopa vuosia, ja alkaa jakautua vasta tietty-
jen sytokiinien vaikuttaessa niiden reseptoreihin 
(Golias ym. 2004). Ne siis palaavat sykliin vain 
spesifisen ärsykkeen saatuaan (Aula 2006). So-
lujen jakaantuminen voi käynnistyä uudelleen 
G0-vaiheessa olevissa soluissa, kun tarvittavia 
kasvutekijöitä on jälleen saatavilla. Todennäköi-
syys siirtyä G0-tilaan lepäämään kasvaa soluissa 
jokaisen niiden suorittaman solusyklin myötä 
(Solunetti 2006).

M-vaiheessa interfaasin aikana replikoitunut 
DNA-kaksoiskierre jakautuu kahtia. Syntyvät 
tytärsolut ovat geneettisesti toistensa kopioita. 
Vaikka mitoosi on prosessina liukuva, jaetaan se 
silti neljään erilliseen vaiheeseen. Nämä vaiheet 
ovat profaasi, metafaasi, anafaasi ja telofaasi 
(Aula ym. 2006).

Kuva 1. Solusyklin ja sen tarkistuspisteet. So-
lusykli jaetaan interfaasiin (G- ja S-vaiheet) ja mi-
toosiin (M-vaihe). Tarkistuspisteet ovat solusyklin 
tarkasti vartioituja osia. Checkpoint 1 sijaitsee 
G1-vaiheen loppupuolella ja Checkpoint 2 G2-vai-
heen lopussa, juuri ennen mitoosin käynnistymis-
tä. (Lähde: Ivanchuk ym. 2004, s. 693 mukaillen).

Solusyklin säätely

Solusykli on lukuisten regulaattorimolekyylien 
tarkasti säätelemä tapahtuma. Syklin kannalta 
merkittävimpiin säätelymolekyyliperheisiin lu-
keutuvat sykliinit, sykliinistä riippuvaiset kinaa-
sit (CDK), niiden substraattiproteiinit, CDK-in-
hibiittorit (CKI) sekä tuumorisupressorit p53 ja 
pRb (kuva 2). Näiden molekyylien muodostama 
mekanismi vastaa solysyklin katalysoinnista ja 
syklin eri vaiheiden välisten tarkistuspisteiden 
läpikulusta (Golias ym. 2004).

Solusyklin säätelyyn osallistuvat kahdenlaiset 
proteiinit, sykliinit sekä sykliinistä riippuvaiset 
kinaasit (CDK, engl. Cyclin-Dependent-Kinase). 
Sykliinien ja sykliinistä riippuvaisten kinaasien 
sekä solun muiden proteiinien aktiivisuutta sää-
dellään monin tavoin. Solunsisäisen regulaation 
ohella säätelyyn osallistuvat myös lukuisat ym-
päristösignaalit (Solunetti 2006).

Sykliini-proteiinien pitoisuudet varioivat run-
saasti syklin eri vaiheissa niiden nopean syntee-
sin ja toisaalta tehokkaan hajotuksen ansiosta. 
Sykliinit toimivat CD-kinaasien toimintaa sää-
televiä alayksikköinä, säädelleen syklin kulkua 
checkpoint-pisteiden lävitse. Regulaation kemi-
allinen perusta on kohdesubstraattien fosfory-
lointi ja inaktivaatio. (Golias ym. 2004). Syk-
liinit voidaan jakaa kahteen luokkaan perustuen 
niiden esiintyvyyteen solusyklin eri vaiheissa. 
G1-sykliinit (D- ja E- sekä A-sykliini) esiintyvät 
synteesiä edeltävässä vaiheessa, edistäen solun 
siirtymistä S- vaiheeseen. Mitoottiset G2-syklii-
nit (mm. B-sykliini) taas edistävät solun siirty-
mistä M-vaiheeseen (Solunetti 2006).

Solusyklin ensimmäisessä vaiheessa, G1-faasin 
lopussa, postmitoottinen solu pysähtyy niin kut-
suttuun presynteettiseen R-restriction-pisteeseen 
(Niemi ym. 1995). Restriktiopisteen presynteet- 
tinen solu tarvitsee kemiallista taustatukea syntee-
sipäätöksen tekemiseen. Tässä vaiheessa, syklii-
nien toiminnan kannalta tarkasteltuna mielenkiin-
toisin ja toimeliain sykliiniproteiini on sykliini-A, 
joka toimii aktiivisesti sekä syklin S- että M-vai-
heessa aktivoiden kahta erilaista CDK- proteiinia. 
Synteesivaiheessa sykliini-A-CDK-kompleksin 
suorittaman DNA-replikaatiokoneiston CDC6-
komponentin fosforylaation uskotaan toimivan 
tärkeänä aloitteena DNA-replikaation käynnisty-
miselle. Samalla sen uskotaan rajoittavan DNA-
replikaation tapahtuvaksi vain kerran yhden syk-
likierron aikana (Golias ym. 2004).
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Kriittisin päätös lienee kuitenkin postsynteetti-
nen mitoosipäätös. B-sykliinin ilmaantuessa G2- 
syklivaiheen soluun, kinaasiproteiini aktivoituu 
ja solu siirtyy M-vaiheeseen (Niemi ym. 1995). 
Kuten edellä mainittiin, myös A-sykliinillä on 
tärkeä, joskin spekulatiivinen, postsynteettinen 
rooli. A-sykliinin postsynteettinen tehtävä voisi 
liittyä B-sykliinin tasapainon säätelyyn (Goli-
as ym. 2004). A-sykliinin konsentraatio nousee 
solussa S-vaiheen aikana ja laskee äkkinäisesti 
ennen syklin siirtymistä metafaasiin. B-sykliini 
puolestaan pysyy solussa metafaasiin asti. Toi-
minnan jälkeen sykliinit merkataan ubikitiinilla. 
Ubikitiinimerkkauksen jälkeen sykliinit tuho-
taan pro- teasomeissa (Ivanchuk ym. 2004).

B-sykliinin aktivoimista kinaasiproteiineis-
ta merkittävin on laukaisijaproteiinikinaasi 
p34cdc2. Tämän proteiinikinaasin aktivoitu-
misen myötä solu siirtyy mitoosiin (kuva 2). 
Laukaisijaentsyymin aktivoi sykliini-proteiini. 
Tapahtuman seurauksena syntyy mitoosia kiih-
dyttävä MPF-partikkeli (engl. Mitosis-Promo-
ting-Factor) (Aula ym. 2006). Monet hormonit 
ja kasvutekijät vaikuttavat kinaasien aktiivisuu-
teen (Golias ym. 2004). Mitoosin luonnollisia 
promoottoreita, mitogeenejä, ovat monet kasvu-
tekijät, kuten fibroblastikasvutekijä (FGF) sekä 
trombosyyttikasvutekijä (PDGF) (Kierzenbaum 
2007). Presynteettisessä solussa lisääntyvät li-
säksi interleukiini 2- ja transfer- riinireseptorit 
(Aula ym. 2006).

Solusykliä säätelevien geenien päätoimenku-
vaan kuuluvat syklimekanismin jarrutuksen ja 
kiihdytyksen kontrollointi – syklin moottorina 
toimiminen (Golias ym. 2004). Syklin säätely-
geeni- en toiminnan kannalta on tässä relevanttia 
keskittyä nimenomaan jarrutusmekanismeihin. 
Niin kutsuttujen tuumorisupressorien pääfunk-
tio kiteytyy perimältään vaurioituneiden tai ym-
päristöolo- suhteiltaan kyseenalaisten solujen 
proliferaation, DNA-synteesin ja mitoosin estä-
miseen (Golias ym. 2004). Näistä tuumorisup-
ressoreista merkittävimmät ovat siis p53 ja pRb, 
joista ensimmäisessä tapahtuneet mutaatiot ovat 
yleisin syy pahanlaatuisten kasvainten syntymi-
seen (Kierszenbaum 2007). Tämä indikoi kysei-
sen geenin suurta roolia solusyklin etenemisen 
säätelijänä.

Kuva 2. Solusyklin säätelytekijät. Sykliinit ja ki-
naasit ajavat kiertoa eteenpäin. p53, p21 ja p27 
toimivat omalta osaltaan solusyklin regulaattorei-
na. (Lähde: Golias ym. 2004, s. 1135 mukaillen).

Tarkistuspisteet

Solusyklin etenemisen hidastaminen tai pysäyt-
täminen on tärkeää, mikäli DNA:n replikaati-
ossa syntyy virheitä, tai solu ei vielä ole valmis 
siirtymään seuraavaan vaiheeseen. Tätä varten 
solukier- rossa esiintyy välivaiheita, jotka toimi-
vat tarkistusasemina (checkpoint-pisteet). Näis-
sä tarkistuspis- teissä solu pyrkii varmistamaan, 
että sykli on edennyt optimaalisella tavalla, eikä 
virheitä ole päässyt syntymään (Solunetti 2006). 
Mahdollisten DNA-vaurioiden havaitsemiseksi 
on tarkistuspis- teissä olemassa oma sensorinen 
mekanismi, joka lähettää signaaleja solusykliko-
neistolle. Signaalit hidastavat kiertoa korjausten 
ajaksi. Jos korjaus osoittautuu mahdottomaksi, 
signaalit aktivoivat ohjelmoidun solukuoleman, 
apoptoosin.

Checkpoint-pisteet esiintyvät loogisesti ennen 
kierron merkittäviä S- ja M- vaiheita (kuva 2). 
Tärkeät tarkistukset sijoittuvat siis sekä pre-
synteettisen G1-vaiheen ja premitoottisen G2-
vaiheen loppupuolelle. Solusyklin etenemisen 
valvominen varsinkin ennen mitoosi-vaihetta 
on erittäin tärkeää; DNA-virheiden esiintymi-
nen mahdollistaa kasvainten ja syövän synnyn, 
eritoten jakaantuvassa solussa. Syöpäriski on 
erityisen suuri virheiden sattuessa tuumorisup-
ressorigeeneihin. Normaalit solut eivät salli so-
lun etenemistä kierrossa ennen kuin virheet ovat 
saatu korjattua. Syöpäsolut kuitenkin toistavat 
solusykliä loputtomasti DNA:n virheistä huoli-
matta (Ivanchuk ym. 2004).
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p53-tuumorisupressorigeeni on tärkeä syklikier-
ron tarkistuspistesäätelijä sekä pre- että postsyn-
teet- tisessä vaiheessa. On pystytty osoittamaan, 
että kyseinen tuumorisupressori aktivoi lukuis-
ten muiden solunjakautumista kontrolloivien 
geenien transkriptiota. Näistä esimerkkeinä voi-
daan mainita p21, GADD45 ja MDM2. Edelli-
sistä p21 koodaa CDK-aktiivisuuden säätelijää, 
GADD45 hillitsee DNA-vaurioita indusoivan 
tekijän toimintaa ja MDM2 toimii p53:n nega-
tiivisena säätelijä- nä. p53-geenin ohella tärkeä 
tarkistuspistekontrollin ylläpitäjä on retinoblas-
toomaproteiinia koodaava Rb-geeni. Sen tarkka 
tehtävä normaaleissa soluissa vielä ole selvinnyt 
(Golias ym. 2004).

Retinoblastoomaproteiinin läsnäoloa pidetään 
kuitenkin kriittisenä ehtona solun siirtymiselle 
syklin G1-vaiheesta S-vaiheeseen. Sen vuoro-
vaikutus E2F-sykliregulaattoriperheen molekyy-
lin kanssa (kuva 2) saa aikaan geenitranskription 
vähenemisen, minkä tiedetään olevan edellytys 
syklin siirtymiselle G1-vaiheesta synteesiin. 
Yhtä kaikki, solusyklin kanssa korreloivat muu-
tokset kyseisen proteiinin fosforylaatioasteessa 
viittaavat suurehkoon osaan solusyklin läpivien-
nissä. Hypofosforyloidussa muodossaa Rb-pro-
teiini toimii solusykliä inhiboivana tekijänä sekä 
tuumo- risupressorina. Solusyklikoneiston fos-
foryloidessa proteiinin (kuva 2), auttaa Rb-pro-
teiini solua siirtymään synteesivaiheeseen. Re-
tinoblastoomaproteiinin fosforylointi hiljentää 
sen tuumorisupres- siivisen vaikutuksen ja sallii 
synteesivaiheeseen siirtymisen. Tämä tapahtuu 
sykliinien ja sykliinistä riippuvaisten kinaasien 
toimesta. Yhteyttä p53:n ja pRb:n välillä pide-
tään mahdollisena, mitä tulee solusyklin kontrol-
loinnin ohella ohjelmoituun solukuolemaan sekä 
tuumorikasvuun (Golias ym. 2004).

Tarkistuspiste 1

R-pisteeksi (engl. restriction point) kutsuttu tar-
kistusasema sijaitsee syklissä G1-vaiheen lopus-
sa, juuri ennen synteesivaiheen alkamista (kuva 
2). Kierron edettyä ensimmäiselle tarkistusalu-
eelle, tehdään päätös siitä, jatkaako solu syn-
teesivaiheeseen, vai siirtyykö se G0-vaiheeseen 
odottamaan. Ennen solusyklin ensimmäistä tar-
kistuspistettä solu saa ulkopuolelta kasvua sti-
muloivia ja sitä estäviä signaaleja. Syklikoneisto 
tarkistuspisteessä tekee näiden perusteella pää-
töksen siitä, siirtyykö solu synteesivaiheeseen 
(Westerling ym. 2001). Esimerkiksi postmitoot-

tiset solut pysähtyvät yleensä presynteettisen 
vaiheen loppupuolen R-pisteeseen. (Niemi ym. 
1995). Solun perimän ollessa vaurioitunut, p53-
tuumorisupressori pysäyttää kierron G1-vaihee-
seen vaikuttaen lisäävästi p21:n ekspressioon 
(kuva 2). DNA-vaurion ollessa lievä, p53 ohjaa 
solun korjaukseen. Onnistuneen DNA-korjauk-
sen jälkeen solu on valmis jatkamaan synteesi-
vaiheeseen ja edelleen jakautumiseen. Fataalin 
perimävaurion tapauksessa p53 laukaisee apop-
toosin, ja solu tuhoutuu. p53:n geenin toiminnan 
ollessa riittämätöntä tarkistuspiste voidaan vaka-
vasta vauriosta huolimatta läpäistä (Golias ym. 
2004).

Tarkistuspiste 2

Synteesivaiheessa kahdentuneen DNA:n vir-
heettömyys tarkistetaan jälleen sensoristen me-
kanismi- en avulla ennen mitoosia G2-vaiheen 
lopussa sijaitsevassa toisessa tarkistuspisteessä 
(kuva 2) (Ivanchuk ym. 2004). Mikäli tarkistus-
pisteeseen saapuu syklin jatkuvuutta estäviä ym-
päristösignaa- leja – DNA:ssa havaitaan jokin 
virhe – kierto pysäytetään. Tällöin solu ei pääse 
jatkamaan M- vaiheeseen. DNA:n korjausten 
epäonnistuessa solu uhrataan ohjelmoidun solu-
kuoleman avulla. Jos DNA on ehyt ja kaikki on 
valmista mitoosia varten, tarkistuspiste läpäis-
tään, ja solu etenee mitoosiin. Mitoosiin siirty-
minen tapahtuu sykliini-b-cdk2-kompleksin eli 
MPF-partikkelin avulla.
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Johdanto
Terveessä solussa geenien ohjaama proliferaa-
tio eli jakautuminen tapahtuu hallitusti ja tasa-
painossa solujen tuhoutumisen kanssa. Kysei-
siä tapahtumia ohjaavat useat geenit ja niiden 
tuottamat proteiinit. Osaa näistä geeneistä kut-
sutaan kasvunrajoitegeeneiksi. Nämä geenit yl-
läpitävät solujen elinympäristöä, kontrolloivat 
niiden kasvua sekä jakautumista. Näiden geeni-
en normaalin toiminnan estyminen, jolloin gee-
nien tuotteet tuotetaan inaktivoituneessa muo-
dossa tai jätetään kokonaan tuottamatta, lisää 
syöpäsolukon muodostumisen ja kasvun riskiä. 
Tunnetuin kasvunrajoitegeeneistä on p53, jon-
ka inaktivaatio on kuvattu useiden eri syöpien 
yhteydessä.

Yleistä
Pahanlaatuinen solujen kasvu saa alkunsa gee-
nien mutaatioista. Kaikki geneettiset mutaatiot 
eivät kuitenkaan johda syöpään. Kontrolloima-
ton solujen kasvu ja edelleen kasvaimen muo-
dostuminen saavat alkunsa kun solun säätely-
järjestelmä vaurioituu. Yleensä kasvaimissa on 
mutaatioita kaikissa kasvainsolun kehittymiseen 
vaikuttavissa geeniryhmissä, eli onkogeeneissä, 
kasvunrajoitegeeneissä ja perimän pysyvyyttä 
ylläpitävissä geeneissä (DNA-korjausmekanis-

mit). Mutaatiot saavat aikaan säätelyjärjestelmän 
vaurioitumisen ja edelleen kontrolloimattoman 
solukasvun. 

Normaalisti genomissa esiintyvien proto-onko-
geenien mutaatiot mahdollistavat geenien akti-
voitumisen onkogeeneiksi, eli syöpägeeneiksi. 
Onkogeenien tuotteet voivat imitoida kasvute-
kijää tai kasvutekijäreseptoria sekä toimia pro-
teiini-tyrosiini-kinaasina mahdollistaen proteii-
nien epänormaalin fosforylaation. Onkogeenien 
tuotteet vaikuttavat solujen aineenvaihduntaan ja 
solusykliin myös estämällä apoptoosia, välittä-
mällä kasvusignaalia solulimassa ja toimimalla 
traskriptiotekijöinä. Proto-onkogeenien mutaa-
tioiden seurauksena voikin olla hallitsematonta 
solun proliferaatiota ja mahdollisuus syöpäkas-
vaimen syntyyn. (S Zakrzewski 2002, J Mylly-
harju 2009)

Kasvunrajoitegeenejä voidaan pitää onkogeeni-
en vastavaikuttajina. Ne koodaavat proteiineja, 
jotka inhiboivat muun muassa solun proliferaa-
tiota. Kasvunrajoitegeeneissä mutaation tulee 
esiintyä geenin molemmissa alleeleissa Knudso-
nin kaksivaiheteorian mukaan (ks. kohta 3, Reti-
noblastoomageeni), jotta hallitsematon kasvu on 
mahdollista. Proto-onkogeenien kohdalla vastaa-
va kasvu on mahdollista jo yhden alleelin ollessa 
mutatoitunut. (S Zakrzewski 2002, J Myllyharju 
2009,)
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Kasvunrajoitegeenien pääryhmät

Kuva 1: Kasvunrajoitegeenien pääryhmät sekä esimerkkejä

Gatekeepers

Gatekeepers-geenit ovat kasvunrajoitegeenejä, 
jotka toimivat niin sanotusti portinvartijoina val-
vomalla solujen jakautumista ja apoptoosia. Nämä 
geenit vaikuttavat muihin soluihin estämällä nii-
den jakautumista tai kiihdyttämällä apoptoosia. 
Geenit esiintyvät spesifeinä tietyissä kudoksissa 
tai elimissä. Esimerkiksi APC-geenin mutaatio 
voi aiheuttaa paksusuolisyöpää, mutta ei munu-
aissyöpää, kun taas VHL-geeni toimii päinvas-
toin. Tunnetuimpia gatekeeper-geenejä ovat p53, 
RB1, NF1 sekä APC. (D van Heemst ym. 2007, K 
Hunt ym. 2007, H Joensuu ym. 2007) 

Caretakers

Nämä niin sanotut huolehtija-geenit suojaavat 
soluja mutaatioilta valvomalla ja ylläpitämällä 
DNA:n eheyttä. Caretakers-geenit eivät suoraan 
estä tai vaikeuta solujakautumista, vaan korjaa-
vat DNA:han syntyneitä vaurioita sekä estävät 
mutaatioiden syntyä ja kasautumista. Careta-
kers-geenien inaktivoitumisen seurauksena nor-
maalien solujen muuttuminen neoplastisiksi so-
luiksi todennäköistyy. Tunnetuimpia caretaker-
kasvunrajoitegeenejä ovat p53, BRCA 1, BRCA 
2, MLH1 ja MSH2. (D van Heemst ym. 2007, K 
Hunt ym. 2007, H Joensuu ym. 2007)

Landscapers

Landscaper-kasvunrajoitegeenit toimivat solu-
jen kasvuympäristön ylläpitäjinä. Ne estävät ko. 
ympäristöä muuttumasta syövän kasvua varten 
edulliseksi. Yhtenä esimerkkinä landscapereistä 
voi mainita TSP1-geenin, jonka mutaatiota seu-
raava inaktivoituminen liittyy etenkin gastrisen 

karsinooman syntyyn. (J Lawler ym. 2001, D 
van Heemst ym. 2007, K Hunt ym. 2007, H Jo-
ensuu ym. 2007)

Kasvunrajoitegeeni p53
Kasvunrajoitegeeni p53 säätelee genomin yhte-
näisyyttä ja kontrolloitua solukasvua. Biallee-
lisesti mutatoitunut tai puuttuva p53-geeni löy-
detään yli puolista ihmisten syövistä. Vajaassa 
puolessa syöpäkasvaimista p53 on normaalira-
kenteinen, mutta muista syistä toimimaton. Myös 
koe-eläintutkimukset tukevat havaintoa p53:n 
suuresta merkityksestä tuumoreiden synnyssä. 
Esimerkiksi p53-poistogeeninen hiiri on jo hyvin 
varhain altistunut eri kasvaimille. (C Klein ja LT 
Vassilev 2004, E C Pietsch ym. 2008) p53-geenin 
normaalia alempi aktiivisuus voi saada aikaan li-
sääntyneen solukasvun. Geenin tuotteen pitoisuus 
on pidettävä matalana soluissa, sillä suurentunut 
pitoisuus voi estää solun normaalia toimintaa. 
Geenin säätely perustuu niin kutsuttuun negatii-
viseen takaisinkytkentään. Tässä säätelyssä on 
pääroolissa p53:n regulaattori, MDM2. Kuten 
p53:lla myös MDM2:lla on lyhyt puoliintumisai-
ka. Tumansisäisen p53-tason noustessa aktivoituu 
MDM2-geenin transkriptio ja näin MDM2-prote-
iinin pitoisuus nousee. MDM2 estää p53:n toimi-
misen transkriptiotekijänä sitoutumalla kohtaan, 
jolla p53 tarttuu DNA:han. MDM2 saa myös ai-
kaan p53:n hajoamisen, joka tapahtuu ubikitiini-
proteasomijärjestelmän kautta, kun MDM2:n 
tuote E3-ubikitiiniligaasi on saanut aikaan p53:n 
ubikinaation. Lopulta ubikitiini-p53-kompleksi 
tuhotaan soluliman proteasomeissa. Normaalisti 
toimiva takaisinkytkentälooppi pitää sekä p53:n 
että MDM2:n pitoisuudet tumassa hyvin alhaisi-
na. (C Klein ja LT Vassilev 2004, E. S 2004)
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Kuva 2: p53- MDM2 vuorovaikutus

p53-geenin aktiivisuus voi lisääntyä kun solu al-
tistuu esim. rasitukselle, DNA:ta vaurioittavalle 
aineelle tai muulle karsinogeeniselle toiminnalle 
kuten säteilylle tai reaktiivisille happiyhdisteille. 
Yksinkertaistaen voisi sanoa, että p53 havaitsee 
DNA:n vaurioitumisen, pysäyttää solun jakautu-
misen, antaa solulle aikaa korjata DNA-vaurio 
ja mikäli vaurio ei ole korjattavissa, laukaisee 
apoptoosin. Näin toimimalla p53 estää muta-
toituneen DNA:n siirtymisen seuraavaan solu-
sukupolveen ja mahdollisen tuumorin synnyn. 
p53 säätelee myös osaltaan solun vanhenemista 
ja erilaistumista, sekä inhiboi angiogeneesia, eli 
verisuonten muodostumista tuumoriin. (K Ad-
delman 2004, E C Pietsch ym. 2008, Zhao Y ym. 
2009) 

Syöpä voi saada alkunsa kun p53 inaktivoituu 
syystä tai toisesta. Syitä voivat olla esim. gee-
nin mutaatio tai lisääntynyt MDM2-aktiivisuus. 
Inaktivoitunut p53 menettää kykynsä kontrol-
loida solukasvua. Tämän takia p53:n uudellee-
naktivoimista tietyissä syöpätyypeissä onkin 
tutkittu paljon. On yritetty kehittää lääkeainetta, 
joka voisi estää spesifisesti p53:n ja MDM2:n 
fyysisen vuorovaikutuksen ja siten ylläpitää 
p53:n kyvyn toimia transkriptiotekijänä. Tässä 
tapauksessa puhutaan kasvaimista, joissa p53-
proteiinin toiminta on estynyt ilman p53:n mu-
taatiota. Tällaisia kasvaimia ovat esimerkiksi 
useat sarkoomat, joissa p53:a hajottava ja inak-

tivoiva MDM2-toiminta on liiallista ja vahvis-
tunutta. Vuonna 2004 onnistuttiin kehittämään 
peptidi, joka asettuu spesifisesti samaan kohtaan 
MDM2-proteiinia kuin p53. Näin sitoutuminen 
p53:een estyy ja p53 säilyy aktiivisena huolimat-
ta MDM2:n toiminnan yliaktiivisuudesta. Tämä 
johtaa ideaalitilanteessa syöpäsolujen kasvun 
pysähtymiseen ja apoptoosiin. Näitä proteiinien 
MDM2-p53-vuorovaikutusta inhiboivia mole-
kyylejä on tutkittu viime vuosina intensiivisesti. 
Tiettyjen molekyylien kohdalla, kuten Nutlii-
ni-3, kehitystyö on edennyt jo myöhäiseen prek-
liiniseen vaiheeseen 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 auttaa 
työssään tietyissä tilanteissa sen kaksi homolo-
gia, p63 ja p73. Näillä homologeilla on saman-
laisia kasvunrajoiteominaisuuksia kuin p53:lla. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisten 
syövissä p63:n ja p73:n mutaatioita esiintyy 
harvoin. Näiden geenien ilmentymisessä on 
kuitenkin havaittu muutoksia syöpätapauksissa. 
p63:n ja p73:n eri isoformien muuttunut ilmen-
tyminen voi aikaansaada eri syöpiä riippuen nii-
den isoformista ja ilmentymisen muutoksesta. (E 
C Pietsch ym. 2008) 
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Retinoblastoomageeni (RB1)
RB1-geenin mutatoituminen ja sen seuraukse-
na tuotteen inaktivoituminen voi saada aikaan 
retinassa solujen hallitsematonta proliferaatio-
ta ja näin ollen syöpäsolukon syntyä. Tapah-
tumasta saattaa kehittyä retinoblastooma eli 
verkkokalvonsyöpä. Tauti on melko usein periy-
tyvä. Kyseinen perinnöllisyys voidaan selittää 
Alfred Knudsonin vuonna 1971 kehittämällä 
kaksivaiheteorialla. Knudsonin mukaan solu 

sivuuttaa normaalin kasvukontrollinsa, mikä-
li kasvunrajoitegeenit inaktivoituvat mutaation 
seurauksena. Normaalisti soluissa on kummal-
takin vanhemmalta perityt vahingoittumattomat 
kromosomit, jotka sisältävät tuhansia geenejä. 
Kuitenkin toisessa kromosomissa saattaa esiin-
tyä peritty mutaatio tietyssä geenissä. Toisen 
kromosomin saman kyseisen geenin kohdatessa 
mutaation, inaktivoituu koko geeni, jolloin syö-
päsolukon synty todennäköistyy. (T Gelehrter 
ym. 1998, A Kierszenbaum 2007)

Kuva 5: Alfred Knudsonin kaksivaiheteoria (mukailtu Lori Demmer, 2005)

Neurofibromatoosi-geeni
Neurofibromatoosityyppejä on useita, joista tun-
netuimmat ovat neurofibromatoosi 1 eli NF1 ja 
neurofibromatoosi 2 eli NF2. NF1 on dominan-
tisti periytyvä iho- ja hermokudosoireyhtymä, 
josta kärsivillä ilmenee ruskeita laikkuja ihossa 
sekä hyvänlaatuisia ihokasvaimia. Tauti aiheu-
tuu NF1- kasvunrajoitegeenin mutaatiosta. Gee-
nin normaali tuote on proteiini, neurofibromiini, 
jota esiintyy erityisesti hermoston oligodendro-
syyteissä sekä Schwannin soluissa. Mutaatio ai-
heuttaa muuttuneen neurofibromiinin tuotannon, 
jolloin kyseinen proteiini ei enää pysty rajoitta-
maan solujen kasvua ja proliferaatiota tarvitulla 
tavalla ja näin kasvaimien, kuten neurofibroomi-
en muodostuminen mahdollistuu.

Neurofibromatoosi tyyppi 2 on eri sairaus kuin 
tyyppi 1, mutta ilman perusteellista geenitutki-
musta kyseisiä sairauksia on lähes mahdotonta 
erottaa toisistaan. NF2- kasvunrajoitegeeni si-
sältää ohjeet merliini-proteiinin valmistukseen. 
Merliiniä esiintyy etenkin perifeerisen hermos-
ton Schwannin soluissa, joissa se toimii kasvun-
rajoittajana. Sen on havaittu kontrolloivan myös 
solujen liikettä, muotoa ja solujen välistä kom-
munikointia. Mutaation seurauksena inaktivoi-
tunut merliini ei pysty kontrolloimaan kyseisiä 
tehtäviä ja solujen hallitsematon kasvu ja proli-
feraatio kiihtyvät. (M Pöyhönen 2001, Genetics 
Home Reference 2007, A Kierszenbaum 2007) 
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Tiivistelmä
Apoptoosi ja nekroosi ovat molemmat solun kuo-
lemisprosesseja, joiden mekanismi ja lopputulos 
ovat kuitenkin erilaisia. Apoptoosi on välttämä-
tön prosessi elimistön normaalille kehittymiselle 
ja toiminnalle. Sen avulla solu hankkiutuu eroon 
vanhoista ja vaurioituneista soluista. Se onkin 
tarkkaan ohjattu energiaa vaativa tapahtumaket-
ju, joka voi saada alkunsa ulkoisen tai sisäisen 
tekijän vaikutuksesta. 

Nekroosi sen sijaan esiintyy usein akuutin vam-
man, kuten iskemian eli kudoksen hapen puut-
teen jälkeen. Apoptoosin ja nekroosin tärkeim-
mät erot syntyvät solujen hajoamisen aikana: 
apoptoosissa solun hajoamistuotteet ympäröi-
dään kalvorakenteilla, kun taas nekroosissa so-
lun sisältö vapautuu spontaanisti ympäristöön 
sellaisenaan. Tämä saa aikaan tulehdusreaktion, 
mitä apoptoosissa ei synny. 

Nykyään tutkijat ovat kuitenkin ehdottaneet, että 
solukuolemien jako apoptoosiin ja nekroosiin 
olisi vanhanaikainen ja yksinkertaistettu malli. 
Lisäksi aikaisemmin apoptoosi ja ohjelmoitu 
solukuolema käsitettiin synonyymeiksi, mutta 
nykytutkimus on osoittanut, että on olemassa 
myös kaspaasista riippumattomia ohjelmoituja 
solukuolemismekanismeja. 

Johdanto
Solun normaaliin elämänkiertoon kuuluu van-
heneminen. Eräillä solutyypeillä sykli on varsin 
nopea: esimerkiksi suolen epiteeli uudistuu 3–5 
vuorokauden välein, kun taas toiset solut uusiu-
tuvat huomattavasti harvemmin. Elimistö hank-
kiutuu vanhoista soluista eroon apoptoosin eli 
ohjelmoidun solukuoleman avulla, jolloin uusille 
soluille on tilaa kasvaa (Arumäe ym. 1997). Toi-
saalta myös muun muassa virukset ja uv-säteily 
vahingoittavat soluja. Näitä vaurioita pystytään 
korjaamaan mutta toisinaan vauriot ovat peruut-
tamattomia, jolloin solut poistetaan apoptoosin 

avulla. Apoptoosissa solu etenee järjestelmälli-
sesti kohti kuolemaa, mutta samalla myös kohti 
sisäistä tasapainoa, homeostaasia.

Nekroosi on kontrolloimaton tapahtumaketju, 
joka johtaa solun kuolemaan. Solun vaurioitumi-
nen saa aikaan nekroosin. Nekroottisia soluja on 
yleensä useita samassa paikassa koska nekroosin 
käynnistää muutokset solun ulkopuolella. Lo-
pulta solun sisältö vapautuu ympäristöön, minkä 
vuoksi nekroosi aiheuttaa tulehdusreaktion.

Kuva 1: Apoptoosi ja nekroosi

Apoptoosin mekanismi

Apoptoosin alku, eteneminen ja säätely

Solun hengissä säilyminen ja toisaalta apoptoo-
sin alkaminen riippuu solun saamien signaalien 
suhteesta. Aktiiviset kaspaasit ja sytoplasman 
Bax-proteiini pyrkivät koko ajan aloittamaan 
apoptoosin, kun taas Bcl-perheen proteiinit ovat 
niiden vastavaikuttajia. Ne vaikuttavat mito-
kondrion sisäkalvon läpäisevyyteen, mikä puo-
lestaan vaikuttaa siihen vapautuuko solulimaa 
sytokromi c:tä, Smac/Diabloa, AIF:ää ja endonu-
kleaasi G:tä, jotka kaikki ovat apoptoosia edistä-
viä tekijöitä (Guimãraes ym. 2004). Solujen erit-
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tämät kasvutekijät pitävät muita soluja hengissä, 
joten näiden signaalien puute johtaa apoptoosiin. 
Samoin solun tarttuminen soluväliaineeseen lau-
kaisee apoptoosia ehkäiseviä viestejä. 

Apoptoosia ohjaavat solun sisäiset ja ulkoiset 
tekijät. Solun sisäisistä tekijöistä esimerkiksi 
DNA:n vaurioituminen ja sytokromi c:n vapau-
tuminen saavat aikaan vasteen, joka johtaa so-
lukuolemaan, kun kaspaasit aktivoituvat. DNA:n 
vaurioituminen aktivoi normaalisti solulimassa 
sijaitsevan transkriptiotekijä p53:n, joka siirtyy 
tuman sisään ja muuttaa siellä eri geenien ilmen-
tymistä. Se muun muassa pysäyttää solusyklin, 
käynnistää DNA-vaurion korjaamisen ja aktivoi 
Bax-geenin. DNA-vaurion laajuudesta riippuu, 
onnistuuko korjaus vai ajautuuko solu apoptoo-
siin. 

Solun pinnalla on reseptoreita, joita voivat ak-
tivoida muun muassa sytokiinit eli liukoiset 
tulehdustekijät sekä tulehdussolujen resepto-
rit. Ulkoisten ja sisäisten tekijöiden aiheuttama 
apoptoosin mekanismin etenemisreitit eroavat 
toisistaan mutta päätyvät lopulta samaan tulok-
seen, solun kuolemaan (Heino ym. 2010).

Ulkoiset signaalit, joista tärkeimpiä ovat Fas-
ligandi ja tuumorinekroosi tekijä-1 TNFR-1, 
sitoutuvat solun pinnalla oleviin reseptoreihin. 
Fas-ligandi kiinnittyy Fas-reseptoriin (tunnetaan 
myös nimillä APO-1 ja DC95), joka on solukal-

von proteiini. Fas-proteiinissa on kolme saman-
laista alayksikköä eli domeenia, jotka trime-
risoituvat, kun Fas-ligandi kiinnittyy proteiiniin. 
Tämä polymeeri tarttuu FADD-soviteproteiiniin 
ja sen välityksessä kysteiini-proteaasi kaspaasi-
8:ksaan, jolloin muodostuu DISC-kompleksi 
(death-inducing signaling complex), joka aloit-
taa apoptoosin. TNFR-1 toimii hyvin samanlai-
sessa tavalla mutta sen aktivoi liukoinen sytokii-
ni TNF-alfa.

Aktivoituneella kaspaasi-8:lla on kahdenlaisia 
vaikutuksia. 1) se voi muokata prokaspaasi-3:n 
aktiiviseksi kaspaasi-3:ksi, joka pilkkoo solup-
lasman proteiineja sekä tumassa sijaitsevan kro-
mosomalisen DNA:n. 2) Kaspaasi-8:ksan voi 
myös pilkkoa Bid:in, joka on Bcl-2 ryhmään 
kuuluva apoptoosia inhiboiva tekijä. Pilkkoutu-
nut Bid kulkeutuu mitokondrioon, missä se aihe-
uttaa sytokromi c vapautumisen sytoplasmaan. 
Se taas aktivoi kaspaasi-9:sän, joka osallistuu 
apoptosomin rakentamiseen. Se muodostuu, 
kun kaspaasi-9:sän liittyy ensin sytoplasmassa 
olevaa Apaf-1-proteiiniin (muodostuu Apaf-
1-oligomeeri), johon liittyy entistä enemmän 
proteiineja ja lopulta syntyy apoptosomi (Kiers-
zenbaum 2007). Kaspaasi-9:sän ja muut aktivoi-
tuneet kaspaasit voivat kiinnittyä myöhemmin 
apoptosomiin. Aktivoituneet kaspaasit saavat 
aikaan noidankehän, jossa Bcl-2 hajoaa ja lisää 
kaspaaseja aktivoituu. 

Kuva 2: Apoptoosin säätely
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Apoptoosi etenee, kun solun kromatiini tiivistyy, 
kasaantuu tumakoteloa vasten ja lopulta pilko-
taan noin 200 emäsparin pituisiksi pätkiksi. So-
lun koko pienenee ja muoto muuttuu. Tumakote-
lo ja solun tukiranka hajotetaan ja ympäröidään 
kalvoilla. Solukalvo kuplii, ja solu menettää 
kiinnittymisen ympäristöönsä. Lopulta solu ha-
joaa kokonaan useiksi solukalvon ympäröimik-
si rakkuloiksi, jotka makrofagit ottavat sisään-
sä ja hajottavat lopullisesti apoptosoidun solun 
makromolekyylit (Heino ym. 2010). 

Apoptoosin vaikutukset ja analysointi

Apoptoosin avulla elimistö voi poistaa tarpeet-
tomia ja vaurioituneita soluja ilman tulehdusre-
aktiota tai viereisten solujen vahingoittumista. 
Sikiön kehityksen aikana on myös useita tilan-
teita, joissa apoptoosia tarvitaan. Esimerkiksi 
muodostuvien sormien ja varpaiden ympäriltä 
eliminoidaan ylimääräinen kudos apoptoosilla. 
Samoin kehittyvästä keskushermostosta pois-
tetaan turhat neuronien yhteydet ja synapsit 
apoptoosilla. Aikuisessa yksilössä mm. ääreisve-
renkierron vanhat granulosyytit ja elimistön nor-
maalin kudoksen kanssa reagoivat T-lymfosyytit 
sekä mutatoituneet solut käyvät läpi apoptoosin 
(Kierszenbaum 2007).

Liiallinen apoptoosi voi olla syynä kehityshäi-
riöihin sekä Alzheimerin, Parkinsonin ja Hun-
tingtonin tauteihin. Toisaalta apoptoosin puut-
tuminen on yhdistetty autoimmuunisairausiin, 
syövän syntyyn ja pitkittyneisiin virusinfektioi-
hin (Jäättelä 1997). 

Solujen kuolemista voidaan havaita ja analysoi-
da esimerkiksi TUNEL:in ja kaspaasiaktiivisuus-
menetelmien avulla. TUNEL kehitettiin vuon-
na 1992 Gavrielin ym. toimesta, ja se perustuu 
apoptoosissa tapahtuvaan DNA:n pilkkoutumi-
seen. Terminaalinen deoksinukleotiditransferaa-
si (TdT) kiinnittää merkkiaineen dUTP spesifi-
sesti apoptoosissa pilkotun DNA:n 3`-pään OH-
ryhmään, jolloin pilkkoutunutta DNA:ta voidaan 
tutkia geelielektroforeesissa tarkemmin (Gavriel 
ym. 1992). TUNEL:in rajoituksiin on kuitenkin 
kuulunut mm se että sillä voidaan analysoida 
vain tietynlaisia näytteitä. Sen ominaisuuksia ja 
spesifisyyttä onkin sitten parannettu huomatta-
vasti (Negoescu ym. 1996). Kaspaasiaktiivisuus-
menetelmät perustuvat aktivoitavien kaspaasien 
määrän mittaamiseen. Erilaisia solukuoleman 
analysointi menetelmiä on kuitenkin valtavasti. 
Edellä mainittujen lisäksi löytyy DNA:n pilk-

koutumisanalyysi sekä luminesenssiin, fluero-
senssiin ja kolorimetriaan perustuvia analyysejä. 
Uusimmat tekniikat ovat niin kutsuttuja ”lisää-
sekoita-mittaa” – menetelmiä, jotka mahdollista-
vat kaspaasiaktiivisuuden määrittämisen suoraan 
näytteestä (Niles ym. 2008).

Nekroosin mekanismi

Nekroosiin johtavat tekijät

Nekroosi aiheutuu yleensä solun ympäristön 
muutoksista. Solun ulkopuoliset tekijät voivat 
olla joko fysikaalisia tai kemiallisia kuten iske-
mia eli hapen puute, lämpötilan muutos, matala 
pH, myrkyllinen yhdiste, viruksen aiheuttama 
infektio tai komplementin sitoutuminen. Pula 
ATP:stä sekä happiradikaalit ovat merkittäviä 
nekroosin laukaisijoita. Happiradikaaleja syn-
tyy jatkuvasti muun muassa soluhengityksessä. 
Soluilla on happiradikaaleja vastaan hyvä suoja-
mekanismi, joka voi kuitenkin heikentyä. Silloin 
radikaalien määrä voi olla jopa niin suuri että 
solu ajautuu nekroosiin. Näiden tekijöiden li-
säksi myös säteily ja mekaaninen ärsytys voivat 
aiheuttaa nekroosia (Niemi ym. 1995). Lisäksi 
nekroosia aiheuttavat erilaiset bakteerit, viruk-
set ja alkueläimet, sekä jopa eräät immuunipuo-
lustuksen solut, kuten vatsakalvon magrofagit 
(Proskuryakov ym. 2003).

Nekroosin päätapahtumat

Nekroosi on hallitsematon tapahtumasarja, joka 
johtaa solun kuolemaan. Toisin kuin apoptoosi, 
nekroosi ei vaadi energiaa tapahtuakseen. Nek-
roosi alkaa kun solukalvo vaurioituu ja solun 
sisään alkaa virrata vettä ja ioneja solun ulko-
puolelta. Ensin turpoaa solulima, koska sileä en-
doplasmakalvosto laajenee ja ribosomit irtoavat 
karkean endoplasmakalvoston pinnasta. Lisäksi 
solukalvoon ilmaantuu soluliman pullistumia. 
Nämä eivät vielä välttämättä johda solun kuole-
maan, mutta jos turpoaminen jatkuu, on kuolema 
solun vääjäämätön kohtalo. (Niemi ym. 1995)

Solun turpoamisen laajeneminen soluelimiin on 
varma merkki nekroosiin joutumisesta. Etenkin 
mitokondrioiden suuri laajeneminen sekä elekt-
ronitiheiden saostumien ilmaantuminen niiden 
ytimiin merkitsee ehdotonta kuolemaa. Saostu-
mat aiheutuvat proteiinien denaturoitumisesta 
sekä kalsiumfosfaattikiteistä. Lopulta solu on 
turvonnut niin paljon että sen tukiranka ja solu-
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kalvoa hajoaa. Tuma säilyy ehjänä pisimpään. 
Hajonneen solun sisältö vapautuu solun ulko-
puolelle. Tämä aiheuttaa tulehdusreaktion. (Nie-
mi ym. 1995).

Nekroosia aiheuttavia tekijöitä on paljon, joten 
on ymmärrettävää että se liittyy myös moniin 
sairauksiin. Esimerkiksi syöpäkudoksessa on 
usein kuolioalueita, etenkin säde- ja lääkehoidon 
seurauksena. Muita sairauksia, joissa esiintyy 
nekroosia, ovat muun muassa Alzheimerin tauti, 
Creutzfeldt-Jakobin tauti sekä epilepsia. Näissä 
kolmessa sairaudessa nekroosia esiintyy hermo-
soluissa. (Proskuryakov ym. 2003)

Nekroosista voi olla myös hyötyä, sillä sitä ta-
pahtuu patologisien prosessien ohella myös fy-
siologisissa prosesseissa. Muun muassa alkion-
kehityksessä sekä kudosten normaalissa uusiutu-
misessa nekroosia esiintyy apoptoosin rinnalla. 
Esimerkiksi ohutsuolen uusiutumisessa tapahtuu 
sekä apoptoosia että nekroosia. On myös tutkit-
tu että nekroosia voitaisiin käyttää terapeuttisiin 
tarkoituksiin esimerkiksi käynnistämällä aktii-
visesti syöpäkudoksen tuho. (Proskuryakov ym. 
2003).

Apoptoosin ja nekroosin lisäksi on olemassa 
myös muita solukuoleman muotoja. Esimerkiksi 
kaspaasivapaassa solukuolemassa AIF, EndoG 
ja LDNAsell aktivoivat samat kuolonreseptorit 
kuin apoptoosissa ja saavat solun ajautumaan 
kuolontielle. Lisäksi on havaittu että nekroosi 
voi olla myös ohjelmoitua. Tutkimuksesta on 
käynyt ilmi että nekroosiin liittyy samoja teki-
jöitä kuin apoptoosiin. Esimerkiksi Bcl-2. (Gui-
marães ym. 2004).
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Tiivistelmä 
Periytyvät muutokset geenin ilmentymisessä 
ovat epigeneettisiä muutoksia. Epigeneettiset 
muutokset eivät muuta DNA:n emäsjärjestystä. 
Solujen normaalissa toimintakierrossa epigeneet-
tiset muutokset passivoivat ja aktivoivat geene-
jä. Muun muassa DNA:n metylaatio, histonien 
post-translationaaliset muutokset, nukleosomira-
kenteen muut taminen ja ei koodaavaan RNA:n 
toiminta ovat epigeneettisiä muutoksia. Histoni-
koodi tarkoittaa tiettyjen histonien ja nii hin liitty-
vien proteiinien epigeneettisiä muutoksia. Histo-
nien post-translationaalisia muu toksia ovat mm. 
fosforylointi, metylointi, asetylointi, ubikinointi 
ja sumolaatio. Nukleosomi raken netta muuttavat 
erilaiset proteiinikompleksit. Esi merkiksi syö-
vissä onkogeenien aktivoituminen ja kasvainten 
estäjä-geenien hiljentyminen ovat epigeneettisten 
muutosten vaikutuksia. Epigeneetti siä muutoksia 
aiheuttavien tekijöiden määrää kudoksissa voi-
daan mitata. Esimer kiksi syöpä kasvaimen kykyä 
lähettää etäpesäkkeitä voidaan arvioida mittaa-
malla näitä teki jöitä. (Alberts ym. 2008, Hall-
grímsson ym. 2011 ja Tollervey ym. 2012)

Johdanto
Transkriptiotekijät ovat merkittävä tekijä geenieks-
pressiossa ja solujen erilaistumisessa. Kuitenkin so-
lujen sen hetkinen erilaistumisvaihe vaikuttaa nii-
hin, eivätkä ne siksi välttämättä pysty aktivoimaan 
tiettyä geeniä. Transkriptiotekijöiden pääsyä geenin 
promoottorialueelle voi estää esimerkiksi kroma-
tiinin tiukka pakkautuminen heterokroma tiiniksi. 
Epigeneettiset muutokset edesauttavat transkriptio-
tekijöiden sitoutumista geenin pro moottorialueelle 
muuttamalla kromatiinirakennetta. Näin juuri tietyt 
geenit voivat olla aktiivi sia. Epigeneettiset muu-
tokset tapahtuvat suoraan DNA:han, histoneihin ja 
nukleosomiraken teeseen. DNA:n emäsjärjestyksen 
muutokset eivät ole epigeneettisiä muutoksia. Epi-
geneettiset muutokset periytyvät geneettisen tiedon 
tavoin. (Hallgrímsson ym. 2011) 

Suoraan DNA:han tapahtuvat 
epigeneettiset muutokset

DNA:n metylointi

Solujen erilaistuminen ja alentunut transkriptio-
aktiivisuus (esimerkiksi X-kromosomin hil-
jentyminen) ovat DNA:n metylaation vaikutuk-
sia. Siinä metyyliryhmä liittyy kovalenttisesti 
johonkin nukleotidiin. Selkärankaisilla metyyli-
ryhmän kiinnittyminen tapahtuu ainoastaan sy-
tosiiniin. DNA:n metylaation vastavaikuttaja on 
demetylaatio, joka voi tapahtua passiivi sesti tai 
aktiivisesti. Passiivisesti se tapahtuu silloin, kun 
metylaatiota aiheuttavien entsyymien pääsy es-
tetään tytärsolujen DNA:lle. Aktiivisesti deme-
tylaatio tapahtuu erilaisten entsyymien välityk-
sellä. (Tollervey ym. 2012)

CpG-saarekkeet ovat sytosiinia ja guaniinia run-
saasti sisältäviä DNA-alueita, joissa sytosiinin 
ja guaniinin välillä on fosfodiesterisidos. Mikäli 
CpG-saarekkeet ovat sijoittuneena ”house-hol-
ding” geenien (aktiivisia geenejä) promoottori-
alueille, jäävät niiden sytosiinit usein me tyloitu-
matta. Mikäli promoottorin CpG-saarekkeet 
metyloidaan, vähenee usein geenin tran skriptio-
aktiivisuus. Metyloituneet CpG-saarekkeet 
häiritsevät transkription aloitusta kahdella ta-
valla: ne voivat estää transkriptiotekijöitä kiin-
nittymästä promoottorialueelle tai muuttavat 
metyloi tuessaan kromatiinirakennetta. (Alberts 
ym. 2008 Tollervey ym. 2012)

DNA:n metylaatio pystyy periytymään jälkeläis-
soluille. Tämä perustuu metylaasi-entsyymien 
kykyyn tunnistaa ”kaava”, jolla DNA kuuluu 
metyloida. Metylaasi-entsyymit metyloivat ty-
tärsolujen sytosiinit vanhempien solujen mety-
laatioiden mukaisesti. (Alberts ym. 2008 467.
Tollervey ym. 2012)
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Kuva 1: DNA:n sytosiiniemäksen metylaatio. 5-hiileen on liittynyt metyyliryhmä.

Keuhkosyöpä on erittäin monimuotoinen sairaus 
sekä geneettisesti että epigeneettisesti. DNA:n 
metylaatiomäärät vaihtelevat keuhkosyöpätyyp-
pien välillä. Tulevaisuudessa tulee mahdollisesti 
olemassa DNA:n metylaatioon liittyviä indikaat-
toreita, joilla voidaan arvioida keuhkosyövän 
ennustetta. Esimerkiksi eräässä magnoidisessa 
keuhkosyövässä (keuhkosyövän molekulaarinen 
alatyyppi) on havaittu tavallista runsaampaa me-
tylaatiota (hypermetylaatio) verrattuna muihin 
keuhkosyöpiin tai tavalliseen keuhkokudokseen. 
(Wilkerson ym. 2012)

Somaattisissa soluissa olevan kasvainten kas-
vamista estävän geenin TP53 metylaatio liittyy 
olennaisesti syövän syntyyn. Metyyliryhmän 
läsnäolo CpG saarekkeesa TP53-geenin koodaa-
vassa alueessa lisää ultraviolettivalon aiheutta-
mia mutaatiota monissa ihosyövissä. (Jones ym. 
2002)

DNA:n metylaation merkitys solujen 
erilaistumisessa

Alkeissukusoluissa monien geenien DNA-me-
tylaatiokaava uudelleenohjelmoidaan DNA:n 
demetylaation ja sitä seuraavan de novo -mety-
laation johdosta. De novo -metylaatio tarkoittaa 
eliön alkuvaiheessa tapahtuvia metylaatioita. 
(Cassandra ym. 2008)

Kantasolujen pluripotenttiuteen viittaavat geenit 
ovat usein hypometyloituja (vähän metylaa tiota) 
ja somaattiset (erilaistuneet) solut hypermety-
loituja (paljon metylaatiota). Pluripotenttiuteen 
viittaavien geenien promoottorialu eiden mety-
laatio on merkittävä tekijä yksilön solujen eri-
laistumisessa. DNA:n metyloitumi nen voidaan 
havaita munasolussa mittaamalla geenin koo-
daavan proteiinin pitoisuus siinä. (Ooi ym. 2007 
Cassandra ym. 2008)

Nukleosomirakenteen muutokset

Nukleosomirakenne

Nukleosomi koostuu kahdeksasta toisiinsa liit-
tyneestä histoni-proteiinista, jotka muodostavat 
yhdessä oktameerirakenteen, ja niiden ympäril-
le kiertyneestä DNA-ketjusta. Ydinhistonit ovat 
H2A, H2B, H3 ja H4. H1-histoni toimii yhdis-
tävänä proteiinina nukleosomien vä lillä. Ydin-
histoneista työntyy ulos aminopää (”histonien 
hännät”), joihin kohdistuu monia ko valenttisia 
muutoksia. (Alberts ym. 2008)

Kuva 2: Nukleosomin rakenne.

Histonien metylaatio

Histonien metylaatiossa metyyliryhmä liittyy 
histoniproteiiniin. Tunnetuimmat histonien me-
tyylitransferaasit ovat TrxG (trithorax-ryhmä)- 
ja PcG (polycomb-ryhmä)-kompleksit. TrxG-
kompleksi aktivoi transkriptiota ja PcG deakti-
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voi sitä. Histonien metylaatio ei siis välttämät-
tä ole repressiivinen tapahtuma ku ten DNA:n 
metylointi. Histonien metylaatiota on olemassa 
kolmea tyyppiä: mono-, di- ja trime tylaatiota. 
Nämä voivat aiheuttaa keskenään ristikkäisiä 
vaikutuksia geeniekspressioon. Esi merkiksi 
H3K27 ja H3K70 monometylaatiot johtavat gee-
nin aktivaatioon, kun taas näiden trimetylaatiot 
johtaa geenin deaktivaatioon. Hypermetylaatio 
ei välttä mättä tukahduta geeniä. Esimerkiksi 
monissa syöpäsolussa hypometylaatiota tapah-
tuu gee nien välisillä alueilla ja hypermetylaatio-
ta kasvurajoitegeenien promoottorialueilla. (Xu 
ym. 2009 Schuebel 2007)

Paksusuolen syöpätutkimuksissa on havaittu, että 
H3K9 metylaatio liittyy lä heisesti myös DNA:n 
metylaatioon. Se mm. tukahduttaa kasvainten 
kasvun estäjä geenejä P16, MLH1 ja MGMT:tä. 
Haimasyövässä H3K4:n tai H3K9:n vähentyneet 
dimety laatiot heikentävät hai masyövän ennustet-
ta. (Kondo ym. 2002 ja Manuyakorn ym. 2010)

Histonien asetylointi

Histonien asetyloinnissa asetyyli-ryhmä kiinnit-
tyy kovalenttisesti histoniin. Muutoksen aihe-
uttaa histoniasetyylitransferaasi. Deasetylointi 
on vastatekijä histonien asetyloinnille ja sen ai-
heuttaa histonideasetylaasi. Asetylointi korreloi 
usein korkean transkriptioaktiivisuuden kanssa. 
Esimerkiksi kaikkien ydinhistonien asety lointi 
on vähäistä mitoosin aikana. Asetyylin liittymi-

nen vähentää kromatiinissa negatiivisesti varau-
tuneen DNA:n ja positiivisesti varautu neiden 
histoneiden välisiä vuorovai kutuksia. Tämä vä-
hentää kromatiinirakenteen stabiili suutta, mikä 
helpottaa transkriptioteki jöiden pääsyä geenin 
promoottorille. (Xu ym. 2009 ja Hallgrímsson 
ym. 2011)

Haimasyövässä H3K18:n asetyloinnin vähenty-
minen on suoraan verrannollinen huonomman 
ennusteen kanssa. Kasvainten uusien verisuon-
ten synnyssä merkittävä tekijä on hypoksiaa 
tuottava tekijä 1-alfa (HIF-1alpha). Merkittävää 
tälle transkriptiotekijälle on kromatiinissa tapah-
tuva histonideasetyylitransferaasien aiheuttama 
deasetylointi. Kromatiinin tiettyjen osien dea-
setylointi lisää ve risuonten syntyä kasvaimessa. 
(Manyakorn ym. 2010)

Muut kovalenttiset muutokset

Histonien ubikinoinnissa suurikokoinen ubi-
kiinimolekyyli liittyy histoniin kovalenttisesti. 
Ubikinointi on yleinen kovalenttinen muutos 
solunjakautumisessa. Histonien fosforylointi on 
merkittävä tekijä kromatiinin tiivistämisessä. 
Siinä fosfaatti-ryhmä liittyy kovalenttisesti his-
toniin. Esimerkiksi solun siirtyessä mitoosiin 
H3-histoni on fosforyloitunut. Fosforyloinnin 
saavat aikaan erilaiset kinaasit. Muita kovalent-
tisiä muutoksia ovat mm. PolyADPribosylaa tio 
ja sumolaatio. (Bai ym. 2009)

Kuva 3: Erilaiset entsyymit aiheuttavat kovalenttisia muutoksia kromatiiniin.

Nukleosomit epigeneettisissä 
muutoksissa

Kovalenttiset muutokset eivät välttämättä riitä 
geenin aktivoimiseen heterokromatiinissa. Jot-
ta transkriptio mahdollistuisi, on kovalenttisten 
muokkausten lisäksi tärkeää, että nuk leosomira-
kenne muuttuu. Muutos tapahtuu erilaisten kro-

matiinia muokkaavien kompleksien välityk sellä. 
Nukleosomirakennetta voi muuttaa kolmella 
eri tavalla: muuttamalla nukleosomi raken netta 
kolmiulotteisesti, poistamalla histoneita tai kor-
vaamalla niitä. Rakennemuutokset ta pahtuvat 
geenien aloitusalueella. Näin ollen geeni pysty-
tään muokkaamaan transkriptiota suo sivaksi tai 
hylkiväksi. (Alberts ym.2008)
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Ei koodaavan RNA:n vaikutus 
geeniekspressioon
Ei koodaavaa RNA:ta (ncRNA) syntyy so-
lun normaalissa transkriptiossa. Erona lähetti-
RNA:han, se ei kuitenkaan siirry proteiinisyn-
teesiin. ncRNA:ta on muun muassa mikroRNA. 
Niin sanotut polycomb-proteiinit ja ncRNA ai-
heuttavat tiettyjen geenien sammumista. (Gupta 
ym. 2010) 

Esimerkkinä ncRNA:sta on HOX-geeneihin kiin-
nittyvä pitkä ei-koodaava RNA (HOTAIR), joka 
on viimeaikaisten tutkimusten mukaan merkittä-
vässä roolissa etäpesäkkeiden muodos tuksessa 
rintasyövässä. Sen pitoisuuden mittaamisella on 
tärkeä merkitys määritettäessä en nustetta syö-
välle. HOTAIR saa aikaan erilaisten proteiinien 
kanssa syövän muuttumaan pa hanlaatuiseksi ja 
etäpesäkkeitä lähettäväksi. Syöpäsolut, joissa ei 
esiinny HOTAIR:ia, tun keutuvat usein vähem-
man kudoksiin ja lähettävät vähemmän etäpe-
säkkeitä. (Gupta ym. 2010)
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Tiivistelmä
Solujen välinen viestintä on välttämätöntä niiden kehitykselle ja toiminnalle. Erilaiset viestimolekyylit saavat 
solussa aikaan vasteita, jotka vaikuttavat sen toimintaan niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Eri viestin-
välitysmekanismeja ovat endokriininen, parakriininen, autokriininen ja jukstakriininen viestintä sekä hermo-
solujen viestintä. Endokriinisessa viestinnässä endokriininen solu erittää viestiaineensa verenkiertoon, jonka 
mukana aine kulkeutuu kohdesoluunsa. Parakriinisessa viestinnässä viestimolekyyli eritetään solunulkoiseen 
tilaan, josta se siirtyy lähellä sijaitsevaan kohdesoluunsa, eikä viestiaine leviä verenkiertoon. Esimerkki para-
kriinisesta viestinnästä on synaptinen viestintä. Autokriinisessa viestinnässä viestiaineet vaikuttavat samaan 
soluun, josta ne ovat alun perin erittyneetkin. Jukstakriinisessä viestinnässä viestinvälitys tapahtuu kolmella 
eri mekanismilla vierekkäisten, toisiinsa kontaktissa olevien solujen kesken. Hermosolujen viestintä tapahtuu 
sähköisten impulssien avulla. Impulssit saavat aikaan viestiaineiden erittymisen synapsirakoon, jolloin ne kiin-
nittyvät kohdesolujensa reseptoreihin, saaden aikaan vasteen.

Johdanto
Solujen välinen viestintä on monisoluisessa 
eliössä välttämätöntä solujen toiminnan ja ke-
hityksen säätelylle. Viestintä mahdollistaa yh-
teistoiminnan solujen välillä ja auttaa kudoksia 
ja edelleen eri elimiä toimimaan oikealla tavalla 
koko elimistön kannalta. Näin ollen soluviestintä 
pitää yllä elimistön homeostasiaa eli tasapainoa. 
(Heino ym. 2007, Kierszenbaum 2007)

Viestimolekyylit saavat aikaan erilaisia vasteita 
soluissa. Esimerkkejä ovat muun muassa solun 
jakaantuminen ja erilaistuminen, solun liike sekä 
sen proteiinisynteesin aloitus, kiihdyttäminen, 
hiljentäminen ja lopetus. Tämän takia solujen 
keskinäinen viestintä onkin tärkeää syöpätutki-
muksissa. Viestintää tapahtuu useilla eri tavoilla, 
kuten solujen välisten liitosten tai fyysisen kon-
taktin kautta sekä hormonien että muiden välittä-
jäaineiden ja reseptoritoiminnan avulla. (Heino 
ym. 2007, Kierszenbaum 2007)

Solujen välittämät viestit eivät ole aina sa-
manlaisia. Välillä tarvitaan nopeita ja tarkkoja 
viestejä, välillä taas hitaita ja pitkävaikutteisia 
viestejä. Lyhytaikaista viestintää tarvitaan esi-
merkiksi immuunijärjestelmän solujen välillä 
kudostulehduksen aikana, pitkäaikaista viestin-

tää taas esimerkiksi epiteelisolujen toiminnassa 
ja ylläpidossa solujen välisten liitosten avulla. 
Soluviestintää on myös solujen apoptoosi eli 
ohjelmoitu solukuolema, jonka avulla vaurioitu-
neet tai tarpeettomat solut voidaan hävittää pois. 
Apoptoosia tapahtuu laajemmin esimerkiksi yk-
silönkehityksessä varpaiden ja sormien välien 
muodostuksessa. Myös luun uusiutuminen vaatii 
jatkuvaa viestintää osteoblastien, osteoklastien 
ja osteosyyttien välillä. Solujen välisiin viestin-
tämekanismeihin perustuu luonnollisesti myös 
lääkeaineiden vaikutus, niiden sitoutuessa solun 
reseptoreihin ja aiheuttaessa näin vasteen solus-
sa. (Civitelli ym. 2008, Cooper 2000, Kierszen-
baum 2007)

Viestinnän mekanismit

Endokriininen viestintä

Endokriinisessä viestinnässä viestiä välittävinä 
molekyyleinä toimivat umpieritysrauhasten ve-
reen erittämät hormonit (esimerkiksi insuliini ja 
glukagoni). Hormonit kulkevat pitkiä matkoja 
verenkierron mukana läpi kehon vaikuttaen kau-
kaisiin kohdesoluihin. (Cox ym. 2008)
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Kuva 1: Endokriininen viestintä. Viestivä solu erittää 
viestiaineen verenkiertoon, jonka välityksellä se ta-
voittaa kohdesolunsa, jossa se aikaansaa vasteen.

Endokriininen viestintäjärjestelmä ei pysty no-
peisiin vasteisiin ja se vaikuttaa laajoille alueille. 
Tästä johtuen endokriinisen viestinnän etuja ovat 
laajamittainen vaikutus kehossa, pitkäkestoiset 
vasteet ja vähäinen energiankulutus. Tärkeim-
mät endokriiniset rauhaset ovat käpyrauhanen, 
hypothalamus, aivolisäke, kilpirauhanen, lisäkil-
pirauhaset, lisämunuaiset, haima, munasarjat ja 
kivekset. (Kronenberg 2008) 

Eräs endokriinisen viestinnän erityismuoto on 
neuroendokriininen viestintä. Siinä neuroendokrii-
ninen solu erittää vereen hormonin hermosolun vä-
littämän stimuluksen takia. (Kierszenbaum 2007)

Endokriinisten solujen erittämät hormonit ovat 
joko polypeptidi- tai steroidihormoneja. Poly-
peptidihormonit ovat polaarisia eli vesiliukoisia 
molekyylejä, jotka kiertävät veressä sitoutumat-
tomina ja yhtyvät yleensä kohdesolun solukalvo-
reseptoreihin. Steroidihormonit puolestaan ovat 
polaarittomia eli rasvaliukoisia molekyylejä, jot-
ka kiertävät veressä proteiineihin sitoutuneina ja 
yhtyvät kohdesolunsa soluliman tai tuman resep-
toreihin. (Kierszenbaum 2007)

Parakriininen viestintä

Parakriinisessä viestinnässä kohdesolut sijaitse-
vat hyvin lähellä viestivää solua, jolloin viesti-
molekyylit eivät kulkeudu kohteeseensa veren-
kierron mukana, vaan suoraan kudosnesteen 
kautta tai aukkoliitosten välityksellä. Viestimo-
lekyylit säätelevät näin kohdesolujensa toimin-
taa sitoutumalla niiden solukalvon reseptoreihin 
tai diffundoitumalla soluihin. (Kidder ym. 2010, 
Molotkov ym. 2006)

Kuva 2: Parakriininen viestintä. Viestivä solu erit-
tää viestiaineen soluvälitilaan, josta se siirtyy ku-
dosnesteen välityksellä lähellä sijaitseviin kohde-
soluihinsa, aiheuttaen niissä vasteen.

Signaalin kohdesoluihin kuljettavat parakriini-
set viestimolekyylit, kuten eräät solujen kasvua 
säätelevät kasvutekijät, verisuonia laajentava 
typpioksidi ja monin eri tavoin vaikuttavat ara-
kidonihapon johdannaiset, eikosanoidit. Näistä 
proteiinit jaetaan edelleen neljään perheeseen: 
FGF-perheeseen (The Fibroblast Growth Factor 
Family), muun muassa aivojen sekä munuaisten 
muodostumiseen osallistuvaan Wnt-perheeseen 
(Wingless Family), TGF-β superperheeseen sekä 
Hedgehog-perheeseen, johon tärkeimpänä kuu-
luu muun muassa hermostolevyn sekä hermos-
toputken kehittymiseen osallistuva Sonic Hed-
gehog –proteiini. (Cooper 2000, Kierszenbaum 
2007, Renner ym. 1996)

Parakriiniset viestiaineet kiinnittyvät nopeasti 
kohdereseptoriinsa ja ovat helposti hajoavia. Se 
edesauttaa niiden vaikutuksen jäämistä paikalli-
seksi, jolloin ne eivät ehdi levitä verenkiertoon, 
mikä onkin ero endokriinisesti vaikuttavien var-
sinaisten hormonien ja parakriinisten viestiainei-
den välillä. (Cooper 2000, Kierszenbaum 2007, 
Renner ym. 1996)
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Kuva 3: Autokriininen viestintä. Solu erittää vies-
tiaineen soluvälitilaan, josta se sitoutuu saman 
solun reseptoriin, aiheuttaen vasteen siinä.

Autokriininen viestintä

Autokriinisessä viestinnässä viestimolekyylit 
kiinnittyvät saman solun reseptoreihin, josta ne 
ovat alun perin erittyneetkin. Tietyt kasvutekijät 
ja hormonit (mm. prostaglandiinit ja interleukii-
nit) käyttäytyvät tällä tavalla. (Cox ym. 2008, 
Kierszenbaum 2007) 

Eräissä syövissä syöpäsolujen intsenäinen kas-
vu perustuu autokriiniseen viestintään siten, että 
solu tuottaa reseptorin erittämälleen kasvuteki-
jälle, jolloin solukko kasvaa hallitsemattomasti. 
Autokriininen viestintä on tärkeä säätelymeka-
nismi myös yksilönkehityksessä tiettyjen solu-
populaatioiden erilaistumisessa. (Alitalo ym. 
1985)

Jukstakriininen viestintä

Jukstakriinisessä viestinnässä viestivät monien 
eri viestimolekyylien välityksellä toisiinsa yh-
teydessä olevat rinnakkaiset solut. Viestivän so-
lun viestimolekyylit kiinnittyvät kohdesolunsa 
solukalvon reseptoreihin saaden aikaan vasteen 
kyseisessä solussa. (Denef 2008, Gilbert 2000, 
Hofer ym. 2004)

Kuva 4: Jukstakriininen viestintä. Ensimmäinen 
viestintätyyppi: Siinä solut viestivät keskenään 
niin, että viestiaine sitoutuu reseptoriinsa, irtoa-
matta lainkaan viestivän solun kalvolta.

Toisessa tyypissä ligandi kiinnittyy reseptoriin 
toisen solun erittämässä soluväliaineessa, joka 
muodostuu muun muassa monenlaisista makro-
molekyyleistä, kuten kollageenista, proteogly-
kaaneista ja useanlaisista glykoproteiineista (esi-
merkiksi laminiini ja fibronektiini). Tämän tyy-
pin viestinnällä on suuri merkitys solun liikkeen 
tuottamisessa sekä epiteelin muodostumisessa. 
Fibronektiinin välttämättömyys on osoitettu 
kokeella, jossa kananpojan alkioon injektoi-
tiin fibronektiinin vasta-aineita, jolloin sydäntä 
muodostavat solut eivät päässeet liikkumaan 
keskilinjaan. Tuloksena muodostui kaksi erillistä 
sydäntä (Denef 2008, Gilbert 2000, Hofer ym. 
2004)

Kolmannessa tyypissä signaali välittyy suoraan 
viestivän solun sytoplasmasta viereisen koh-
desolunsa sytoplasmaan yhteisten, molempien 
solujen kalvot läpäisevien pienten kanavien, 
aukkoliitosten, kautta. Näin voivat siirtyä pie-
nikokoiset molekyylit sekä ionit. Aukkoliitos-
ten muodostuminen tiettyjen solujen välillä on 
merkittävää alkionkehityksessä, sillä kanavien 
kautta yhtenäisten solujen muodostamat osastot 
jakautuvat fysiologisesti eri tehtäviin, osallistu-
en siis elinten muodostumiseen. Aukkoliitokset 
muodostuvat konneksiini-proteiineista ja mutaa-
tio niiden geenissä voi aiheuttaa virheitä muun 
muassa sydämen ja korvan muodostumisessa. 
(Denef 2008, Gilbert 2000, Hofer ym. 2004)
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Kuva 5: Hermosolujen välinen, synaptinen, vies-
tintä. Välittäjäainerakkulat vapauttavat synapsira-
koon viestiaineita, jotka kiinnittyvät vastaanotta-
van solun reseptoreihin.

Hermosolujen viestintä

Neuronit eli hermosolut koostuvat tuman sisältä-
västä soomasta sekä dendriiteistä että aksoneista. 
Dendriitit ovat neuronin ulokkeita, jotka kuljet-
tavat hermoimpulsseja kohti soomaa, kun taas 
aksonit soomasta poispäin. Aksonin päässä on 
synapsi, josta hermoimpulssi kulkee yhden neu-
ronin aksonista toisen neuronin dendriittiin tai 
esimerkiksi lihassolun solukalvolle, saaden ai-
kaan lihassupistuksen. Impulssi siirtyy synapsi-
raossa parakriinisesti erilaisten välittäjäaineiden 
(neurotransmitterit) avulla. (Heino ym. 2007)

Kun hermoimpulssi saapuu aksonin päähän, ak-
sonipäätteen synapsirakkulat vapauttavat niihin 
varastoituneet välittäjäainemolekyylit synapsi-
rakoon. Synapsiraosta välittäjäainemolekyylit 
kiinnittyvät toisen neuronin dendriitin resep-
toreihin tai jonkin muun vastaanottavan solun 
pinnalle, jolloin reseptorin konformaatiomuutos 
voi saada aikaan solukalvon ionikanavien aukea-
misen. Tällöin vastaanottavan solun sisään vir-
taa kationeja, solun kalvopotentiaali pienenee ja 
tapahtuu solukalvon paikallinen depolarisaatio, 
mikä voi johtaa aktiopotentiaalin syntymiseen, 
jolloin hermoimpulssi alkaa edetä pitkin kyseis-
tä solua. Hermovälittäjäaineita tunnetaan useita, 
ja niihin kuuluvat muun muassa asetyylikoliini, 
gamma-aminovoihappo (GABA), dopamiini, se-
rotoniini, glutamaatti sekä noradrenaliini. (Hei-
no ym. 2007)
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Tiivistelmä
Esseessä kerrotaan lyhyesti kuinka eri osat solun tukirangassa, kalvolla ja solulimassa vaikuttavat ja muodos-
tavat solun liikkumisen. Kuinka erinäiset rakenteet kuten mikrotubulukset, mikrofilamentit ja muut sytoske-
letonin rakenteet toimivat ja kuinka ne muodostuvat toiminnallisiksi komplekseiksi. Myös liikkeeseen eri-
koistuneiden solujen, lihassolujen, toiminta ja liikkeeseen osallistuvat rakenteet käydään läpi. Esseessä myös 
pohditaan kemokiinien eli solujen vapauttamien aineiden toimintaa, jotka ohjaavat toisia soluja paikalle tai 
niiden kasvua tiettyyn suuntaan. Kemotaksista eli kemokiinien vaikutuksesta tapahtuvaa liikettä tai sen suun-
nan ohjausta solutasolla myös selvitetään. 

Johdanto
Solun liike perustuu solun tukirangan toimin-
taan. Tukiranka mahdollistaa sekä solun että 
soluorganellien liikkeen. Tukiranka koostuu nel-
jästä erilaisesta rakenteesta, mikrofilamenteista, 
mikrotubuluksista, välikokoisista filamenteista 
sekä solukuorikosta. Solujen moottoriproteiinit 
kuljettavat kuljetusrakkuloita solun sisällä. Ki-
nesiini kuljettaa rakkuloita kohti solukalvoa ja 
dyneiini kohti solun sisempiä osia. Kemokiinit 
saavat aikaan kemotaksista eli solun liikettä koh-
ti suurempaa tai pienempää konsentraatiota ke-
mokiinista riippuen. 

Solun rakenteet ja liike

Mikrofilamentit

Mikrofilamentit koostuvat pääosiltaan aktiinista 
ja myosiinista. Mikrofilamentit ovat säieraken-
teista ohuimpia ja ne kiinnittyvät solussa solu-
kalvolle osiin, jotka kytkevät solut ympäristöön-
sä. Mikrofilamentit koostuvat pääosiltaan aktii-
nista ja myosiinista. Aktiinia tunnetaan kolme eri 
tyyppiä, Alfa, beeta ja gamma. Näistä alfa toimii 
vain lihassolussa. Kaikkien solujen liike perus-
tuu aktiini-myosiinijärjestelmään. Aktiinia esiin-
tyy solussa sekä polymeroituneena F-muodossa 
että monomeerina G-muodossa. G-muodossa ak-
tiiniin on sitoutunut kalsiumia ja ATP:tä. ATP:n 
hydrolyysistä ADP:ksi saadaan tarvittava ener-

gia polymeroituneen F-muodon syntymiseen. 
Aktiini voi järjestäytyä solussa geelimäiseksi 
verkoksi levyjalkaan, supistuvaksi kimpuksi 
stressisäikeeseen tai yhdensuuntaiseksi kimpuk-
si filopodiin.

Filopodi on solusta kasvava uloke, jonka avul-
la solu tunnistelee ympäristöään. Varsinainen 
solun liike tapahtuu levyjalan eli lamellipodin 
avulla. Lamellipodi kiinnittyy alustaansa ja ve-
tää tumaa ja solun muita rakenteita mukanaan. 
Samalla häntäosan kiinnityskohdat vapautuvat ja 
solu liikkuu. Liikkeen aikana havaitaan sytoso-
lissa muutoksia geelimäisen ja liukoisen muodon 
välillä aktiinin polymeroitumisasteen mukaan. 
Liukoisessa muodossa on runsaasti G-muotoa 
ja geelimäisessä vastaavasti F-muotoa. Solun-
jakautumisessa aktiini muodostaa supistusren-
kaan, joka erottaa muodostuvat solut toisistaan. 

Kuva 1. Solun tukirangan rakenteet. Kuva mukail-
len http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/yleisra-
kenne_1/2/)
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Aktiinisäiekimput eli stressisäikeet ylläpitävät 
solun muotoa ja rakentuvat kohtiin, joiden muo-
to halutaan säilyttää. Stressisäikeet kiinnitty-
vät solukalvon sytosolin puoleisiin levymäisiin 
rakenteisiin fokaaliadhesioihin. Stressisäikeet 
liittyvät solunulkoisiin rakenteisiin integriinien, 
taliini ja vinkuliini, avulla. Liikkuvassa solussa 
stressisäikeiden määrä on vähäinen.

Mikrotubulukset

Mikrotubulukset ovat putkimaisia, polymeroi-
tuneesta tubuliinista muodostuneita rakenteita. 
Mikrotubulukset toimivat solun sisäisen liikkeen 
reitteinä sekä solun tukirankana ja ne ovat solun 
säierakenteista paksuimpia. Mikrotubulukset 
alkavat sentrosomista, joka organisoi niitä. Sy-
tosolissa on myös tubuliinin monomeerimuo-
toa, joka mahdollistaa mikrotubulusten nopean 
rakentumisen ja toisaalta myös nopean purka-
misen. Tubuliinin polymeroituminen tapahtuu 
välillisesti syklisen adenosiinimonofosfaatin 
avulla sen aktivoidessa proteiinikinaaseja. Po-
lymeroituminen noudattaa ns. oravanpyörä-peri-
aatetta, eli samalla kun toiseen päähän lisätään 
molekyylejä, toisesta niitä irtoaa. Mikrotubu-
lukset muodostavat värekarvoille tukirakenteen, 
joka koostuu kahdesta keskusputkesta sekä yh-
deksästä parillisesta kehäputkesta. Värekarvojen 
liike syntyy dyneiinin vaikutuksesta. Dyneiini 
kiinnittyy vierekkäisiin kehäputkipareihin ja saa 
aikaan aaltomaisen liikkeen. Energia liikkeeseen 
saadaan ATP:stä. (Niemi ym. 1993)

Välikokoiset filamentit

Välikokoisten filamenttien päätehtävä on auttaa 
solua kestämään mekaanista rasitusta. Välikoi-
koiset filamentit polymeroituvat ja ovat tämän 
jälkeen pysyviä rakenteita. Täten niissä ei esiin-
ny samanlaista polymerisaatiota ja depolyme-
risaatiota kuin mikrotubuluksissa ja mikrofila-
menteissa. 

Epiteelissä välikokoiset filamentit koostuvat 
sytokeratiinista ja liittyvät desmosomeihin ja 
kerrostuneen epiteelin tyvikerroksessa hemides-
mosomeihin. Muissa kudoksissa välikokoiset 
filamentit koostuvat eri proteiineista. Hermo-
soluissa neurofilamenttien tyypeistä I, II ja III, 
lihaskudoksessa desmiinistä ja mesenkyymissä 
vimentiimistä. Eri solulajeissa on yleensä vain 
yhtä välikokoista filamenttityyppiä.

Moottoriproteiinit

Kinesiini on solussa vesikkeleitä ja rakkuloita 
kuljettava proteiini, joka kuljettaa vesikkeleitä 
mikrotubuluksia pitkin kohti solun ulkoreunaa 
poispäin sentrosomista. Se hydrolysoi ATP:tä 
saaden aikaan proteiinin liikkeen mikrotubulusta 
pitkin.

Dyneiini siirtää solussa rakkuloita kohti sentro-
somia, mutta toimii myös tärkeänä liikettä muo-
dostavana proteiinina solun muissa rakenteissa 
kuten cilioissa ja flagelloissa.

Kinesiini ja myosiinin liikkeet voidaan jakaa 
kahteen luokkaan, saltaattiseen liikkeeseen eli 
sattumanvaraiseen jatkuvaan vesikkeleiden sekä 
mitokondrioiden liikkeeseen mikrotubulus- tai 
aktiinifilamenttien mukaisesti ja aksonaaliseen 
liikkeeseen eli tarkemmin ohjailtuun kalvorak-
kuloiden sekä soluelinten liikkeeseen mikrotu-
bulus- tai aktiinifilamenttien mukaisesti.

Värekarvat, ripset ja siimat

Värekarvat ovat kooltaan 10–100µm. ripset ja 
siimat 100–200µm. Eukaryoottisolujen flagelloi-
den ja ciliumien rakenne on samanlainen mutta 
bakteereilla flagelloiden rakenne on eroava. Fla-
gellat ja ciliat ovat solukalvolle liikkeenmuodos-
tukseen erikoistuneita rakenteita.

Kuva 2. Kuvassa cilian poikkileikkaus, (9+2) ra-
kenne. (kuva mukailtu Kierszenbaum A. Histology 
and Cell Biology: An Introduction to Pathology 
(2002) pp: 26 Figure 1–27)
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Ciliat ja flagellat koostuvat 9 kappaleesta kak-
soismikrotubuluksia, jotka muodostavat kehä-
putket ja kahdesta keskusmikrotubuluksesta. 
Ciliaan ja flagellaan on liittynyt tyviosa, joka 
koostuu 9 kappaleesta kolminkertaisia mikro-
tubuluksia. Tyviosa ei ulotu kuin vähän mat-
kaa solusta ulkonevaan osaan. Kehäputket ovat 
kiinnittyneet toisiinsa yhdyssäikeellä, joka on 
muodostunut neksiinistä. Kaksoistubuluksiin on 
myös kiinnittyneenä ulompi ja sisempi dyneiinin 
varsi. Cilioiden liike perustuu dyneiini-proteiinin 
tarttumiseen seuraavasta kaksoisputkesta ja sen 
taivuttamisesta. Tubuluksien väliset neksiini-
linkkiproteiinit estävät tubuluksien liukumisen 
toistensa ohi. Cilioiden ja flagelloiden ero on nii-
den toiminnasta aiheutuvan liikeradan erilaisuus. 
Flagelloiden liikerata on propelimainen ja cilioi-
den liike on edes-takaisin lyövä. (Kierszenbaum 
A, Histology and Cell Biology: An Introduction 
to Pathology (2002)) 

Bakteereiden flagellat koostuvat flagellafilamen-
tista ja bakteerin solukalvoon kiinnittyneestä 
proteiinirenkaasta, joka mahdollistaa flagellan 
pyörimisliikkeen. Bakteerien flagelloiden ra-
kenne poikkeaa eukaryoottisolujen flagelloiden 
rakenteesta. Flagellan päärakenteet koostuvat 
flagellan hännän filamentistä ja L-, P-, MS- ja C-
renkaasta, joista kolme ensimmäistä ovat kiinnit-
tyneet bakteerin solukalvon rakenteisiin, ulom-
paan ja sisempään lehteen kaksoislipidikalvossa 
ja niiden välisseen peptidoglykaani kalvoon.

Solukuorikko

Solukuorikko toimii solukalvon tukirankana so-
lun sisäpinnalla. Solukuorikko muodostuu eri so-
luissa eri proteiineista, mutta kaikille on yhteistä 
109 aminohapon toistuva jakso. Punasoluissa 
kyseinen proteiini on spektriini. Solukuorikkoon 
liittyy proteiineja, jotka tunnistettuaan oman 
ligandinsa välittää mekaanisen informaation 
soluun ja käynnistää solun sisäisen viestinnän. 
Lopputuloksena on ketjun määräämien geenien 
aktivoituminen.

Lihassolu

Lihassoluissa solun liikkeistä vastaa myosii-
ni tyyppi II ja aktiinin muodostama kompleksi. 
Myös muissa soluissa on myosiini tyyppiä II, 
jolloin se vastaa sytokineesissä telofaasi-vaiheen 
supistusrenkaan muodostuksesta ja solukalvon 
jakamisesta tytärsolujen kesken.

Poikkijuovaisen- ja sydänlihaskudoksen liike 
perustuu myofibrillin toiminnallisen yksikön, 
sarkomeerin, supistumiseen. Sarkomeerissa lii-
ke syntyy myosiini-proteiinista muodostuneesta 
myosiinifilamentista. Myosiini tarttuu aktiinisäi-
keeseen ja ATP:n hydrolyysistä vapautuvalla 
energialla myosiinin aktiivinen pää taipuu saa-
den sarkomeerin supistumaan.

Sileässä lihassolussa ei ole sarkomeerejä vaan 
aktiini muodostaa verkon tarttumalla sytoske-
letonin säikeisiin ja niiden välityksellä solu-
kalvoon. Solun supistuminen tapahtuu, joka 
suunnassa eikä vain yhdessä suunnassa kuten 
poikkijuovaisessa- ja sydänlihaskudoksessa. 
(Kierszenbaum A, Histology and Cell Biology: 
An Introduction to Pathology (2002)

Kemotaksis ja kemokiinit

Kemokiinit ovat aineita jotka ovat liukoisina 
ekstrasellulaari tilassa ja vaikuttavat solukalvon 
reseptoreihin aiheuttaen solun liikettä. Solun lii-
ke suuntautuu kemokiinista riippuen joko kohti 
suurempaa konsentraatiota tai siitä poispäin. Ke-
mokiineinä voi toimia sokerit, peptidit ja solun 
aineenvaihduntatuotteet. Nämä aktivoivat solun 
sisäisen signaali kaskadin, joka vaikuttaa solun 
liikkumiseen ja sytoskeletonin järjestäytymiseen 
solun liikkeen suuntaisesti. Kemokiinit aktivoi-
vat solukalvolla reseptorin, jotka taas aktivoivat 
sytoplasmassa G-proteiinejä, kuten Rho-, Ras-, 
Cdc42- molekyylejä.
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Kuva 3. Rolling ja migraatio solukalvon läpi (mukaillen Kierszenbaum A. (2002) Histology and Cell Bio-
logy: An Introduction to Pathology pp154 Figure 6–9)

Kemotaksis on kemokiinestä aiheutuvaa solun 
liikettä. Kemotaksis on keskeinen tekijä tuleh-
dusreaktion syntymisessä. Kudoksen solut va-
pauttavat ekstrasellulaaritilaan kemotaksisia-ai-
neita, jotka kulkeutuvat endoteelikerroksen läpi 
kapillaarin luumeniin. Tämä ”Rolling” –tapah-
tuma on ominainen leukosyyteille. Rolling:ssa 
leukosyytti kiinnittyy verenkierrosta endoteeliin 
luumenissa, tarttuu kiinni endoteeliin ja pyrkii 
endoteelin läpi joko parasellulaarisesti tai trans-
selluaarisesti. Leukosyytin tullessa tulehdus-
alueelle sen pinnalla olevat L-selektiinit tarttuu 
tulehtuneen endoteelin E-ja P-selektiineihin 
hidastaen omaa pyörimistään. Ennen kiinnitty-
mistään, kemokiinien tai solukalvon selektiinien 
signaalien perusteella, leukosyytti aktivoituu. 
Aktivoiduttuaan leukosyytti tiukentaa kiinnit-
tymistään endoteelin kalvolla ja alkaan ryömi-
mään kohti endoteelisolujen läpäisykohtaa. Leu-
kosyytit voivat läpäistä endoteelisolut kahdella 
tavalla, parasellulaarisesti tai transsellulaarisesti. 
Parasellulaarisessa läpäisyssä leukosyytti nos-
taa endoteelisolussa Ca2+-pitoisuutta aktivoiden 
signaalikaskadin, joka laukaisee sytoskeletonnin 
supistumisen ja tekee endoteelin junktionaali-
sen kompleksin läpäisevämmäksi ja leukosyytti 
mahtuu ryömimään soluliitosten välistä ekstra-
sellulaariseen tilaan kudoksessa. (Ley K, ym. 
(2007) Getting to the site of inflammation: the 
leukocyte adhesion cascade updated. Nature Re-
views immunology)

Transsellulaarisessa läpäisyssä leukosyytti kul-
kee suoraan solukalvon lävitse tehden reiän so-
lukalvon läpi, mutta ei riko endoteelisolun solu-
kalvoa. Endoteelinsolun läpikulkeva leukosyytti 
saatta jäädä hetkeksi endoteelin ja tyvikalvon vä-
liin ennen kuin jatkaa tyvikalvon läpi ekstrasel-
lulaaritilaan. (Feng D, ym. (march 1998) Neut-
rophils Emigrate from Venules by a Transendot-
helial Cell Pathway in Response to FMLP.)
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Johdanto
Solun tukirankaan kuuluvat mikrofilamentit, vä-
likokoiset filamentit, mikrotubulukset ja solukal-
von tukiranka.. Tukirangalla on lukuisia tehtäviä 
solun muodon ylläpitämisestä ja fagosytoosista 
liikkeen muodostamiseen. Solun elämä perustuu 
monella tavalla solun tukirankaan. Esseemme 
keskittyy solun tukirangan toimintaan ja tehtä-
viin, eikä niinkään tukirangan komponenttien 
rakenteiden kuvaamiseen.

Mikrofilamentit
Mikrofilamentit ovat solun tukirangan paksuu-
deltaan pienimpiä säikeitä. Mikrofilamenttien 
pääkomponentti on aktiini, jota löytyy huomatta-

van paljon jokaisesta tumallisesta solusta. Mik-
rofilamentteihin kuuluu aktiinin lisäksi myös 
myosiini. Yhdessä aktiini ja myosiini aikaansaa-
vat liikettä. (Kierszenbaum 2007)

Aktiini

Aktiini on monipuolinen soluntukirangan kom-
ponentti, joka muodostaa sekä staattisia, että 
supistumiskykyisiä kimppuja solun sisällä. Se 
muodostaa myös filamenttiverkkoja aktiinia si-
tovien proteiinien kanssa. Aktiini esiintyy mono-
meerimuodossaan pallomaisena G-aktiinina 
(globular), joka voi polymerisoitua F-aktiiniksi 
(fibrillar) ATP:n avulla. Aktiini voidaan jakaa 
kolmeen alatyyppiin; α-, β-, ja γ-aktiiniin. (So-
lunetti.fi 2009)

Kuva1: Phalloidin-FITC-värjättyjä aktiinifilamentteja kuvattu Nikon Eclipse E600-fluoresenssimikro-
skoopilla 40-kertaisella objektiivilla.Vasemmalla MC3T3-osteoblastikantasoluja ja oikealla RAW 264.7 
monosyytti-makrofagilinjan soluja.

Stressisäikeet ja aktiinin järjestäytyminen liikkuvassa solussa

Kuva 2: Eräitä aktiinin kaksoissäikeiden muodostamia makrorakenteita kutsutaan stressisäikeiksi. 
Stressisäikeitä esiintyy soluissa alueilla, jotka eivät liiku. Stressisäikeet pitävät yllä solun muotoa, ja 
kiinnittyvät fokaaliadhesioilla solukalvoon. (Niemi ym. 1994)
Kuva 3: Aktiini voi järjestäytyä liikkuvassa solussa monella eri tavalla. Se voi muodostaa muun muassa 
levyjalan (lamellipodi) tai säiejalan (filopodi).(Kuva mukautettu solunetti.fi-sivustolta) (Virtanen 2008)
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Aktiinin esiintyminen solujen 
muodostamissa erityisrakenteissa
Aktiini on myös tärkeä osa suolen epiteelisolu-
jen mikrovillusten, munuaisten nefronien epitee-
lisolujen, sekä hiusten ja sisäkorvan sukakarvo-
jen (stereocilia) rakenteissa. Yhdessä myosiinin 
kanssa aktiinisäikeet luovat rakenteisiin ryhtiä 
ja jäntevyyttä. Punasolussa aktiini ja spektrii-
ni muodostavat filamenttiverkoston punasolun 
solukalvon sisäpinnalle. Tämä on olennainen 
rakenne punasolun muodon säilyttämisessä. 
(Kierszenbaum 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 
tytärsolua, joilla on sama perimäaines omissa 
tumissaan ja suunnilleen sama määrä solulimaa 
ja soluorganelleja. (Niemi ym. 1994 ja Solunetti.fi 
2009)

Myosiini

Myosiinin tehtävät 
Myosiini kuuluu moottoriproteiineihin. Myosii-
nia on I, II ja V tyyppiä. (Kierszenbaum 2007). 
I ja V tyypin myosiinit toimivat lähinnä vesik-
keleiden kuljetuksessa solun sisällä. II tyypin 
myosiini mahdollistaa lihassolun supistuksen 
poikkijuovaisissa lihassoluissa.

Kuva 5: Kalsium pitoisuuden kasvaessa kalsium 
sitoutuu aktiiniin sitoutuneeseen tropomyosiini-
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)

Välikokoiset filamentit

Välikokoisten filamenttien perusrakenne

Välikokoiset filamentit asettuvat paksuudeltaan 
(n.10nm) mikrofilamenttien (n.5nm) ja mikro-
tubulusten (n.25nm) väliin. Välikokoiset säikeet 
ovat kestävin osa solun tukirankaa. (Niemi ym. 
1994)

Välikokoisten säikeiden luokittelu ja 
toiminta solussa

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

Nykyään on tiedossa n. 50 välikokoista filament-
tiproteiinia, jotka voidaan luokitella mm. seuraa-
vasti (Niemi ym. 1994, Solunetti.fi 2009) : 
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Keratiinit: veteenliukenemattomia proteiineja. 
Ihmisellä keratiinia löytyy ihon epidermiksen, 
karvojen ja kynsien rakenteista. Keratiinit muo-
dostavat tonofilamentteja (filamenttikimppuja).

Desmiinifilamentti: luurankolihassolujen kom-
ponentti sarkomeerin Z-levyssä. Pitää sarkomee-
rin supistuselementtejä kiinni Z-levyssä, sekä 
koordinoi lihaksen supistumista. 

Vimentiini: välikokoisia filamentteja synnyttä-
vää proteiinia vastaava proteiini mesenkymaa-
lisissa soluissa. Osassa soluista vimentiini on 
muodostamassa rakenteellista linkkiä solulima-
kalvoston ja tuman lamiinien välillä.

Neurofilamentit: hermosolun välikokoiset fila-
mentit.

Hapan gliaproteiini: hermoston tukisolun väli-
kokoinen filamentti

Lamiinit: Lamiinit tukevat tumakoteloa, muo-
dostaen tumakotelon sisäpinnalle tumalevyn, 
johon ne myös sitovat inaktiivista kromatiinia. 
(Kierszenbaum 2007)

Mikrotubulukset

Mikrotubuluksen rakenne

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

Kuva 7: Tubuliinidimeerit (α,β) organisoituvat mikrotubuluksen pituussuunnassa peräkkäin muodosta-
en protofilamentin, joita on mikrotubuluksessa 13 kappaletta. Gammatubuliini liittää mikrotubuluksen 
sentrosomiin. (Niemi ym. 1994, Kierszenbaum 2007) 

Mikrotubuluksen rakenne on polaarinen. Oligo-
meerejä liittämällä mikrotubulus kasvaa positii-
visesta päästä ja lyhentyy purkamalla negatiivi-
sesta päästä (Kierszenbaum 2007).

Mikrotubuluksen organisoituminen ja 
apuproteiinit
Miinuspää mikrotubuluksesta sijaitsee sentro-
somissa. Sentrosomi on mikrotubulusten orga-
nisointikeskus.(Burkitt ym. 1993) Sentrosomista 
mikrotubulukset kasvavat ulospäin kohti solun 
reunoja. Eukaryoottisella solulla on sentrosomis-
sa kaksi sentriolia (keskusjyvästä) kohtisuorasti 
toisiaan vasten, jotka nekin koostuvat mikrotu-
buluksista (Solunetti.fi 2009). 

Solu organisoi mikrotubulusten kasvamista. 
Vain riittävän suuri tubuliinikonsentraatio mah-
dollistaa mikrotubuluksen polymerisoitumisen. 
Mikrotubuluksen polymerisaatio (rakentami-
nen) ja depolymerisaatio (purkautuminen) ta-
pahtuvat tarvittaessa erittäin nopeasti. (Solu-
netti.fi 2009)

Mikrotubuluksiin kiinnittyy apuproteiineja (dy-
neiini, kinesiini, MAP-2) (Rhoades ym. 2007). 
Apuproteiineilla on erilaisia tehtäviä, kuten 
avustaminen polymerisaatioreaktioissa ja mikro-
tubuluksen kiinnittäminen solukalvoon. (Kiers-
zenbaum 2007, Solunetti.fi 2009)
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Mikrotubuluksen tehtävät

Solun sisällä tapahtuva kuljetus

Kuva 8: Mikrotubuluksen pinnalla liikkuu ATP-
hydrolyysin avulla eri suuntiin moottoriproteiine-
ja, dyneiineja ja kinesiineja.. Niihin voi olla kiinnit-
tynyt vesikkeli, joka kuljetetaan tällä menetelmäl-
lä esimerkiksi Golgin laitteesta solukalvolle ek-
sosytoitavaksi. Dyneiini liikkuu kohti negatiivista 
päätä eli kohti sentrosomia ja solun keskustaa, 
Kinesiini kohti positiivista päätä. (Kierszenbaum 
2007, Solunetti.fi 2009)

Moottoriproteiineilla liikutetaan myös vesikke-
leitä aksoneissa ja mitokondrioita solun sisällä. 
Sentrosomit sijaitsevat solun keskellä, jolloin on 
mahdollista kuljettaa materiaalia ja viestejä tu-
man lähelle plasmamembraanista ja päinvastoin. 
(luennot – Metsikkö, Lehenkari 2009)

Solun jakautumien – Mitoosi ja Meioosi
Sentrosomit replikoituvat solukierron interfaa-
sissa, profaasissa sentrosomit siirtyvät solussa 
eri päihin. Sentrosomit muodostavat tumasukku-
lan ’navat’. Sentrosomeista kasvaa tähtimäisesti 
mikrotubuluksia, jotka ankkuroivat 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 kasvattaen 
solun muotoa normaaliksi. Telofaasissa mikrotubulukset ovat osallisena myös muodostamassa Golgin 
laitetta uudelleen. (Kierszenbaum 2007, Niemi ym. 1994)

Solun kalvotukiranka

Solun kalvotukirangan rakenne

Solun kalvotukiranka eli solukuorikko esiintyy 
kaikilla eukaryoottisoluilla, mutta ei prokaryoo-
teilla eikä bakteereilla. Solukuorikko rakentuu 
erilaisista proteiineista solukalvon sisäpinnalle. 
(Solunetti.fi 2009)

Solun kalvotukirangan tehtävät

Muodon ylläpitäminen
Erityisesti punasoluissa solukuorikon muotoa 
ylläpitävä vaikutus korostuu. Kaksoiskoveran 
muodon säilyttäminen on tärkeää, koska muuten 
hiilidioksidin ja hapen sitoutuminen punasoluun 
vaikeutuu tai estyy kokonaan. (luennot – Lehen-
kari 2009, Kierszenbaum 2007)
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Solukuorikko tarttuu plasmamembraaniin 
β-spektriinien avulla. Samaan kompleksiin on 
liittyneenä myös aktiinia. (Niemi ym. 1994) 
Plasmamembraaniin kiinnittyneet glykoproteii-
nit, ionikanavat ja reseptorit ovat kytkeytyneet 
osittain myös solukuorikkoon. (Kierzenbaum 
2007)

Muita tehtäviä
Solukuorikolla on merkitystä myös ’erilaistu-
neiden alueiden’ ylläpitämisessä, sekä sytop-
lasmaan siirtyvien viestien kuljettamisessa so-
lun ulkopuolelta. Ligandina reseptoriin liittyvä 
viestimolekyyli siis käyttää signaalivälityksessä 
ainakin osittain solukuorikkoa apunaan. (Niemi 
ym. 1994)

Yhteenveto
Mikrofilamentit muodostavat tukea ja liikettä pe-
ruskomponettiensa aktiinin ja myosiinin avulla. 
Välikokoiset säikeet ovat solun tukirangan kes-
tävin rakenne ja toimii yleiskudontamateriaalina 
solussa. Mikrotubulukset osallistuvat solujakau-
tumiseen ja solunsisäiseen kuljetukseen. Solun 
kalvotukiranka pitää yllä solun muotoa.

Lähteet

Burkitt HG, Young B, Heath JW. Wheather’s Functional 
Histology. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1993 
(ss. 20, 23)

Heino J, Vuoento M. Biokemian ja solubiologian perusteet. 
Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2007 (ss. 200–201)

Kierszenbaum AL: Histology and Cell Biology – An 
Introduction to Pathology 2nd ed. Philadelphia, PA : 
Mosby Elsevier, cop. 2007 (ss. 21–35, 51, 54–55)

Lehenkari, Petri: AL_4: Solun tukiranka ja migraatio. 
AL_5: Tuma ja solusykli, mitoosi ja meioosi. Oulun 
yliopisto. Anatomian laitos. Solu- ja kehitysbiologian 
luentomateriaalit 2009

Metsikkö, Kalervo: AL_9: ER, Golgi ja lysosomi. Oulun 
yliopisto. Anatomian laitos. Solu- ja kehitysbiologian 
luentomateriaalit 2009

Niemi M, Virtanen I, Vuorio E. Solu- ja molekyylibiologia. 
Porvoo: WEILIN+GÖÖS, 1994 (ss. 198–217)

Ph.D. Rhoades RA, Ph.D. Tanner GA. Medical Physiology.
Boston (Mass.): Little, Brown and Company, cop. 
1995. (ss. 55)

Virtanen, Ismo: Soluväliaine, soluliikkeet sekä 
solujen tarttuminen toisiinsa ja ympäristöön. 
[verkkodokumentti] (Luettu 8.9.2009) Biolääketieteen 
laitos/anatomia, lääketieteellinen tiedekunta, 
Helsingin yliopisto http://www.ept.tkk.fi/Teaching/
S01104/soluvaliaine,%20soluliikkeet%20TKK.pdf

Solunetti – Solubiologia: tukiranka [verkkodokumentti] 
Solunetti (Luettu 22.08.2009). Saatavissa: www.
solumetti.fi/fi/solubiologia/tukiranka



234

C9  Erilaistuvien solujen tarttumiskoneisto – solujen tukiranka  
 ja liitokset
Kauppinen Sami & Kettunen Tuukka
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
15.9.2010
Tarkastaja: Siri Lehtonen

Tiivistelmä
Solun tukiranka (sytoskeletoni) koostuu pääosin kolmesta säikeisestä rakenteesta: mikrotubulukset, väliko-
koiset säikeet ja mikrofilamentit. Nämä rakenteet luovat kolmiulotteisen verkoston, joka tunnetaan solun tu-
kirankana. Solun tukiranka toimii solun liikkeissä ns. lihaksistona esim. värekarvat, ripset ja siimat. Aktiinis-
ta koostuvat mikrofilamentit ovat osallisena supistuvien lihassolujen liikkeissä. Myosiini ja aktiini painuvat 
ATP:n vaikutuksesta lomittain jolloin ko. solu supistuu tai vastaavasti laajenee. Kun puhutaan erilaistumisesta, 
tarkoitetaan solun muuttumista kanta- eli emosolusta eriäväksi. Erilaistuvassa solussa tapahtuu muutoksia so-
lun rakenteessa ja toiminnassa. Solu saattaa erikoistua johonkin tehtävään, jolloin tehtävään vaadittavat osat 
lisääntyvät. Muut solun toiminnot vastaavasti heikkenevät tai häviävät kokonaan. Soluväliaine yhdessä solun 
tukirangan ja solun ulkoisen materiaalin kanssa vaikuttaa solun muotoon ja myöskin erilaistumiseen. Kun solu 
on erilaistumassa tietyiksi kudossoluiksi, täytyy sen myös kiinnittyä vastaavien solujen kanssa. Esim. epitee-
lisolukossa, kiinnittyminen tapahtuu tyvikalvoon ja muihin soluihin erilaisilla tavoilla. Kiinnittymisestä käy-
tetään nimitystä adheesio, joka tarkoittaa suoranaisesti molekyylien tarttumisvoimaa. Soluliitokset ovat yksi 
erilaistuvan solun tukirangan tärkeimmistä toiminnoista. Solu voi kiinnittyä ympäristöönsä ja muihin soluihin 
tukirankansa avulla. Solukalvon kohtia, joissa vieretysten olevien solujen solukalvot ovat tiukasti toisiinsa 
liittyneitä, sanotaan solujen välisiksi liittymiksi eli junktioiksi. Liittymiskohdissa solukalvon integroidut pro-
teiinit ovat kerääntyneet tiiviimmiksi aggregaateiksi ja sytoskeletonista niihin liittyy filamentteja, jotka pitävät 
valkuiskasaumaa paikallaan. Solujen tukirangassa olevia liitoksia ovat: tiivisliitos, vyöliitos, desmosomi, puo-
li- desmosomi ja aukkoliitos.

Johdanto
Esseen aiheena on solun tukirangan toiminta eri-
laistuvassa solussa. Keskitymme selvittämään 
solun tukirangan perusrakenteet, solun erilaistu-
misen ja tukirangan monista toiminnoista keski-
tymme erityisesti sen muodostamiin soluliitok-
siin epiteelisolussa.

Solun tukiranka
Ihmisen tukirankana toimii pääosin luuranko. 
Lihakset ja sidekudokset pitävät luut paikoillaan. 
Solulla on myös tukiranka, joka toimii kehykse-
nä kaikelle mitä solu sisältää. Solun tukirangan 
(sytoskeletonin) elementit määrittävät solunsi-
säisen järjestyksen, joka on erilainen riippuen 
solun tyypistä. Tukiranka koostuu pääosin kol-
mesta säikeisestä rakenteesta: mikrotubulukset, 
välikokoiset säikeet ja mikrofilamentit. Nämä 
rakenteet luovat kolmiulotteisen verkoston, joka 
tunnetaan solun tukirankana. Lisäksi solu sisäl-

tää vähemmän järjestäytynyttä kudosjuostetta, 
joka kytkee säikeitä soluelimiin. Mikrotubu-
lukset koostuvat tubuliinista (proteiini) ja ovat 
rakenteeltaan putkimaisia. Niiden läpimitta on 
noin 25nm. Mikrotubukset ovat kiinnittyneet so-
lun keskellä sijaitsevaan sentrosomiin jossa uutta 
mikrotubulusta polymeroidaan. Mikrotubulukset 
ovat solunsisäisten kuljetustapahtumien tärkein 
kanava. (Karp, Gerald, 1984.) Kuljetus mikro-
tubuluksia pitkin tapahtuu ertyisten moottori-
proteiinien avulla, jotka liikuttavat itseään ja nii-
hin liittyneitä lasteja ATP:stä saatavan energian 
avulla. ATP:tä liikkumiseen käyttävät värekarvat 
rakentuvat mikrotubuluksista, jotka muodos-
tavat värekarvojen keskelle 2 keskusputkea ja 
reunoille 9kpl kaksoiskehäputkia. Värekarvojen 
liike on aaltomaista, joka poistaa esim. hengi-
tysteissä epiteelistä erittyneitä limaan tarttuneita 
pöly- ja epäpuhtaushiukkasia. Mikrotubulukset 
muodostavat myös soluista lähtevien ripsien ja 
siimojen tukirangan esim. siittiön hännän perus-
rakenne koostuu mikrotubuluksista. (solunetti) 
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Välikokoiset säikeet tai välikokoiset filamentit 
ovat solun tukirangan kannalta tärkein rakenne. 
Välikokoiset filamentit auttavat solua kestämään 
mekaanista kuormitusta. Ne ovat kokoluokaltaan 
mikrotubulusten ja mikrofilamenttien välissä (Ø 
noin 10nm) ja ovatkin saaneet nimensä juuri täs-
tä. Mikrofilamentit ovat pienin rakenne tukiran-
gassa (Ø noin 5nm). Mikrofilamentit koostuvat 
aktiinista joka mahdollistaa solun liikkeen esim. 
lihassolussa myosiinin kanssa lomittain. (Karp, 
Gerald, 1984.)

Kuva 1. Solun tukirangan osat: Mikrofilamentit Ø 
noin 5nm, Mikrotubulukset Ø noin 25nm, Väliko-
kokoiset filamentit Ø noin 10nm.

Tukiranka ei ole ainoastaan rakenteellinen ele-
mentti, vaan se osallistuu myös moniin muihin 
solun toimintoihin, kuten soluliitosten muodos-
tamiseen, solun liikkumiseen, erittämiseen, mi- 
toosiin ja solukalvon läpi ulottuvien ”jatkeiden” 
muodostamiseen.

Solun erilaistuminen
Kun puhutaan erilaistumisesta, tarkoitetaan so-
lun muuttumista kanta- eli emosolusta eriäväk- 
si. Erilaistuvassa solussa tapahtuu muutoksia 
sekä rakenteessa, että toiminnassa. Solu saattaa 
erikoistua johonkin tehtävään, jolloin tehtävään 
vaadittavat osat lisääntyvät. Muut solun toimin-
not vastaavasti heikkenevät tai häviävät koko-
naan. Kun solu on täysin erilaistunut, se ei voi 
enää lisääntyä jakautumalla. Erilaistuminen on 
solun elämän helpottamisen kannalta erittäin 
tärkeää. Monisoluiset erilaistuneet solut pysty-

vät muokkaamaan elinympäristöään itselleen 
suotuisaksi. Erilaistumista tapahtuu monilla ta-
soilla. Suurimmat muutokset aiheuttavat suuria 
rakenteellisia muutoksia (sytodifferentiaatiota). 
Kaikissa monisoluisissa eliöissä solut erilais-
tuvat koko elämän. Solujen erilaistuminen on 
vauhdikkainta alkion kehityksen aikana. (Niemi, 
1994)

Mikä käynnistää erilaistumisen? Tapahtuma on 
erittäin monimutkainen, esim. jokin osa saman-
laisesta kantasolujoukosta lähtee erilaistumaan 
tiettyyn tehtävään ja jokin osa toiseen. Tulkin-
toja on kahdenlaisia ja analogiaksi käy entsyy-
mireaktioketjun kinetiikka. Toinen teoria sanoo 
että rajoittavia tekijöitä on yksi ja reaktiot eivät 
tapahdu sekunneissa vaan ne ovat pitkiä ja voi-
vat olla päivien tai tuntien luokkaa. Toisen teori-
an mukaan rajoittavia tekijöitä on useita jolloin 
erilaistumisen alkaminen on tarkka prosessi ja 
vaatii kaikkien osasten toimimista. Tällöin pieni-
kin häiriö erilaistumisprosessissa voisi aiheuttaa 
koko prosessin keskeytymisen. Aikuisen yksilön 
kudokset sisältävät jonkin verran kantasoluja ja 
tällöin erilaistuminen tietyksi kudokseksi oh-
jautuu solun ympäristön avulla. Vuorovaikutus 
ympäröivien solujen kanssa on siis tärkeää. So-
lut tuottavat soluväliainetta, joka ohjaa erilais-
tumista, kasvua ja solujen liikettä. Esimerkkinä 
sidekudosta epiteeliin liittävä tyvikalvo, joka 
on erittäin tärkeä soluväliaineen komponentti. 
Soluväliaineen merkitys on korostunut epiteeli-
mesenkyymivuorovaikutustilanteessa. Mesen-
kymaalisella solukolla on tarkka tehtävä, kun 
se tuottaa oikeanlaista epiteloivaa tekijää. Vuo-
rovaikuttajina tässä toimivat esim. tyvikalvo, 
te- naskiini (glykoproteiini), fibronektiinit (gly-
koproteiini), syndekaani (glykoproteiini) sekä 
suorat solu-solukontaktit. Soluväliaine yhdessä 
solun tukirangan ja solun ulkoisen materiaalin 
kanssa vaikuttaa solun muotoon ja myöskin eri-
laistumiseen. Kun solu on erilaistumassa tietyik-
si ku- dossoluiksi, täytyy sen myös kiinnittyä 
vastaavien solujen kanssa. Esim. epiteelisolu-
kossa, kiinnittyminen tapahtuu tyvikalvoon ja 
muihin soluihin erilaisilla tavoilla. Kiinnittymi-
sestä käytetään nimitystä adheesio, joka tarkoit-
taa suoranaisesti molekyylien tarttumisvoimaa. 
(Niemi, 1994)
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Kuva 2. Basaalikerroksesta erilaistuva solu. Stra-
tum Corneum eli sarveiskerros, Granular layer eli 
jyväiskerros, spinous layer eli okasolukerros ja 
basaalikerros eli tyvisolukerros. Solut lisääntyvät 
basaalikerroksessa ja matkaavat vähitellen kohti 
ihon pintaa käyden läpi eri vaihei- ta kunnes lopul-
ta kuolevat ja hilseilevät pois.

Soluliitokset

Kuva 3. Kaavakuva soluliitoksista epiteelikudok-
sessa

Adheesio

Soluliitokset ovat yksi tärkeimmistä erilaistuvan 
solun tukirangan toiminnoista. Tavallisimmil-
laan adheesiota välittävät systeemit ovat nähtä-
vissä erilaisten epiteelisolujen muodostamassa 
pintasolukossa. Adheesion alussa solut muodos-
tavat plakodeja eli samanlais- ten solujen tiivis-
tymiä, joiden muodostuminen edellyttää adhee-
siomolekyylien olemassaolon.

Lisäksi solujen täytyy tarttua ympäristöönsä so-
luväliaineen proteiinien avulla. (http://www.hel-
sinki.fi/farmasia/pharmbiol/Linkkimateriaalit/
Biotiede/Soluadheesio2007.pdf)

Adheesio- ja soluväliaineen komponentit liitty-
vät suoraan tai välillisesti solukalvoon ja solun 
tukirankaan. Erityisesti pintoja peittävien epitee-
lien toiminta edellyttää solujen välillä hyvinkin 
tiukkaa sitoutumista. (Niemi, 1981).

Solukalvon kohtia, joissa vieretysten olevien 
solujen solukalvot ovat tiukasti toisiinsa liitty-
neitä, sanotaan solujen välisiksi liittymiksi eli 
junktioiksi. Liittymiskohdissa solukalvon integ-
roidut proteiinit ovat kerääntyneet tiiviimmiksi 
aggregaateiksi ja sytoskeletonista niihin liittyy 
filamentteja, jotka pitävät valkuiskasaumaa pai-
kallaan. Solujen tukirangassa olevia liitoksia 
ovat: tiivisliitos, vyöliitos, desmosomi, puolides-
mosomi ja aukkoliitos. (Solunetti ja Niemi 1981)

Tiivis liitos (tight-junction)

Tiivis liitos on epiteeleissä esiintyvä solujen vä-
linen liitosrakenne, joka rajoittaa veden, ionien 
ja muiden suurempien liuenneiden aineiden lä-
päisyä solujen välillä. Samalla se ankkuroi so-
lun kiinni muihin soluihin, jolloin se ei pysty 
migraatioon. Proteiinit tiiviissä liitoksessa kiin-
nittyvät solunsisäisten aktiinifilamenttien kans-
sa. Vierekkäiset solut ovat yhteydessä toisiinsa 
juostemaisilla rakenteilla, jotka sisältävät tiettyjä 
proteiineja: okludiini ja klaudiinit, ZO-1, ZO-2, 
ZO-3, 7H6 ja symplekiini.Tiivisliitos ei päästä 
vettäkään läpi tiiviin liitoksen kohdalta. Eri epi-
teelien diffuusiokyky vaihtelee kuitenkin paljon. 
(Niemi 1981 ja solunetti)

Tiiviiden liitosten avulla elimistö pystyy pitä-
mään esim. suurimman osan ruuansulatuseli-
mistön sisällöstä suolessa siirtäen samalla vain 
ravintoaineet valikoivan aineiden kuljetuksen 
avulla solukalvon läpi ja epiteelisolukon kautta 
verenkiertoon. (solunetti)
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Desmosomi

Pitkin toisiinsa kiinnittyneitä solukalvoja voi 
mikroskoopilla havaita lokaalisia paksuntumia, 
desmosomeja. Näitä esiintyy etenkin niissä epi-
teeleissä, joita mekaaninen rasitus kuormittaa, 
esim. ihon epidermiksessä. (Niemi, 1981)

Desmosomin kohdalla molempien solujen plas-
mamembraanit (solukalvot) kulkevat yhden- 
suuntaisina, mutta jonkin verran paksuuntunei-
na. Solukalvoja erottaa n. 30nm levyinen sokeri-
yhdisteitä sisältävä tila. Paksuuntuminen johtuu 
soluliman puolelle kalvon alle kasaantuneesta 
säikeisestä levystä. Levystä säteilee edelleen 
solulimaan päin n. 10nm paksuisia tonofilamen-
teiksi kutsuttuja välikokoisia filamentteja. Ne 
kiinnittävät solukalvon sytoskeletoniin tekemäl-
lä silmukan säikeisen levyn läpi. (solunetti)

Soluvälitilaan tulee kummastakin plasmamem-
braanista ohuita säikeitä, joissa on useita erilaisia 
kiinnittymis- l. adheesioproteiineja (mm. kadhe-
riinit ja desmogleiinit). Ne kytkevät rinnakkais-
ten solujen tonofilamentit yhteen tehden koko 
epiteelisolukosta tanakamman. (Niemi, 1981)

Vyöliitos (vyödesmosomit)

Epiteelisolukossa solu-soluliitokset muodostu-
vat vyöliitoksella, joka taas muodostuu kun cad-
heriini vuorovaikuttaa dynaamisesti solun tuki-
rangan aktiinin kanssa. Solu-soluliitosten säätely 
on tärkeää, jotta terveen kudoksen ominaisuudet 
säilyvät ja uusiutuminen pysyy sään- nöllisenä. 
Aktiinifilamenttien järjestäytyminen on pitkälti 
myosiinin varassa, joka pitää yllä toimintoja jot-
ka järestävät ja muodostavat uusia vyöliitoksia. 
(Cavey, Lecuit, 2009)

Yleensä vyöliitos sijaitsee tiiviin liitoksen ala-
puolella, pinnallisempien epiteelisolujen vapaan 
pään läheisyydessä. Desmosomeista vyödesmo-
somit eroavat säikeistöltään. Soluvälitilassa ta- 
vataan enemmän säikeitä ja solun sisällä olevat 
säikeet ovat supistumiskykyisiä aktiini- proteii-
nia sisältäviä mikrofilamentteja, jotka käyttävät 
ATP:n energiaa supistuessaan. (Niemi 1981)

Vyöliitoksen tehtävänä on epiteelin kaareuttami-
nen putkenomaiseksi rakenteeksi ja epiteelien 
mekaanisena siteenä toimiminen. Lisäksi liike-
kyvyllä on merkitystä epiteelin aukkojen tila- 
päisen peittämisessä, kun pintasoluja aikanaan 
kuolee, vaurioituu ja irtoaa pois. Vyöliitoksen 
kadheriinit ovat plasmamembraanin läpäiseviä 

proteiineja, jotka solun sisäpuolella olevien ka- 
teniinien välityksellä kiinnittyvät sytoskeletonin 
aktiiniin. (Solunetti)

Aukkoliitos

Solukalvon yksi tehtävä on informaation siirto 
solusta toiseen. Tämä onnistuu aukkoliitosten 
muodostamien aukkojen avulla. Aukkoliitokset 
ovat tärkeitä sikiönkehityksen alkuvaiheessa 
ravinteiden siirrossa, ennen verenkierron ke-
hittymistä. Lisäksi ne ovat tärkeitä solujen ho-
meostaasin ylläpidossa ja kudosten toiminnassa. 
Ne välittävät solunvälisiä viestejä esimerkiksi 
Ca2+-ionien ja syklisen AMP:n avulla. Lisäksi 
alle 1000 daltonin kokoiset molekyylit eli taval-
lisimmat sokerit, aminohapot, nukleotidit, vita-
miinit, sekä eräät hormonit (pääosin steroidit) 
pääsevät siirtymään konneksonin läpi solusta 
toiseen. Hyvän sähkönjohtokykynsä vuoksi auk-
koliitoksia on kutsuttu sähköisiksi synapseiksi. 
Niissä virtaa kuljettavat epäorgaaniset ionit siir-
tyvät solusta toiseen aukkoliitoksen kautta. Näi-
tä voi löytää paljon sydänlihaksessa ja sileässä 
lihaksessa. Jos solu sattuu vaurioitumaan, niin 
siihen vuotaa kalsium- ioneja, jotka sulkevat 
aukkoliitokset. Tällä tavoin esimerkiksi ravinteet 
eivät pääse valumaan ehjiksi jääneistä soluista 
hukkaan. (Niemi 1981)

Konneksiinit ovat aukkoliitosten proteiinia 
olevia rakennuspalikoita, jotka mahdollistavat 
solujen välisen pienten molekyylien ja ionien 
vaihdon. Geenitutkimuksen nykytiedon valossa 
ihmisellä on 21 erilaista konneksiini-proteiinia. 
Aukkoliitoskanavat rakentuvat kahdesta puoli-
kanavasta, joita kutsutaan konneksoneiksi. Jo-
kainen tällainen konneksoni koostuu kuudesta 
konneksiini.proteiinista. Kun kahden solun välil-
le muodostuu aukkoliitos, niin yksi konneksoni 
molemmista soluista asettuu vastatusten muo-
dostaen molempien solukalvojen läpäisevän ka-
navan. Aukkoliitoksen muodostumisessa kahden 
konneksonin kohdakkain telakoitumisen proses-
si on kuitenkin edelleen huonosti ymmärretty. 
Liitosproteiinit sitovat konneksiinit mikrofila-
mentteihin ja mikrotubuluksiin. Liitosproteiinit 
spektriini, drebriini ja kortaktiini ovat aktiinia 
sitovia proteiineja, joiden on havaittu yhdistä-
vän konneksiinit sytoskeletonin aktiinimikro-
filamentteihin. Osassa konneksiineissa (esim. 
Cx43) on oma tubuluksen-sitoutumisalue, joko 
yhdistää konneksiinin suoraan mikrotubulusver-
kostoon. (Laird DW 2009)
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Puolidesmosomi

Puolidesmosomin rakenne solun sisäpuolella 
vastaa desmosomin rakennetta, mutta solun ul-
kopuolella solu kiinnittyy integriinien välityk-
sellä tyvikalvoon. Solukalvosta ojentuu ohuita 
kytkijäsäikeitä, jotka kiinnittävät solun tyvikal-
voon. Siitä huolimatta, että puolidesmosomit 
kytkeytyvät desmosomien lailla solun tukiran-
kaan, niin niissä ei ole desmosomeille tyypillisiä 
molekyylejä kuten desmoplakiineja ja desmog-
leiineja. Viestinvälitys mm. erilaistumisen, so-
lun jakaantumisen ja apoptoosin yhteydessä on 
mahdollista integriinien välityksellä. (solu- netti)

Lähteet

Cavey Matthieu, Lecuit Thomas, Molecular Bases of Cell–
Cell Junctions Stability and Dy- namics, Cold Spring 
Harb Perspect Biol 2009;1:a002998.

Karp, Gerald, Cell Biology 2nd edition, McGraw-Hill, 
1984

Laird DW, Trends in Cell Biology 2010 Feb;20(2):92–101. 
Epub 2009 Nov 26.

Niemi M, Virtanen I, Vuorio E. Solu- ja molekyylibiologia 
5.painos. Weilin+Göös 1994, S198–218, 241–257.

Niemi M, Korhonen L.K. Uusi solubiologia Weilin+Göös 
1981 S95–104, 156–173

Www.solunetti.fi. luettu 9.9.2010.
http://www.helsinki.fi/farmasia/pharmbiol/Linkkimateriaalit/

Biotiede/Soluadheesio2007.pdf. luettu 8.9.2010.

Kuvat

KUVA1: mukailtu Kirsi Sainion luennon kuvasta 
ht tp : / /www.hels inki . f i / farmasia /pharmbiol /
Linkkimateriaalit/Biotiede/Solubiologian%20perus 
teet2007.pdf. piirtäjä: Sami Kauppinen

KUVA2: mukailtu kuvasta: http://www.genome.gov/
Pages/Research/DIR/GenomicsinAction/ga_segre_
skin2.htm. piirtä- jä: Sami Kauppinen

KUVA3: mukailtu kohdasta 2.6.3 cell junctions: http://
herkules.oulu.fi/isbn9514266463/html/x563.html. 
piirtäjä: Sami Kauppinen.



239

C10 Solun energia-aineenvaihdunta – kemiallisen energian tuotanto  
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Tiivistelmä
Solujen energian tuotannon keskeisimmät ilmiöt ovat sitruunahappokierto ja oksidatiivinen fosforylaatio, joi-
den kautta solu muodostaa energiaa ATP:n muodossa. Vaikka eri ravintoaineilla onkin erilaiset aineenvaihdun-
tareitit, yhdistyvät niiden reitit tietyssä kohtaa ja johtavat kaikki oksidatiiviseen fosforylaatioon.

Oksidatiivisen fosforylaation elektroninsiirtoketju ja ATP-synteesi ovat riippuvaisia toisistaan, eivätkä ne voi 
tuottaa ATP:ta ilman toisiaan. Solun energian tuotannon kannalta on siis varsin tärkeää, että sekä elektroninsiir-
toketjun proteiinikompleksit että ATP-syntaasi toimivat ongelmitta.

Solujen energian käytön osalta ilmiöt ovat tiivisti sidoksissa energian tuottoon. Näennäisesti nämä mekanismit 
toimivat usein samalla tavalla mutta ainoastaan vastakkaiseen suuntaan. Osa reaktioista on ajateltu hyödyn-
tävän jopa täysin samoja entsyymejäkin kuin vastaava energian tuottamiseen tähtäävä reaktio. Tarkemmassa 
tarkastelussa voidaan todeta, että lähes kaikki vastakkaiset aineenvaihdunnan reaktiotiet käyttävät eri meka-
nismeja ja välituotteita. Esimerkiksi glykolyysi (glukoosista pyruvaattiin/laktaattiin) ja glukoneogeneesi (py-
ruvaatista/laktaatista glukoosiin) käyttävät eri entsyymivarustusta. Kataboliset energiaa vapauttavat välivaiheet 
joudutaan anaboliassa kiertämään käyttämällä ihan eri reaktiota, jolla tasapainoa voidaan siirtää vastakkaiseen 
suuntaan ATP:n avulla. Jos näin ei olisi, kaikki päättyisi tasapainoon, entropiaa kasvaisi maksimiinsa, eikä 
elämä olisi mahdollista (Ilmo Hassinen, henkilökohtainen kommunikaatio, korj P Lehenkari). Näin energia-
aineenvaihdunta on varsin monimutkainen biokemiallinen koneisto, joka mahdollistaa kaiken elämän.

Johdanto
Solun energia-aineenvaihdunta eli solun meta-
bolia on hyvin laaja asiakokonaisuus, jonka ko-
konaisvaltainen ja kattava tarkastelu edellyttäisi 
huomattavasti yksityiskohtaisempaa tutkimusta 
kuin tämän esseen osalta on mahdollista suorit-
taa. Näin ollen esseen tavoite ei olekaan yksi-
tyiskohtainen aineenvaihdunnan eri osa-alueiden 
pilkkominen vaan pyrkimys tuottaa olennaisim-
piin kokonaisuuksiin keskittyvä tiivistelmä so-
lun energia- aineenvaihdunnasta.

Metabolia voidaan karkeasti jakaa anaboliaan ja 
kataboliaan, mutta on huomioitava, että ne ovat 
varsin tiivisti kytköksissä toisiinsa, eivätkä ole 
siis toisiaan poissulkevia. Teoreettisessa tarkas-
telussa ne on kuitenkin hyvä eriyttää toisistaan 
selkeyden vuoksi ja lisäksi jakaa vielä ravinto-
aineittain omiin osa-alueisiinsa. Hiilihydraatti-
en, rasvojen ja proteiinien aineenvaihduntareitit 
ovat siis omina alalukuinaan.

Esseen alussa tarkastellaan katabolisia ainnen-
vaihduntareittejä ravintoaineittain ja samaa lo-
giikkaa käyttäen käydään hieman tiivistetymmin 
läpi solun anabolisten reittien pääpiirteet.

Katabolia
Kataboliset aineenvaihduntareitit ovat eksergoni-
sia eli ne vapauttavat energiaa, joka esiintyy pää-
asiallisesti adenosiinitrifosfaattimolekyylin (ATP) 
muodossa. Elimistö käyttää tämän energian sekä 
solujen toiminnan ylläpitoon että uusien orgaa-
nisten molekyylien tuottamiseen. Katabolisen 
reitin vapauttamasta energiasta osa siis osallistuu 
anaboliseen aineenvaihduntareittiin, jossa em. uu-
sia orgaanisia makromolekyylejä ja muita kom-
ponentteja tuotetaan. (Becker ym. 2000, 376–377)

ATP-molekyylit toimivat ikään kuin ”energiava-
luuttana” eri aineenvaihduntareaktioiden kesken. 
ATP:n keskeinen rooli perustuu sen kahteen run-
sasenergiseen fosfoanhydridisidokseen. ATP:n 
hydrolyysissä ATP-molekyyli hajoaa veden 
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vaikutuksesta adenosiinidifosfaattimolekyyliksi 
(ADP) ja fosfaattiryhmäksi. (Becker ym. 2000, 
377)

Solun energiantuotannossa olennaisin rakenne 
on mitokondrio, jossa pääosa energiaa tuottavis-
ta reaktoista tapahtuu. Lisäksi näissä reaktioissa 
tietyillä koentsyymeillä1 – nikotiiniamidiadenii-
nidinukleotidilla (NAD+/NADH) ja flaviiniade-
niinidinukleotidilla (FAD/FADH2) – on äärim-
mäisen merkittävä rooli. (Storey 2004, 213)

Hiilihydraatit

Hiilihydraatit ovat rasvojen ohella eläinsolun 
tärkeimpiä energialähteitä, ja ne ovat alkujaan 
peräisin kasvisolujen fotosynteesistä (l. yhteyt-
täminen). Kasvisolut tuottavat hiilidioksidin ja 
auringon säteilyenergian avulla glukoosia ja vet-
tä ns. vihreissä osissaan, joissa on klorofylliä (l. 
lehtivihreä). (Lawlor 2001, 1–3)

6 H2O + 6 CO2 + valo → C6H12O6 + 6 O2

Glykolyysi
Glykolyysi tapahtuu solun sytoplasmassa. Glu-
koosi tulee soluun ulkopuolelta solukalvon glu-
koosikuljettajien kautta passiivisesti tai solun si-
säisistä glykogeenivarastoista, joista purkamalla 
saadaan glykolysiin sopivaa glukoosi-6-fosfaat-
tia. Glykolyysissa kuusihiilinen glukoosi pilk-
koutuu useassa eri reaktiossa kahdeksi kolmihii-
liseksi molekyyliksi: pyruvaatiksi eli palorypäle-
hapoksi. Reaktio tuottaa 2 ATP-molekyyliä ja 2 
NADH-molekyyliä yhtä glukoosi-6-fosfaattimo-
lekyyliä kohden. Mikäli solussa on mitokond-
rioita sekä riittävävästi happea, glykolyysissa 
syntynyt pyruvaatti voi hapettua edelleen oksi-
datiivisessa dekarboksylaatiossa siirryttyään mi-
tokondrioon kuljettajaproteiinin avulla. (Becker 
ym. 2000, 413; Heino & Vuento 2001, 82–85)

Glykolyysin nettoreaktio (Heino & Vuento 
2001, 83–84):

Glukoosi + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi →  
Pyruvaatti + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O

Oksidatiivinen dekarboksylaatio (Becker et al. 
2000, 413):

Pyruvaatti + Koentsyymi-A + NAD+ → Asetyy-
li-KoA + CO2 + NADH + H+

Sitruunahappokierto
Pyruvaatista syntynyt asetyyli-KoA toimii sit-
ruunahappokierron eli trikarboksyylihappokier-
ron pääsubstraattina ja onkin aineenvaihdunnan 
yhteinen välituote hiilihydraattien ja rasvojen 
hapetuksessa (Kuva 1.). Sitruunahappokierto 
tapahtuu mitokondrion matriksissa ja on sarja 
reaktioita, joissa (1) asetyyli-KoA:n asetyyliryh-
mä hapettuu täydellisesti hiiliatomien irrotessa 
hiilidioksina, (2) vetyatomit pelkistävät NAD+ 
NADH:ksi ja (3) FAD FADH2:ksi. (Becker ym. 
2000, 413; Heino & Vuento 2001, 91–94)

Kuva 1: Sitruunahappokierron pelkistetty kaava-
kuva.

Yksinkertaistaen em. reaktiosarjan käynnistää 
sitraattisyntaasi ja tällöin oksaloasetaatti liittyy 
asetyyli-KoA:n asetyyliryhmään muodostaen 
sitraattia2 ja koenstyymi-A vapautuu uudelleen 
käytettäväksi. Sitraatti sisältää kolme karbok-
syyliryhmää, mistä johtuu myös nimi trikarbok-
syylihappokierto. Sitraatti hapettuu asteittain ja 
viimeisessä vaiheessa lopputuotteena on jälleen 
oksaloasetaatti, joka mahdollistaa kierron uu-
delleen alkamisen. Kierrossa vapautuu (1) yksi 
GTP-molekyyli, joka muutetaan ATP-molekyy-
liksi, (2) kolme NADH-molekyyliä ja (3) yksi 
FADH2-molekyyli kutakin pilkottua asetyyli-
KoA-molekyyliä kohden. Pelkistyneet koent-
syymit NADH ja FADH2 siirtyvät puolestaan 
oksida tiivisen fosforylaatioon.(Heino & Vuoen-
to 2001, 91–94)

1 Kataboliset reaktiot sisältävät hapetusreaktioita, joita katalysoivat elektroninsiirtäjäkoentsyymit: nikotiiniamidia-
deniinidinukleotidi (NAD+/NADH) ja flaviiniadeniinidinukleotidi (FAD/FADH2).
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Oksidatiivinen fosforylaatio
Oksidatiivisella fosforylaatiolla viitataan sekä 
mitokondrion sisäkalvon elektroninsiirtoketjuun 
että sen ATP-syntaasin ATP-tuotantoon. Nämä 
ovat keskenään toisistaan riippuvaisia eli toisin 
sanoen ne tapahtuvat usein toistensa yhteydessä 
(Becker ym. 2000, 433–434).

Koentsyymien hapettuessa mitokondrioiden 
sisäkalvoilla irronneet elektronit kulkeutuvat 
kalvon elektroninsiirtoketjuun. Elektroninsiir-
toketjussa on neljä erilaista proteiinikompleksia 
(Kuvassa 2 sinisinä) ja elektronit siirtyvät komp-
leksilta toiselle. Kompleksien pumpatessa pro-
toneita matriksista välitilaan, muodostuu kalvo-
potentiaali sisäkalvon yli. Potentiaalieron vuoksi 
vetyionit pyrkivät palamaan matriksin puolelle. 
(Becker et al. 2000, 423–426; Heino & Vuento 
2001, 94–102)

Kuva 2: Oksidatiivinen fosforylaatio. Kuviossa on 
esitetty elektroninsiirtoketjun proteiinikompleksit 
sinisellä ja ATP-syntaasikompleksi vihreällä. Vio-
letilla kuvataan ubikinonia (Q) ja keltaisella sy-
tokromi c:tä (cyt c), joiden kautta elektronivirta 
myös kulkee. Elektronien kulkua kuvataan kat-
koviivalla ja yhtenäinen viiva kuvaa puolestaan 
vety-ionien liikkeitä. (mukaillen Alberts ym. 2002, 
775–776, 787)

Koska mitokondrion sisäkalvo on normaalisti 
läpäisemätön vetyioneille, ne pääsevät pala-
maan vain erityisten proteiinikanavien kautta, 
jotka ovat ATP-syntaasimolekyylejä (kuviossa 
2 vihreänä). Tällöin muodostunut protonigradi-
entti purkautuu ATP- syntaasientsyymin kautta, 
jolloin se muodostaa ATP:tä. (Heino & Vuento 
2001, 103–106)

Elektroninsiirtoketjun loppuvaiheessa elektronit 
liittyvät molekulaariseen happeen, joka pelkis-
tyy näin vedeksi. Varsinaisen oksidatiivisen fos-

forylaation lopputuottena on yhteensä noin 28 
ATP-molekyyliä sekä siis vettä. Yhdestä glukoo-
simolekyylistä muodostuu tosin yhteensä kuiten-
kin noin 30 ATP-molekyyliä laskettaessa yhteen 
glykolyysissä, sitruunahappokierrossa ja elektro-
ninsiirtoketjussa muodostuneet ATP-molekyylit. 
(Heino & Vuento 2001, 97–102

Anaerobinen energiantuotto
Kun solu ei kykene aerobiseen aineenvaihdun-
taan tai happea ei ole käytettävissä, NADH:n 
hapettuminen mitokondriossa loppuu, jolloin 
glykolyysi ei enää jatku. Fermentaatio, eli käy-
misreaktiot mahdollistavat energian tuoton ana-
erobisesti erityisesti lihassolussa. (Becker ym. 
2000, 391–392)

Tällöin lihassolujen laktaattifermentaatioreakti-
ossa kertynyt NADH pelkistää pyruvaatin lak-
taatiksi ja näin saadaan lisää NAD+:ia, jotta gly-
kolyysi voi jatkua ja saadaan tuotettua ATP:tä. 
Energiaa tosin syntyy vain pieni osa siitä ener-
giamäärästä, jota syntyy aerobisessa aineenvaih-
dunnassa, n. 2 ATP-molekyyliä glukoosimole-
kyyliä kohden. (Becker ym. 2000, 391)

Pyruvaatti + NADH ↔ Laktaatti + NAD+

Rasvat

Rasvojen merkittävin rooli on toimia nimen-
omaan pitkäaikaisena energiavarastona (vrt. 
hiilihydraattien paikalliseen ja helposti hyödyn-
nettävään varastointiin) ja suurin osa rasvoista 
varastoidaan triglyseridimolekyyleinä: glysero-
lin ja rasvahappojen triestereinä. (Becker ym. 
2000, 419)

Triglyseridien hajotus alkaa glyserolin ja va-
paiden rasvahappojen hydrolyysillä. Tämän 
jälkeen glyseroliosa muutetaan dihydroksiase-
tonifosfaatiksi ja se ohjataan ns. glykolyyttiseen 
aineenvaihduntareittiin (”glycolytic pathway”), 
jossa se joko siirtyy glykolyysi- tai glukoneoge-
neesivaiheeseen. Vapaat rasvahapot puolestaan 
muunnetaan mitokondrioiden beetaoksidaatios-
sa asetyyli-KoA:ksi poistamalla kerrallaan aina 
kaksi hiiliatomia. Tästä eteenpäin asetyyli-KoA 
jatkaa kulkua sitruunahappokiertoon. (Becker 
ym. 2000, 419–420)
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Proteiinit

Proteiinit toimivat mm. entsyymeinä, kuljettaja-
proteiineina, hormoneina ja reseptoreina. Niistä 
voidaan tosin tuottaa energiaa, mutta normaali-
toiminnassa tämä on vähäistä. Proteiineista läh-
tevät kataboliset reitit yhtyvät jo alkuvaiheessa 
hiilihydraattien tai rasvahappojen aineenvaih-
duntareitteihin. (Heino & Vuento 2004, 80; 
Becker ym. 2000, 421–422)

Anabolia
Anaboliset reaktiot kuluttavat energiaa (ATP:ta) 
ja tuottavat uusia molekyylejä. Varsin rajallisesta 
määrästä yksinkertaisia lähtöaineita voidaankin 
syntetisoida moninainen joukko erilaisia yhdis-
teitä. (Heino & Vuento 2001, 80)

Hiilihydraatit

Hiilihydraattien synteesiä kutsutaan glukoneo-
geneesiksi. Se tapahtuu pääosin maksassa ja läh-
töaineena on yleensä pyruvaatti tai siitä pelkis-
tynyt laktaatti. Glukoneogeneesi muistuttaa gly-
kolyysiä, mutta reaktio tapahtuu vastakkaiseen 
suuntaan.(Storey 2004, 245–246)

Rasvat

Rasvahappoja syntetisoidaan sytoplasmassa (vrt. 
beetaoksidaatio mitokondriossa) rasvahapposyn-
taasin avustamana. Rasvahappoja muodostetaan 
liittämällä yhteen kahden hiiliatomin mittai-
sia asetyyli-KoA:n asetyyliryhmiä ja synteesin 
päätuotteina syntyy palmitiinihappo sekä jon-
kin verran steariinihapppoa – näistä muokataan 
jatkokäsittelyssä muut rasvahapot. Varsinainen 
energiavarastomuoto, triglyseroli, muodostetaan 
rasvahapoista ja glyseroli-3-fosfaatista, joka on 
saatu dihydroksiasetonifosfaatista tai vapaasta 
glyserolista. (Heino & Vuento 2001, 125–126, 
130)

Proteiinit

Solut syntetisoivat proteiineja aminohapoista, 
joita puolestaan saadaan sekä syntetisoimalla tai 
ravinnosta. Ns. välttämättömiä aminohappoja, 
joita on kymmenen erilaista, ei tosin voida synte-
tisoida vaan ne täytyy saada ravinnosta. Ei-vält-
tämättömiä aminohappoja voidaan syntetisoida 
eri lähtöaineista, mm. sitruunahappokierron vä-
lituotteista. (Alberts ym. 2002, 105–106, Heino 
& Vuento 2004, 137–138)

Yhteenveto
Solun energia-aineenvaihdunta on lyhyellä aika-
välillä hyvin pitkälle keskittynyt hiilihydraattien 
hyödyntämiseen. Useimmiten tähän tarvitaan 
myös happea, vaikka energiantuotanto joissakin 
tapauksissa onnistuu hapettomissakin olosuh-
teissa.

Hiilihydraattien ja hapen merkityksen lisäksi on 
olennaista huomioda myös, kuinka olennainen 
rooli energia-aineenvaihdunnassa on erilaisilla 
koentsyymeillä kuten esimerkiksi NADH- tai 
FADH2-molekyyleillä tai sitruunahappokierron 
sitraattisyntaasilla. Ne mahdollistavat jopa muu-
ten epätodennäköiset reaktiot.
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Tiivistelmä
Warburgin efekti (WE) eli aerobinen glykolyysi on syövälle ominainen piirre energiametaboliassa. Siinä solu 
hajottaa suuren osan glukoosista glykolyysin avulla saamastaan palorypälehaposta maitohapoksi. Tämä poik-
keaa solun normaalista aineenvaihdunnasta, jossa palorypälehappo ohjataan mitokondrioon, joka tuottaa so-
lulle energiaa sitruunahappokierrolla ja elektroninsiirtoketjulla. Syöpäsolu siis käyttäytyy hapettomissa oloissa 
olevan solun tavoin, vaikka happea olisi saatavilla. Tämän vuoksi WE:ä kutsutaan myös aerobiseksi glykolyy-
siksi. WE:n mekanismista molekyylitasolla ei olla varmoja, mutta erilaisia selityksiä ja teorioita on olemassa 
useita. Viime vuosina on kyseenalaistettu jopa koko WE ja esitetty teoria (käänteinen Warburgin efekti), jonka 
mukaan aerobinen glykolyysi tapahtuisikin syöpäsoluja ympäröivässä tukikudoksessa.

Johdanto
1920-luvulla saksalainen biokemisti Otto War-
burg huomasi, että vaikka syöpäsoluilla olisi 
käytössään happea, ne tuottavat jopa puolet 
adenosiinitrifosfaatistaan (ATP) hajottamalla 
glukoosin maitohapoksi saakka glykolyysillä ja 
maitohappokäymisellä. Syöpäsolut siis suosivat 
sellaista energiantuotantoa, joka tuottaa yhdes-
tä glukoosimolekyylistä 15 kertaa vähemmän 
ATP:a verrattuna solujen normaaliin aerobiseen 
energia-aineenvaihduntaan. Tätä ilmiötä alettiin 
kutsua Warburgin efektiksi eli aerobiseksi glyko-
lyysiksi. (Pedersen 2007) 

Solujen energiametabolia 
Solut tarvitsevat toimiakseen energiaa, jota ne 
saavat katabolisten, eli hajottavien, reaktioiden 
avulla. Katabolisten reaktioiden lähtöaineina voi 
olla useita erilaisia molekyylejä: hiilihydraatteja, 
rasvahappoja ja aminohappoja. Näistä hiilihyd-
raateilla ja rasvahapoilla on normaalitilanteessa 
suurin merkitys eläinsolujen energiantuotannos-
sa. Katabolialle on kuitenkin ominaista, että eri 
lähtöaineiden hajoamisreitit lopulta yhtyvät ja 
lopulliset reaktiosarjat ovat lähtöaineista riip-
pumatta glykolyysi, trikarboksyylihappokierto 
ja oksidatiivinen fosforylaatio. Näiden reaktioi-
den avulla solut valmistavat ATP:a, joka välittää 
kataboliasta vapautuneen energian esimerkiksi 
lihassolujen mekaaniseksi energiaksi tai biosyn-
teesiin uusien molekyylien rakentamista varten. 
(Heino ja Vuento 2001)

Glykolyysi

Glykolyysi on solulimassa tapahtuva reaktiosar-
ja (kuvio 1). Glykolyysissä yhdestä glukoosi-
molekyylistä saadaan kaksi ATP-, kaksi NADH- 
ja kaksi pyruvaattimolekyyliä (Heino ja Vuento 
2001, Chen ym. 2007)
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Kuvio 1. Glykolyysi

Yksi glykolyysin lopputuotteista on pyruvaatti 
eli palorypälehappo. Se, mitä solu tekee pyru-
vaatilla glykolyysin jälkeen, riippuu yleensä ha-
pesta. Jos ihmisen solu joutuu toimimaan anaero-
bisissa oloissa, eli solulla ei ole käytettävissään 
happea, se ei voi hapettaa pyruvaattia. Tällöin 
pyruvaatti pelkistyy maitohapoksi maitohappo-
fermentaatiossa, eli maitohappokäymisessä. Sa-
malla NADH hapettuu. (Heino ja Vuento 2001)

Sitruunahappokierto ja 
elektroninsiirtoketju

Aerobisissa oloissa palorypälehappo yleensä 
siirretään mitokondrioon, jossa se hapettuu ase-
tyylikoentsyymi A:ksi , joka joutuu sitruunahap-
pokiertoon (trikarboksyylihappokierto, Krebsin 
sykli). Sitruunahappokierrossa syntyy hiilidiok-
sidia, NADH:a ja ATP:a. Energian kannalta suu-
rin hyöty solulle aerobisissa oloissa saavutetaan 
kuitenkin vasta elektroninsiirtoketjun ja oksida-
tiivisen fosforylaation avulla. Niissä pääasiassa 
sitruunahappokierrossa pelkistyneet elektronin-
siirtäjät, kuten NADH, luovuttavat elektronin-
sa hapelle, joka pelkistyy vedeksi. Tällä tavoin 
solu saa lopulta yhdestä glukoosimolekyylistä 30 
ATP-molekyyliä. Toisin sanoen oksidatiivinen 
fosforylaatio on ATP:n saannin kannalta 15 te-
hokkaampaa, kuin pelkkä glykolyysi. (Heino ja 
Vuento 2001, Solunetti 2006)

Warburgin efekti
WE tarkoittaa sitä, että syöpäsolut tuottavat noin 
puolet ATP:aan aerobisella glykoosilla. Aerobi-
sessa glykolyysissä solu hajottaa glukoosin mai-
tohapoksi, vaikka käytössä olisi happea tehok-
kaampaa ATP-tuotantoa varten (Pedersen 2007). 
Miksi syöpäsolut sitten suosivat tehottomam-
malta vaikuttavaa energiantuotantoa? Asiasta 
ei ole varmaa tietoa, mutta erilaisia teorioita on 
runsaasti. 

Joidenkin mielestä syöpäsolut saavat enem-
män rakennusaineita, kuten nukleiinihappo-
ja, fosfolipidejä, rasvahappoja, kolesterolia ja 
porfyriiniä käyttämällä aerobista glykolyysiä. 
Näiden aineiden nopeampi tuotto mahollistaa 
syöpäkasvaimen nopeamman kasvun. Aerobi-
sen glykolyysin lopputuotteesta, maitohaposta, 
on niin ikään hyötyä kasvaimelle. Soluista ulos 
kuljetettu maitohappo puolustaa sille immuuneja 
syöpäsoluja kehon immuunisysteemiä vastaan ja 
vahingoittaa normaaleja soluja helpottaen kas-
vaimen leviämistä. Lisäksi WE:n ansiosta syö-
päsolut selviävät terveitä soluja paremmin, jos 
olot muuttuvat vähähappisiksi tai hapettomiksi 
(Pedersen 2007). Uskotaan myös, että WE pys-
tyy jopa ylittämään syöpäsolun energiantarpeen, 
jolloin tehottomampi energiantuotanto ei ole so-
lulle haitaksi. (Dell’ Antone 2012)



245

Warburgin hypoteesi

Otto Warburg selitti normaalisolujen ja syöpä-
solujen metaboliassa löytämiään eroja syöpä-
solujen mitokondrioiden vaurioitumisella tai 
vähentymisellä. Hypoteesin mukaan tämä aihe-
uttaa soluhengityksen vähenemistä, jolloin solun 
on nojauduttava tehottomampaan glykolyysiin 
huolimatta siitä, että riittävästi happea glukoo-
sin aerobiseen hajottamiseen on tarjolla. (Vander 
Heiden ym. 2009) Warburgin hypoteesin mu-
kaan solun siirtyminen aerobiseen glykolyysiin 
on merkittävä kasvaimenmuodostuksen aihe-
uttaja. Uudempien tutkimusten mukaan kuiten-
kaan useimpien syöpäsolujen mitokondrioiden 
toiminta ei ole heikentynyt, mikä on kiinnittänyt 
huomion uudelleen Warburgin efektiin ja sen 
syihin, sekä aerobisen glykolyysin syöpäsolulle 
tarjoamiin etuihin. (Kim ja Dang 2006)

Lynenin teoria ja rasvahappojen 
hapettaminen

Warburg kehitteli varsinaisen hypoteesinsa li-
säksi vaihtoehtoista selitystä löytämälleen il-
miölle. Feodor Lynen esitti näihin Warburgin 
ajatuksiin pohjautuvan teorian, jossa keskeistä 
on oksidatiiviseen fosforylaatioon liittyvän ATP-
synteesin estyminen mitokondrion protonigradi-
entin purkautumisen vuoksi, eikä mitokondrion 
alentuneen glukoosinhapettamiskyvyn takia. 
Normaalisti nisäkässoluissa UCP:t (uncoupling 
proteins) purkavat ATP:n tuottamiseen käytet-
tävän protonigradientin mitokondriossa ennen 
ATP-synteesiä kylmissä olosuhteissa, jolloin 
gradienttia käytetään ATP-synteesin sijaan läm-
möntuottoon. UCP2:n ja UCP3:n merkityksen 
epäillään lämmöntuoton sijaan olevan aineen-
vaihduntareittien uudelleenohjelmointi. Tutki-
tuissa leukemiasoluissa havaittiin vastustusky-
kyisyyttä kemoterapialle, UCP2:n lisääntymis-
tä ja pyruvaatin heikentynyttä pääsyä Krebsin 
sykliin. Tästä huolimatta hapenkulutus soluissa 
oli normaali, joten voidaan epäillä, että solussa 
hapetetaan muita hiilen lähteitä kuin glukoosia. 
Rasvahappojen hapetus on usein liitetty proto-
nigradientin purkautumiseen mitokondrioissa ja 
kemoresistanssiin, ja tämän lisäksi rasvahappo-
jen hapetuksen inhiboinnin on osoitettu lisää-
vään syöpäsolujen apoptoosia, eli ohjelmoitua 
solukuolemaa. Tällöin saattaa olla, että glyko-

lyysi ja siitä saatava pyruvaatti ovat syöpäsoluil-
le välttämättömiä, jotta rasvahapoista peräisin 
olevaa asetyylikoentsyymi-A:ta voitaisiin hyö-
dyntää Krebsin syklissä. (Samudio ym. 2009)

Jakautuvan solun metabolia

Eräs selitys sille, miksi syöpäsolut tuottavat 
energiaa tehottoman glykolyysin avulla tehok-
kaan aerobisen energiantuoton sijaan on, että 
nisäkässoluissa ravinnonsaanti on harvoin ra-
joittava tekijä uusien ravinteiden kulkeutuessa 
jatkuvasti verenkierron mukana soluille. Jakau-
tuva solu tarvitsee ATP:a enemmän esimerkiksi 
asetyylikoentsyymi-A:ta ja NADPH:a uuden 
solun biomassan valmistukseen. Glukoosia ku-
luu paljon makromolekyylien synteesin raaka-
aineiden valmistukseen, eikä kaikkea glukoosia 
voida käyttää ATP:n tuotantoon oksidatiivises-
sa fosforylaatiossa. Lisäksi hyvin runsas ATP-
tuotanto järkyttäisi solun ATP/ADP-tasapainoa, 
jonka muuttuminen nopeasti heikentää solun 
kasvua. Toisin kuin ravinteiden tehokas käyttö, 
jakautumisen ja kasvun nopeus ovat syöpäsoluil-
le tärkeitä ominaisuuksia. Vaikka glykolyysiä 
seuraavassa maitohappokäymisessä syntynyt-
tä laktaattia pois solusta eritettäessä tuhlataan 
energiantuotantoon tai biomassan rakentamiseen 
sopivaa raaka-ainetta, nopeuttaa se tarvittavan 
biomassan muodostusta ja solun jakautumista. 
(Vander Heiden ym. 2009)

Onkogeenien ja kasvunrajoitegeenien 
vaikutus Warburgin efektiin

Joidenkin tutkimuksien mukaan mitokondriaa-
lisen DNA:n muutokset tai mutaatiot Krebsin 
sykliin osallistuvissa entsyymeissä ovat War-
burgin efektin aiheuttajia. Näkemystä tukee 
havainto siitä, että jotkin Krebsin sykliin osal-
listuvia entsyymeitä koodaavat geenit toimivat 
kasvunrajoitegeeneinä eri syövissä. Tällöin mu-
taatio tällaisessa geenissä voisi aiheuttaa sekä 
kasvaimenmuodostusta, että solun siirtymistä 
soluhengityksestä aerobiseen glykolyysiin. Teo-
rian kannalta ongelmallista on kuitenkin se, ettei 
ole voitu osoittaa glukoosin pilkkomisen Kreb-
sin syklissä olevan vähäisempää syöpäsoluissa 
normaaleihin soluihin verrattuna. Myös useat 
onkogeenit on yhdistetty Warburgin efektiin. 
AKT-onkogeeni auttaa glukoositransporttereita 
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siirtymään solun pinnalle sekä aktivoi heksoki-
naasi 2:ta, joka puolestaan edistää glukoosin fos-
forylaatiota. Täten AKT voi lisätä glykolyysiä 
vaikuttamatta oksidatiiviseen fosforylaatioon. 
Myös MYC-onkogeeni lisää aerobista glyko-
lyysiä, sillä MYC-transkriptiotekijät aktivoivat 
lähes kaikkia glykolyyttisiä entsyymejä. Kas-
vunrajoitegeeni p53, jonka mutaatioita löydetään 
toistuvasti ihmissyövistä, stimuloi soluhengitys-
tä aktivoimalla SCO2-geeniä, joka syntetisoi 
sytokromi c oksidaasi 2:ta. Mikäli joko p53 tai 
SCO2 on inaktiivinen, solu siirtyy aerobiseen 
glykolyysiin. Voidaan siis epäillä, että onkogee-
nit ja kasvunrajoitegeenit voivat itsenäisinä tai 
yhdessä vaikuttaa Warburgin efektin syntymi-
seen. (Kim ja Dang 2006)

HIF

Glukoosin muokkaamiseen laktaatiksi osallistuu 
merkittävästi HIF-transkriptiotekijä (hypoxia 
inducible factor). HIF voi aktivoitua kasvaimen 
sisällä vallitsevassa vähähappisessa eli hypok-
sisessa ympäristössä. HIF1 aiheuttaa aerobista 
glykolyysiä glykolyyttisten entsyymien aktivaa-
tion kautta. HIF voi aktivoitua myös olosuhteis-
sa, joissa happea on riittävästi saatavilla. Onko-
geenien SRC ja H-Ras on havaittu nostavan 

HIF1-tasoja ei-hypoksisissa olosuhteissa. Myös 
Krebsin syklin kasvunrajoitegeenien mutaatiot 
on yhdistetty HIF1-aktivaatioon. HIF:n aktivoi-
tuminen ei-hypoksisissa olosuhteissa onkogee-
nien vaikutuksesta selittäisi Warburgin efektin, 
jossa glykolyyttinen aineenvaihdunta lisään-
tyy huolimatta hapen riittävästä saatavuudesta. 
(Kim, Dang 2006)

Käänteinen Warburgin efekti

Vuonna 2009 Warburgin efektistä esitettiin uusi 
teoria, jonka mukaan syöpäsolut eivät itse käyt-
täisikään aerobista glykolyysia, vaan saisivat 
ympäröivän tukikudoksen fibroblastit käyttä-
mään sitä (kuvio 2). Tällöin syöpäsolut voisivat 
itse ottaa käyttöönsä fibroblastien erittämän mai-
to- ja palorypälehapon ja tuottaa niiden avulla 
entistä tehokkaammin ATP:a oksidatiivisessa 
fosforylaatiossa, mikä johtaisi edelleen tehok-
kaampaan syövän kasvuun. Teoriaa kutsutaan 
käänteiseksi Warburgin efektiksi (Pavlides ym. 
2009). Sen mukaan syöpäsolut siis ovat erään-
laisia loisia, jotka aiheuttavat ympäröivien fib-
roblastien mitokondrioiden häviämisen lisäten 
samalla omien mitokondrioidensa toimintaa. 
(Martinez-Outschoorn ym. 2011)

Kuvio 2. Käänteinen Warburgin efekti
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Tiivistelmä
Vanhenemisen myötä elimistö muuttuu monin tavoin. Ulkoisesti ilmenevät muutokset aiheutuvat solutasolla 
tapahtuvasta rappeutumisesta. Tällöin solujen päätehtävä vaihtuu kasvusta ja kehityksestä pyrkimykseen pitää 
yllä solujen toimintoja. Pätevin tunnetuista vanhenemisteorioista perustuu kromosomien päissä olevien telo-
meerien lyhenemiseen solun jakautuessa. Telomeerien lyhenemiskapasiteetin ehtyessä solun kyky jakautua 
loppuu, ja kudos vanhenee. Telomeerien lyhenemisnopeus riippuu useista eri tekijöistä, mm. perintöteki jöistä 
sekä telomeereja pidentävän telomeraasi-entsyymin aktiivisuudesta. Telomeerit rakentuvat samanlaisina tois-
tuvista DNA-jaksoista, sekä sen rakennetta stabiloivista ja suojaavista proteiinikomplekseista. Toinen hyvin 
tunnettu vanhenemisteoria pohjautuu solun proteiinien denaturoitumiseen. Tähän liittyy myös denaturoitumista 
edesauttava proteiinien glykolysaatio. Erään teorian mukaan vanheneminen on seurausta soluun kertyvistä 
mutaati oista ja aineenvaihdunnan hidastumisesta. Oksidatiivinen stressi lisää happiradikaalien määrää elimis-
tössä. Nämä ja muut vapaat radikaalit aiheuttavat muutoksia DNA:ssa ja edelleen mutaatioita soluissa. 

Johdanto
Ihminen on ollut kautta aikojen kiinnostunut 
ikuisen elämän mahdollisuudesta ja tätä kautta 
myös vanhenemisesta. Jokainen meistä tuntee 
muutokset elimistössään iän karttuessa; rypyt 
valtaavat ihomme, näkökykymme heikkenee 
sekä lihaskuntomme huononee. Tieteellisesti 
vanhenemiseen liittyy mm. kudosten haurastu-
minen sekä aineenvaihdunnan hidastuminen. 
Nämä ovat seurausta rakenneproteiinien dena-
turoitumisesta ja mitokondrioiden energiantuo-
tannon hidastumisesta. Kuitenkaan täysin itse 
vanhenemisprosessin kulkua solutasolla ei ole 
vielä pystytty selvittämään varmuudella. To-
sin vanhenemisen tiedetään liittyvän DNA:han 
kohdistuviin vaurioihin. (Kuva 1.) Tämän perus-
teella esim. tupakointi edesauttaa vanhenemis ta 
vaurioittamalla DNA:ta ja lisäämällä näin mu-
taatioita. Erilaisia teorioita vanhenemisesta on jo 
useita ja näistä tärkeimpänä pidetään telomeeri-
en lyhenemiseen perustuvaa selitysmallia. Viime 
vuonna 2009 Elizabeth H. Blackburn, Carol W. 
Greider ja Jack W. Szostak saivat lääketieteen 
Nobelin palkinnon tutkimuksestaan, jossa he 
käsittelivät telomeerien yhteyttä vanhenemi-
seen. Tässä esseessä tulemmekin tarkastelemaan 
vanhenemista nimenomaan solutasolla ja pureu-
dumme erityisesti telomeerien lyhenemiseen pe-
rustuvaan teoriaan (Aantaa ym. 2003, Magalhães 
2005). 

Kuva 1. Kaavakuva vanhenemisen aikana 
DNA:han kohdistuvista vaurioista (Saara Ojala). 

Telomeerit ja vanheneminen
Vuosia sitten Hermann Müller (1938) ja Barbara 
McClintock (1941) löysivät kromosomien päistä 
telomeerit, jotka estävät X:n mallisia kromosome-
ja liittymästä päistään kiinni toisiinsa. Siitä lähti-
en telomeeritutkimus on edennyt aina siihen asti, 
että nykyään niiden tiedetään suojaavan DNA:ta 
eri tavoin. Telomeerien lyhenemiseen liittyvä van-
henemisteoria pohjautuu tutkimustietoon, jonka 
mukaan solu vanhetessaan ei kykene enää jakau-
tumaan. Tämä jakautumiskyvyttömyys johtuu te-
lomeerien kulumisesta (Magalhães 2005). 
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Rakenne

Telomeerit koostuvat samanlaisina toistuvista 
DNA-sekvensseistä, jotka nisäkkäillä sisältävät 
seuraavan emäsjärjestyksen koodaavassa DNA-
juosteessa: TTAGGG. Telomeerin päässä on T-
loopiksi kutsuttu silmukkamainen rakenne, jonka 
muodostavat TRF1- ja TRF2 proteiinikompleksit. 
Näiden lisäksi mm. seuraavat proteiinit löytyvät 
päätesilmukan raken teesta: TPP1, POT1, RAP1 
ja TIN2. T-loopin sisällä sijaitsee yhdenker-
taisesta DNA juosteesta muodostuva d-looppi. 
(Kuva 2.) Kliinisen tutkimustyön tuloksena on 
havaittu, että naisten telomeerit ovat samanikäis-
ten miesten telomeereja pidempiä, mikä osittain 
voisi selittää naisten pidempää elinikää (Wong 
ym. 2010). 

Kuva 2. Kompleksi, joka muodostuu kaikis-
ta tekstissä mainituista proteiineista, sitoutuu 
DNA kaksoisjuosteeseen. Pelkästään TPP1:sta 
ja POT1:sta muodostuva kompleksi sitoutuu yh-
denkertaiseen DNA juosteeseen T-loopin alueella. 
(Miia Rusanen). 

Toiminta ja merkitys 

Telomeerien merkitys tulee ilmi solun jakau-
tuessa ja DNA:n kahdentuessa. Koska DNA-
polymeraasi-entsyymi ei pysty monistamaan 
DNA-juosteen 3’-päätä, lyhenee telomeeri aina 
RNA:n alukkeen mittaisen palan DNA-juos-
teen puolesta. Näin informaation sisältävä osa 
DNA:sta säilyy jokaisessa solunjakautumises-
sa. Kun telomeeri on lyhentynyt kriittiseen pi-
tuuteensa, menettää solu jakautumiskykynsä ja 
ajautuu apoptoosiin. Tämä tapahtuma selittää 
nykytietämyksen mukaan vanhenemista solu-
tasolla parhaiten. Jakautumisesta aiheutuvaa 
telomeerien lyhenemistä kompensoi telome-
raasi-entsyymin toiminta. Kyseisen entsyymin 
aktiivisuus on soluissa varsin alhainen, mutta 
esimerkiksi kantasolujen telomeraa si-aktiivisuus 
on sitä vastoin korkea. Tästä johtuen kantasolut 
ovat ikään kuin kuolemattomia soluja muihin 
soluihin verrattuna. Myös syöpäsolujen rajoit-
tamaton jakautumiskyky perustuu niiden korke-
aan telomeraasi-aktiivisuuteen. Telomeraasi on 
käänteistranskriptaasi (TERT), johon liittyy sen 
muotoa stabiloiva dyskeriini-proteiini, ja joka 
kasvattaa telomeeria RNA templaatin (TERC) 
mukaan. (Kuva 3.) Lisäksi on olemassa ALT:ksi 
(alternative lengthening of telomeres) kutsuttu 
mekanismi, joka pidentää lyhentynyttä telomee-
ria saman periaatteen mukaisesti, kuin vaurioitu-
nutta DNA-kaksoisjuostetta korjaava systeemi. 
Tästä mekanismista ei toistaiseksi ole tarkem-
paa tietoa (Hervonen 1994, Kierszenbaum 2007, 
Wong ym. 2010). 

Kuva 3. Telomeraasin rakenne (Miia Rusanen) 
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Pituuteen vaikuttavat tekijät 

Uusimman tutkimuksen mukaan telomeerien 
pituus riippuu perimästä, ja pituuden on ha-
vaittu periytyvän enimmäkseen paternaalisesti 
eli isältä. Näin ollen jo vastasyntyneiden kro-
mosomeissa olevien telomeerien pituudet vaihte-
levat. Iän karttuessa naisten telomeerit lyhenevät 
keskimäärin hitaammin, kuin miesten telomee-
rit. Tämä johtuu todennäköisesti naishormonista, 
estrogeenista. Muita telomeerien pituuteen vai-
kuttavia tekijöitä ovat mm. UV-säteily, tupakoin-
ti, ylipaino sekä insuliiniresistenssi. Nämä kaikki 
lyhentävät telomeereja ja täten jouduttavat en-
nenaikaista solujen ”vanhenemista”. Edellä mai-
nituista kahden ensimmäisen vaikutus telomee-
reihin perustuu niiden aikaansaaman DNA:han 
kohdistuvan oksidatiivisen stressin lisääntymi-
seen. Tällöin elimistössä syntyvien happiradi-
kaalien sekä niiden aiheuttamien mutaatioiden 
määrä soluissa kasvaa huomattavasti ja lisää näin 
syövän synnyn riskiä. Mutaatiot saattavat myös 
lyhentää telomeereja. Elimistön antioksidantit 
kompensoivat radikaalien vaikutusta (Aantaa 
ym. 2003, Fyhrquist ym. 2007, Wong ym. 2010). 

Telomeerien pituuteen vaikuttavat myös eräät 
sairaudet, joista tunnetuimmaksi on noussut 
WRN-geenin mutaatiosta johtuva Wernerin oi-
reyhtymä eli aikuisiän progeria. Syndroomalle 
tunnusomaista on ennenaikainen ikääntyminen 
ja suurentunut syöpäriski. Potilaan syntyessä 
telomeerit ovat normaalin pituiset mutta ne ly-
henevät suurentuneella nopeudella aiheuttaen 
erittäin nopeaa kudosten vanhenemista. Tätä 
sekä muita ennenaikaista ikääntymistä aiheutta-
via sairauksia tutkimalla on pystytty todistamaan 
telomeerien yhteys vanhenemiseen (Fyhr quist 
ym. 2007, Wong ym. 2010). 

Muut vanhenemisteoriat
Telomeerien lyhenemiseen perustuvan vanhe-
nemisteorian lisäksi tunnetaan joukko muita 
selitysmalleja vanhenemiselle. Nämä eri teoriat 
eivät pois sulje vaan täydentävät toisiansa van-
henemista selitettäessä. Kaikki selitysmallit pe-
rustuvat solun makromolekyylien, kuten DNA:n 
tai proteiinien vaurioihin (Aantaa 2003). 

Proteiinien denaturaatioteoria ja 
glukoositeoria 

Erilaiset vanhenemisen merkit (esim. ihon elas-
tisuuden väheneminen) ovat seurausta raken-
nevalkuaisten kolmiulotteisten proteiinirakentei-
den välille muodostuvista poikkisidoksista, jotka 
muuttavat proteiinien toimintaa. Tämän vuoksi 
esimerkiksi elastiini ja kollageeni menettävät 
kimmoisuuttaan ja jäykistyvät. Myös entsyymi-
proteiinien toiminta muuttuu niiden denaturaa-
tion, eli proteiinien kolmiulotteisen rakenteen 
muutoksen, seurauksena. Eri entsyy mien aktii-
visuudet saattavat siis muuttua vanhenemisen 
myötä. 

Diabetestutkimuksen yhteydessä glykolysoitu-
neen hemoglobiinin havaittiin heijastelevan val-
kuaisaineiden ja glukoosin välistä reaktiivisuutta 
yleensä. Glukoosin nonentsymaattiset irreversii-
belit reaktiot valkuaisaineiden kanssa käynnistä-
vät ns. Maillard’n reaktion, jonka lopputuotteita 
on useita glykolysoituja molekyylejä joiden pro-
teiinirakenteiden välillä on poikittaissidoksia. 
Glukoosi siis kiihdyttää proteiinien denaturaa-
tiota. Normaalisti elimistön makrofagit kyke-
nevät tunnistamaan ja hävittämään vioittuneet 
valkuaisaineet ja solukko pyrkii korvaamaan 
vaurioituneet rakenteet. Vanhetessa tämän kor-
jausmekanismin kapasiteetti kuitenkin heikke-
nee ja Maillard-tuotteita alkaa kertyä kudoksiin 
(Aantaa ym. 2003). 

Radikaalien aiheuttama vanheneminen 

Elimistössä syntyvät happi-sekä muut radikaalit 
reagoivat DNA:n kanssa vaurioittaen sitä eri ta-
voin, kuten katkaisemalla yhdenkertaisen DNA-
juosteen tai DNA-kaksoisjuosteen sekä muutta-
malla jonkin DNA:ssa olevan emäksen raken-
netta. Nukleaarisen DNA:n korjausmeka nismit 
pystyvät yleensä hyvin korjaamaan radikaalien 
aiheuttaman vaurion. Iän myötä em. korjausme-
kanismit kuitenkin heikkenevät, joten mutaatioi-
den syntymisen riski kasvaa. Mitokondriaalinen 
DNA on erittäin altis radikaalivaurioille korjaus-
mekanismien lähes totaalisen puuttumisen vuok-
si. Mitokondriot vastaavat solujen energiantuo-
tannosta, joten niiden DNA:n vauriot johtavat 
energiantuotannon heikkenemiseen. Tästä seu-
raa aineenvaih dunnan hidastuminen ja edelleen 
vanheneminen niin solu- kuin yleiselläkin tasolla 
(Kuva 4.) (Aantaa ym. 2003, Hiltunen ym. 2010, 
Passos ym. 2010). 
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Kuva 4. Oksidatiivisen stressin vaikutukset mitokondriaaliseen ja nukleaaliseen DNA:han (Saara Ojala)
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Lopuksi
Tähän päivään mennessä vanhimmaksi elänyt 
ihminen, Jeanne Calment, kuoli 122-vuotiaana 
vanhuuteen. Tätä pidetään korkeimpana luon-
nollisesti saavutettavana elinikänä nykyisellä 
lääketieteen ja solubiologian tietämyksellä. He-
rääkin kysymys, voidaanko tulevaisuudessa, 
kun tieto vanhenemisesta lisääntyy, kasvattaa 
myös elinajanodotetta. Voitaisiinko esimerkik-
si telomeraasi-entsyymin aktiivisutta soluissa 
kasvattamalla hidastaa vanhenemisen kulkua? 
Joitakin vanhenemisen aiheuttamia muutoksia 
kehossa, kuten ihon rypistymistä, voidaan hidas-
taa erilaisin biokemiallisin keinoin. Vanhenemi-
nen on kuitenkin lukuisien solutason muutoksien 
summa. On siis todennäköistä, että kaiken kat-
tavaa vanhenemisprosessin pysäyttävää hoitoa/
lääkettä ei tule löytymään (Muller 1997). 
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Tiivistelmä
Solujen vanhenemisesta on esitetty hyvin monia erilaisia teorioita. Yksi vanhimmista – ja tunnetuimmista 
– teorioista on vapaiden radikaalien teoria, jonka mukaan aineet, joilla on pariton määrä elektroneja (=va-
paat radikaalit), vahingoittavat biomolekyylejä. Vapaiden radikaalien teoriaa on laajennettu ROS- ja RNA-
teorioilla, joissa erityisten vapaiden happi- ja typpiradikaalien määrän lisääntymisen uskotaan vaurioittavan 
tiettyjä signalointireittejä ja edesauttavan haitallisten radikaalien syntyä. Biomolekyylien vaurioituessa solujen 
toimintakyky heikkenee, mikä aiheuttaa niiden vanhenemisen eli senesenssin. Solujen vanhenemiseen liittyy 
myös telomeeriteoria. Kromosomien päissä olevat alueet, telomeerit, lyhenevät joka kerta solun jakautuessa. 
Tämän teorian mukaan telomeerien kuluminen loppuun aiheuttaa solun vanhenemisen ja kuoleman (apoptoo-
si). Tavalliset solut eivät uusiudu, vaan ne muodostuvat kantasoluista, joissa erityinen telomeraasientsyymi 
estää telomeerien lyhenemisen. Elämän aikana soluihin kerääntyy haitallisia aineita. Myös DNA kerää vauri-
oita, mikä saattaa näkyä mm. geenien ilmentymisen ja entsyymitoiminnan häiriöinä. Kulumisteorian mukaan 
tämä aiheuttaa solun vanhenemisen. On olemassa myös lukuisia muita spesifisiä teorioita, mutta ne limittyvät 
suurempiin teorioihin ja selittivät niitä yksityiskohtaisemmin.

Johdanto
Solut vanhenevat siinä missä kaikki muukin elä-
vä. Esimerkiksi ihmissolu jakautuu keskimäärin 
50 kertaa, minkä jälkeen mitoosit loppuvat ja 
solu vanhenee, menee senesenssiin. Senesens-
sissä solut eivät enää jakaudu, geenien luenta 
vaimenee ja tiettyjen proteiinien eritys lisääntyy. 
Tätä seuraa tavallisesti apoptoosi, ohjelmoitu so-
lukuolema, jossa solurakenne tuhoutuu ja solu 
pilkkoutuu erillisiksi solukalvon ympäröimiksi 
rakkuloiksi. Solutason vanheneminen on oikeas-
taan puolustusmekanismi syöpää vastaan; solun 
kuollessa haitalliset geenimutaatiot eivät siirry 
tytärsoluihin eikä syöpä pääse etenemään. (Lai-
ho ja Saksela 2007.) 

Solujen vanhenemiseen johtavista tekijöistä 
on monia näkemyksiä. Ensimmäinen teoria on 
Harmanin radikaaliteoria vuodelta 1956, ja aina 
tähän päivään asti tutkimus on ollut kiivasta ja 
pinnalle on noussut uusia teorioita aina epige-
neettisistä tekijöistä kantasoluihin. Itse asiassa 
kaikki teoriat ovat kuitenkin hyvin limittäisiä: 
esimerkiksi vapaat radikaalit saattavat aiheuttaa 
telomeerien lyhenemistä, mikä puolestaan saat-
taa muuttaa DNA:n pakkautumista ja täten epi-
geneettistä informaatiota aiheuttaen senesenssin. 
(Laiho ja Saksela 2007, Kierszenbaum ja Tres 
2012.) Kyseessä on siis monien tekijöiden sum-
ma, eivätkä yksittäiset teoriat sulje toisiaan pois 
– päinvastoin – ne tukevat toisiaan ja yhdessä 
auttavat ymmärtämään solujen vanhenemista en-
tistä paremmin. 
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Kuva 1: Solun vanheneminen on monen tekijän summa (Laiho ja Saksela 2007).

Solujen vanhenemisteoriat
Solun vanhenemisessa on usein kyse DNA:n 
vaurioitumisesta (kuva 1). Koska DNA koodit-
taa proteiineja, vaurioitumisen seurauksena saat-
taa syntyä virheellisiä tai jopa vääriä proteiineja 
ellei vauriota korjata (kuva 3). Tämä voi ilmetä 
toiminnallisina tai rakenteellisina häiriöinä, sillä 
proteiineilla on valtava merkitys solujen ja koko 
elimistön kannalta. DNA-vauriot eivät kuiten-
kaan itsessään vanhenna solua, mutta ne aihe-
uttavat muutoksia, jotka rasittavat ja aiheuttavat 
vanhenemista. Pohjimmiltaan moni solujen van-
henemisteoria perustuu DNA:n vaurioitumiseen. 
Osa teorioista taas selittää solujen vanhenemis-
ta hieman eri tavalla; esimerkiksi geeniteorian 
mukaan on olemassa tiettyjä geenejä, jotka no-
peuttavat tai hidastavat solun vanhenemista ja 
telomeeriteorian mukaan solun vanhenemisen 
aiheuttaa kromosomien kahdentumisen rajalli-
nen lukumäärä. Yhteistä näille on kuitenkin se, 
että viime kädessä kaikki teoriat nojautuvat pe-
rimään, mikä taas korostaa DNA:n merkitystä 
solun elintoimintojen ylläpitäjänä.

Vapaiden radikaalien teoria 

Vapaat radikaalit ovat atomeja tai molekyylejä, 
joiden ulkokuorella on pariton määrä elektrone-
ja. Tämä on termodynaamisesti hyvin epävakaa 
tila, minkä takia ne reagoivat herkästi ja voivat 
aiheuttaa vaurioita soluille hapettamalla niitä. 
Vapaita radikaaleja syntyy elimistössämme mm. 
ilmansaasteiden, sairauksien ja UV-säteilyn seu-
rauksena, mutta niitä muodostuu myös elimistön 
normaaleissa fysiologisissa prosesseissa (). On 
mielenkiintoista, että happi, joka on elämän kan-
nalta tärkeä alkuaine, on toisaalta myös vaaral-
linen; ilmakehän hapesta kehittyneet happiradi-
kaalit aiheuttavat elimistössämme oksidatiivista 
stressiä mikä lopulta ilmentyy solujen vanhene-
misena (Arking 2006).
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Taulukko 1. Taulukossa esitetään 14 teoriaa solujen vanhenemisesta.

Vanhenemisteoria Lyhyesti
Telomeerien 
lyheneminen

Solu jakautuu kunnes telomeerialue kromosomien päissä kuluu loppuun.

Hayflickin raja Solu jakautuu tiettyyn, ”Hayflickin”, rajaan asti (40–60 kertaa).
Telomeerikromatiini Telomeerihistonien vaurioituminen aiheuttaa solun vanhenemisen.
Kulumisteoria Ympäristön aiheuttamat DNA-vauriot kuluttavat, vanhentavat, solua.
Geeniteoria Tietyt geenit nopeuttavat tai hidastavat solujen vanhenemista.
Vapaiden radikaalien 
teoria

Vapaat radikaalit (aineet joilla on pariton elektroni ulkokuorella), 
vaurioittavat biomolekyylejä. 

ROS-/RNS-teoria Reaktiiviset happi- ja typpiradikaalit synnyttäävt haitallisia radikaaleja ja 
vaurioittavat solujen signalointireittejä.

Akkumulaatioteoria Solujen elinaikana soluun kertyy haitallisia aineita ja DNA:han vaurioita.
Epigeneettinen teoria Epigeneettisillä muutoksissa (esim. DNA-ketjujen metylointi, kromatiinin 

pakkaus) osuutta solujen vanhenemisessa.
Oksidatiivinen stressi Liika hapettuminen vaurioittaa biomolekyylejä (esim. DNA, proteiinit, 

lipidit)
Lipofuscin-teoria Liukenematon lipofuscin-niminen aine kerääntyy liposomeihin ja 

häiritsee solujen toimintaa.
Mitokondrioteoriat Mitokondriot tuottavat reaktiivisia happiyhdisteitä, jotka voivat tuhota 

mitokondrioiden omaa DNA:ta. 
Virheteoria Solun jakautuessa syntyvät DNA-virheet yleistyvät ja rasittavat solua.
Immunologinen teoria Puolustusjärjestelmän solut (valkoiset verisolut) vähenevät, immuniteetti 

heikentyy ja elimistöön kertyy vaurioituneita soluja

Harman 1956, Cox ja Nelson 2008, Rubtsova ym. 2012.)

Kuva 2: Antioksidantit neutraloivat vapaita radi-
kaaleja ja täten suojelevat soluja niiden haitallisil-
ta vaikutuksilta

Jos elimistön antioksidanttijärjestelmä (kuva 
2) ei pysty inaktivoimaan vapaita radikaaleja 
tai estämään niiden vaikutuksia, oksidatiivinen 
stressi saa aikaan mm. proteiinien (proteolyysi), 
hiilihydraattien, ja soluorganellien hajoamista. 
Vapaat radikaalit reagoivat lipidien kanssa härs-
kistäen niitä – niinpä solukalvojen fosfolipidi-
kerrokset ovat alttiina radikaalireaktioille. Muut-
tuneet solukalvot ovat uhaksi soluille. (Arking 
2006)

Vapaat radikaalit reagoivat myös DNA- ja RNA-
molekyylien kanssa aiheuttaen mutaatioita ja 
katkoen kromosomien telomeereja. DNA-kor-
jausentsyymit kykenevät korjaamaan syntyneitä 
vaurioita, mutta oksidatiivisen paineen ollessa 
suuri niiden kapasiteetti ei riitä ja perimä vauri-
oituu. Mutaatiot lisäävät materiaalia evoluutiol-
le, mutta uskotaan, että perimään elämän varrella 
kertyneet mutaatiot ja telomeerien lyheneminen 
ovat keskeisiä tekijöitä tarkasteltaessa solujen 
vanhenemista. Proteiinien, DNA:n ja solukalvon 
vauriot sekä lipidien peroksidaatio aiheuttavat 
entsyymien toimintahäiriöitä, mikä lopulta joh-
taa apoptoosiin eli ohjelmoituun solukuolemaan. 
(Hervonen 1994.)
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Kuva 3: Harmanin teorian mukaan solukalvon läpi 
päässeet vapaat radikaalit aiheuttavat DNA-vauri-
oita ja solujen vanhenemista

Uudempien tutkimusten mukaan reaktiivisten 
happiradikaalien (ROS) ja typpiradikaalijen 
(RNS) signaloinnilla on hyvin suuri merkitys 
solujen vanhenemisessa (Arking 2010). Kuvasta 
4 nähdään yksinkertaistetusti, että ROS- ja RNS-
pitoisuuksiin vaikuttavat monet aineenvaihdun-
nalliset tekijät. Kyseisiä radikaaleja syntyy mi-
tokondrioissa aineenvaihdunnan seurauksena, ja 
niiden oikea pitoisuus on hyvin elimistön nor-
maalin toiminnan kannalta tärkeää, sillä ne osal-
listuvat moniin tärkeisiin entsymaattisiin ja gee-
niluennallisiin prosesseihin. Paitsi että ROS:n ja 
RNS:n liikatuotanto johtaa vaarallisten vapaiden 
radikaalien syntyyn, niin ROS:n lisääntyminen 
saattaa vaurioittaa erityisiä signalointireittejä; 
tällä lienee ainakin Porton artikkelin (2010) mu-
kaan solujen vanhenemisen kannalta suurempi 
merkitys kuin vapaiden radikaalien ”suoralla 
hyökkäyksellä” biomolekyyleihin. 

Yksissään Harmanin teoria on vajaa, mutta 
ROS- ja RNS-reitteihin yhdistettynä muodostuu 
nykyaikainen, suhteellinen luotettava ja kattava 
teoria solujen vanhenemisesta. (Porto 2010.)

Kuva 4: Monet tekijät lisäävät ROS:n tuotantoa (Porto 2010).

Telomeeriteoria
Telomeerit ovat toistuvia DNA-sekvenssejä, tan-
demtoistoalueita, jotka sijaitsevat eukaryootti-
solujen kromosomien molemmissa päissä (kuva 
5). Telomeerit muodostavat renkaita tai silmu-
koita. Telomeerien tehtäviin kuuluu esimerkiksi 

kromosomien rakenteen stabiloiminen ja ketju-
jen muodostumisen estäminen (Cox ja Nelson 
2008). DNA-sekvenssin lisäksi telomeerit koos-
tuvat tietyistä proteiineista, jotka järjestävät te-
lomeerisekvenssit erityisellä tavalla muodostaen 
telomeeristä kromatiinia (Rubtsova ym. 2012.)
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Kuva 5: Kuvassa näkyy telomeerien sijanti kromosomeissa ja suurennus kromosomipäistä.

Telomeerit koostuvat kolmesta osasta. Ensim-
mäinen on toistuva osa, joka yhdistää telomeerit 
kromosomiin. Toinen, varsinainen osa koostuu 
kaksinauhaisesta DNA-ketjusta, jossa on paljon 
toistuvia ja siirtyneitä alueita. Kolmas, terminaa-
liosa, on niin sanottu ”so-cap -alue”, joka suojaa 
kromosomipäitä hajoamiselta. (Rubtsova ym. 
2012.) Toistuvat sekvenssit telomeerialueella 
koostuvat tymiiniemäksistä (T) ja guaniiniemäk-
sistä (G) (Cox ja Nelson 2008).

Solun jakautuessa myös kromosomit kahdentu-
vat. DNA-molekyyli koostuu kahdesta ketjus-
ta. Molemmat toimivat mallina eli templaattina 
replikaatio-tapahtumaketjussa. Replikaatioon 
tarvitaan sekä templaatti että aluke, mutta kro-
mosomien päissä ei ole templaatteja, joihin aluke 
voisi pariutua; viimeinen pätkä telomeerialueel-
la jää kopioimatta. Tämän vuoksi telomeerit ly-
henevät joka kerta, kun solu jakautuu. (Cox ja 
Nelson 2008.) 

Telomeerien pituutta kuvaa se, kuinka monta 
kertaa solu voi jakautua ennen kuin se kuolee. 
Kun telomeerien lyhentyminen on jatkanut niin 
kauan, ettei solu enää voi jakautua, solun jakau-
tuminen pysähtyy, ja solu kuolee (n. 50–70 ja-
kautumiskertaa ihmisillä). Erään teorian mukaan 
telomeerien lyheneminen kestää niin kauan, että 
saavutetaan niin sanottu Hayflickin raja (Cherfas 
2000). Sen jälkeen solu vanhenee ja jakautumi-
nen pysähtyy (Rubtsova ym. 2012.) 

Telomeraasientsyymi estää telomeerien lyhentä-
mistä ituradan soluissa, kantasoluissa, ja suurim-
massa osassa syöpäsoluista pidentämällä telo-
meeriä kromosomien päihin (Rodriguez-Brenes 
ja Peskin 2010). Nämät solut eivät vanhene sa-
malla tavalla kuin muut.

Kun telomeerit lyhenevät, DNA:n sekvenssiin 
voi syntyä vaurioita, jotka haittaavat histonien 
yhdistymistä. Tämä voi vähentää epigeneettistä 
(DNA:n ulkopuolista) tietoa, mikä omalta osal-
taan selittää solun vanhenemista. (O’Sullivan 
ym. 2010.)

Kantasolut ja vanheneminen

Kantasolut ovat erilaistumattomia soluja, jot-
ka kykenevät jakautumaan ja erilaistumaan eri 
solutyypeiksi. Kantasolujen osuutta vanhene-
misessa on tutkittu suhteellisen vähän aikaa, ja 
uusimman teorian mukaan vanheneminen johtuu 
kantasolujen kyvyttömyydestä korvata vanhen-
tuneita soluja. Kantasolut eivät vanhene samalla 
tavalla kuin muut solut, sillä niissä telomeraasi-
entsyymi rakentavat uudelleen kromosomin päät, 
jolloin telomeerien lyheneminen ei aiheuta solun 
vanhenemista. (Daniel ja Smith 2012.) Tutki-
musten mukaan kantasolut kuitenkin vanhenevat 
ympäristön vaikutuksesta; vanhat solut lähettä-
vät signaaleita, jotka saavat kantasolut vanhe-
nemaan (kuva 6). Lisäksi esimerkiksi erilaisten 
mutageenien vaikutus ulottuu kantasoluihinkin, 
ja toistuvat DNA-vauriot saattavat vaurioittaa 
kantasoluja jossakin määrin. (Rando 2006.)

Samaa teoriaa tukee myös suomalaisen Anu 
Wartiovaaran vetämä tuore tutkimus (2012), 
jossa osoitettiin, että mitokondraaliset toiminta-
häiriöt muuttavat hiirten kantasolujen toimintaa; 
ne eivät enää uusi vanhoja soluja, mikä ilmenee 
hiirten varhaisena vanhenemisena. Täten van-
henemiseen liittyvissä ilmiöissä voisi olla kyse 
kantasolujen energiantuotannon häiriöistä. 
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Kuva 6: A-kuvassa kyseessä on nuori solu – kantasolut jakautuvat ja uudistavat vaurioitunutta kudosta 
tehokkaasti. B-kuvassa lihassolun kantasolut uudistavat kudosta epätäydellisesti johtuen joko kanta-
soluissa tai kasvualustassa tapahtuneista muutoksista. (Rando 2006.)

Kantasolujen suhteen ei ole vielä paljoa varmaa 
tietoa. Jotkin tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, 
että kantasolut eivät vanhene ollenkaan, ja ne 
kykenevätkin vastustamaan apoptoosia ja muita 
vanhenemista aiheuttavia signaaleja ainakin ta-
vallisia soluja enemmän. Toisaalta kantasolujen 
vanhenemisteoriaan liittyy myös omanlaisensa 
noidankehä – olisiko kantasolujen mahdollinen 
vanheneminen loppujen lopuksi syy vai seuraus? 
(Daniel ja Smith, 2012.)
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Tiivistelmä
Luonnollinen immuniteetti toimii puolustuksen eturintamassa, torjuen tehokkaasti ja nopeasti kehoon tulleita 
mikrobeja. Järjestelmä toimii tilanteissa, jossa adaptiiviseen immuniteettiin kuuluva T- tai B-solu välitteinen 
puolustus ei ole ehtinyt muodostumaan. Luonnollinen immuunijärjestelmä koostuu monista soluista ja pro-
teiineista kuten muun muassa syöjäsoluista, luonnollisista tappajasoluista (NK-solut) ja muista veren leuko-
syyteistä. Luonnollisessa immuniteetissa puolustuksen ensimmäinen vaihe on kohteen tunnistaminen, tähän 
elimistö käyttää monia erilaisia molekyylejä ja reseptoreita. Luonnollisen immuunijärjestelmään kuuluvia 
keskeisiä puolustusmekanismeja ovat kehoa suojaavat epiteelit ja limakalvot, komplementtijärjestelmä sekä 
fagosytoosi. Monet mikrobit ovat kuitenkin kehittäneet suojautumismekanismeja, joiden avulla ne pysyvät 
välttelemään luonnollista immuunipuolustusta.

Johdanto
Luonnollinen immuniteetti on nopeutensa ansi-
osta elimistön ensimmäinen ja tehokas puolus-
tuskeino ulkopuolisia mikrobeja vastaan. Monet 
luonnollisen immuunipuolustuksen mekanismit 
ovat vielä osittain epäselviä, kuten reseptorien 
tai komplementin säätelyproteiinien toiminnot. 
Luonnollista immuniteettia tutkitaankin edelleen 
laajasti. Lisäksi täysin selvää jakoa luonnollisen 
ja hankitun immuunijärjestelmän välillä on han-
kala tehdä, koska ne toimivat tiiviissä yhteistyös-
sä. Kuitenkin luonnollisen immuunijärjestelmän 
peruslinjat voidaan selkeästi määritellä ja jaotel-
la. Keskeisimpiä järjestelmän osia ovat fagosy-
toosi ja muut tulehdussolut sekä komplementti. 
Näillä puolustusmekanismeilla ei ole vain yhtä 
tehtävää, vaan ne yhteistyössä koko elimistön 
kanssa taistelevat ulkopuolisia mikrobeja vas-
taan. Mikrobien muuntaumiskyky ja immuuni-
järjestelmän välttely asettavat kuitenkin immuu-
nipuolustuksen suuren haasteen eteen.

Luonnollisen immuniteetin 
määritelmä ja solut
Mikrobinvastaisia puolustusmekanismeja, joi-
den kehittymiseen ei tarvita aikaisempaa kontak-
tia mikrobin kanssa, kutsutaan synnynnäiseksi 
tai luonnolliseksi immuniteetiksi (Hedman ym. 
2011). Se estää mikrobien pääsyn elimistöön ja 
eliminoi mikrobeja sekä tunnistaa ja hajottaa 

vaurioituneita ja tuhoutuneita elimistön omia so-
luja. Lisäksi luonnollinen immuniteetti aktivoi ja 
tehostaa hankitun immuniteetin toimintaa. (Ab-
bas ym. 2012)

Ihmisen luonnolliseen immuunipuolustukseen 
osallistuu useita eri soluja. Luonnollisen immu-
niteetin kannalta keskeisimpiä soluja ovat muun 
muassa makrofagit (kypsyvät monosyyteistä), 
neutrofiilit, eosinofiilit, syöttösolut ja NK-solut 
(Hedman ym. 2011). Mononukleaariset fagosyytit 
syntyvät luuytimessä ja kehittyvät aluksi veressä 
kiertäviksi monosyyteiksi. Monosyytit kypsyvät 
makrofageiksi ja asettuvat kudoksiin eri puolille 
elimistöä, jolloin ne nimetään olinpaikan perus-
teella. Makrofagit ovat fagosytoimalla tehokkaita 
mikrobien tuhoajia, mutta niillä on tärkeä rooli 
myös muun muassa soluvälitteisessä immuuni-
puolustuksessa. (Huovinen ym.2003)

Neutrofiilit puolestaan ovat suurelta osin varas-
toituneena luuytimeen, josta ne tarvittaessa tu-
levat käyttöön. Useat tekijät voivat aktivoida ja 
houkutella neutrofiilejä tulehduspaikalle, jossa 
niiden tärkein tehtävä on tuhota fagosytoimalla 
mikrobeja akuutissa tulehdusreaktiossa. Eosino-
fiileja on myös luuytimessä ja veressä. Ne ovat 
tärkeitä välittäjäsoluja allergisissa reaktioissa 
sekä puolustuksessa parasiittejä vastaan, jolloin 
ne eivät fagosytoi, vaan vaurioittavat parasiitte-
jä lysosomaalisten rakkuloiden entsyymeillä ja 
proteiineilla. (Huovinen ym.2003)
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Kudosten syöttösolut (mast cells) vapauttavat 
sytokiinejä ja välittäjäaineita tulehdusreaktion ja 
muiden ärsykkeiden, kuten allergian yhteydes-
sä. Sytokiinit ja välittäjäaineet tehostavat muita 
puolustusmekanismeja. Syöttösolujen lisäksi ba-
sofiilit toimivat samankaltaisesti osana luonnol-
lista immuniteettia. (Huovinen ym.2003)

NK-solut ovat keskeisessä asemassa puolustau-
tuessa muun muassa viruksia vastaan. Ne tun-
nistavat infektoituneita soluja ja pystyvät tuhoa-
maan niitä. NK-solut pystyvät myös tuottamaan 
sytokiinejä, jotka säätelevät immuunipuolustuk-
sen muita soluja. (Goldsby ym. 2007)

Patogeenin tunnistus
Immuunipuolustuksen ensimmäinen vaihe on 
kohteen tunnistaminen. Molekyylien tunnista-
misessa luonnollisen- ja hankitun immuniteetin 
välillä on olennaisia eroja. Hankitussa immuni-
teetissa T-solujen reseptorit ja vasta-aineet tun-
nistavat spesifisesti vieraita tai omia rakenteita. 
Luonnollinen immuniteetti puolestaan käyttää 
tunnistukseen esimerkiksi toistuvia kuvioraken-
teita. Hankitun immuniteetin lymfosyytit kyke-
nevät tunnistamaan yli miljardi erilaista antigee-
niä. Vastaavasti luonnollisessa immuniteetissa 
tunnistettavia rakenteita on luultavasti vain alle 
tuhat. (Abbas ym. 2012 ja Hedman ym. 2011)

Tunnistettavat rakenteet

Luonnollisessa immuniteetissä vieraiden raken-
teiden tunnistus tapahtuu esimerkiksi toistuvien 
kuviorakenteiden perusteella. Näitä rakenteita 
nimitetään “pathogen associated molecular pat-
tern” (PAMP) –rakenteiksi. PAMP-rakenteita 
tunnistavia reseptoreita puolestaan kutsutaan 
“pattern recognition” –reseptoreiksi (PRR) 
(Medzhitov ja Janeway 2000). Tunnistettavia 
toistokuvioita (”hahmoja”) voivat muodostaa 
erilaiset sokerit kuten mannoosi ja bakteerien 
polysakkaridit. Tunnistettavana ei pelkästään ole 
sellaiset sokerit joita ei ihmissoluista löydy, vaan 
myös normaalista poikkeava rakenteellinen jär-
jestäytyminen. (Meri 2003, Hedman ym. 2011)

Reseptorit

PAMP-rakenteita tunnistavat reseptorit voivat 
olla sitoutuneen solukalvoon, ne voivat olla so-
lulimassa tai ne voivat sijaita endosomaalisissa 
rakkuloissa (liukoisia hahmojentunnistusmo-

lekyylejä) (Kuva 1). Yleisesti tunnetut Toll-re-
septorit voivat olla solukalvoon sitoutuneena tai 
endosomaalisen rakkulan kalvossa. Toll- resep-
torit (TRL) käynnistävät transkriptiotekijöiden 
aktivaation (NFκB ja IRF-3), jotka johtavat gee-
nin transkription aktivaatioon. Tämä puolestaan 
johtaa monien sytokiinien ekspressioon (Liite 
1). Muita reseptoreja ovat muun muassa RGI-I-
reseptorit, jotka tunnistavat virusten RNA raken-
teita solujen sisällä (Yoneyama ja Fujita 2007). 
NOD-reseptorit vastaavat solujen sisällä mikro-
bikomponenttien tunnistamisesta sekä toimivat 
välittäjämolekyyleinä (Kanneganti ym. 2007). 
Lektiinireseptorit vastaavasti tunnistavat mikro-
bien pinnalla olevia sokeri rakenteita. Liitteessä 
2 on esitelty luontaisen immuunipuolustuksen 
reseptorit. (Abbas ym. 2012)

Kuva 1. Hahmojentunnistus molekyylit.

Ihon ja limakalvojen 
puolustusmekanismit
Ensimmäisessä vaiheessa mikrobien tunkeutu-
mista elimistöön estävät ihon ja limakalvojen 
mekanismit ja toisessa vaiheessa kudosten me-
kanismit. Ihon suoja perustuu tyvikalvon päällä 
olevaan tiiviiseen epiteelisolukkoon ja tämän 
muodostamaan keratiinikerrokseen. Ihon rauhas-
ten eritteet (rasvahapot), matala pH ja suhteelli-
sen vähäinen kosteus mahdollistavat vain joiden-
kin mikrobien kasvun. Iholla on myös Langer-
hansin soluja, jotka dendriittisoluina tunnistavat 
mikrobeja ja tämän jälkeen aktivoivat T-solujen 
toimintaa (Nairn ym. 2007). Ihon kyky vastus-
taa mikrobeja heikkenee esimerkiksi vaurioiden 
ja kosteusolosuhteiden muutosten yhteydessä. 
(Hedman ym. 2011)

Ihmisen limakalvoilla mikrobien kasvua rajoit-
tavat limakalvojen eritteiden pH, huuhteluvaiku-
tus, entsyymit ja muut mikrobeja tuhoavat teki-
jät. Yksi tärkeimmistä suojaavista entsyymeistä 
on lysotsyymi, joka kykenee pilkkomaan bak-
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teerien pinnan rakenteita (Hedman ym. 2011). 
Ihmisen limakalvoilla normaalifloorassa elää 
lisäksi bakteereja, jotka ovat tottuneet elämään 
paikallisissa olosuhteissa. Ne ovat hyödyllisiä, 
koska ne estävät patogeenisten mikrobien kas-
vua muun muassa kilpailemalla ravinteista ja 
sitoutumispaikoista sekä tuottamalla mikrobeja 
tuhoavia aineita. (Goldsby ym. 2007, Hedman 
ym. 2011) Hengitysteiden värekarvat ovat myös 
avuksi liikuttamalla limaa kohti nielua. Ruoan-
sulatuskanavassa mahan happamuus tappaa lä-
hes kaikki bakteerit ja sappihapot vaurioittavat 
mikrobien solukalvoja. (Hedman ym. 2011)

Puolustus kudoksissa

Puolustusmekanismit yleisesti

Kudoksissa tarvitaan erilaisia puolustusmekanis-
meja kuin epiteelipinnoilla, jotta elimistön omat 
solut eivät vaurioituisi. luonnollisen immunitee-
tin kannalta kudosten tärkeimmät puolustusjär-
jestelmät ovat fagosytoosi ja muut edellä esitetyt 
tulehdussolut sekä komplementti. (Hedman ym. 
2011) Fagosytoosia ja komplementtia käsitellään 
erillisissä kappaleissa.

Kudoksissa tapahtuu lisäksi muita luonnolliseen 
immuniteettiin liitettäviä puolustusmekanisme-
ja. Epiteelien lisäksi lysotsyymiä tuottavat myös 
monet fagosyytit, joten lysotsyymi pilkkoo vau-
rioituneiden että kuolleiden bakteerien raken-
teita myös kudoksissa. Bakteerien ravinteiden 
saanti on elimistössä myös vaikeaa, koska vapai-
den rauta-ionien määrä on elimistössä vähäinen. 
Tämä estää osaltaan infektioiden syntymistä. 
(Huovinen ym. 2003)

C-reaktiivinen proteiini (CRP) on keskeinen 
maksan tuottama tulehduksen akuutin vaiheen 
proteiini. CRP vaikuttaa puolustusmekanismeis-
ta muun muassa komplementin aktivoitumiseen 
(Goldsby ym. 2007). Lisäksi kudosvaurioiden 
yhteydessä CRP todennäköisesti edesauttaa fago-
sytoosia. Samankaltaisesti toimivat myös muut 
akuutin vaiheen proteiinit, kuten fibrinogeenit. 
Akuutin vaiheen proteiinien yleistehtävänä on 
tehostaa puolustusjärjestelmiä, estää merkittäviä 
kudosvaurioita (proteaasien estäjät) ja edesaut-
taa paranemista. Myös veren hyytymisjärjestel-
mä ja verihiutaleet osallistuvat puolustusmeka-
nismeihin estämällä mikrobien leviämistä. Eli-
mistön kykyyn välttää mikrobeja vaikuttaa myös 
mikrobien isäntäspesifisyys, jolloin esimerkiksi 

mikrobien tarttumisrakenteen puuttuminen estää 
mikrobin kyvyn aiheuttaa infektio kudoksissa. 
(Hedman ym. 2011)

Fagosytoosi

Luonnollisen immuniteettiin tärkeä puolustuskei-
no on taudinaiheuttajien fagosytointi eli solusyön-
ti. Fagosytoosiin liittyy olennaisena osana solujen 
tunnistus. Mikrobien pintarakenteita (PAMP) tun-
nistetaan joko suoraan tai tunnistusta välittävien 
molekyylien avulla (komplementti tekijät, vasta-
aineet). Suorassa tunnistuksessa tunnistettavina 
rakenteina ovat yleensä sokeri, lipoproteiini tai li-
popolysakkaridi. Komplementti- ja vasta- ainevä-
litteinen tarttuminen (opsonisointi) on kapselillis-
ten bakteerin tapauksessa tärkeää, näihin baktee-
reihin ei suora fagosytoosi ja komplementtilyysi 
usein toimi. (Hedman ym. 2011)

Fagosyytit houkutellaan tulehduspaikalla niin 
sanotuilla kemotaksisilla aineilla ja aktivoidaan 
tarttumaan mikrobiin reseptorien välityksellä. 
Kemotaksisille aineille on fagosyyttien pinnalla 
omat reseptorit. Ligandin sitoutuessa reseptoriin 
aktivoituu fagosyytin sisäinen signaalijärjestel-
mä. Signaalijärjestelmän aktivoituminen lisää 
fagosyyttien liikkumista ja muuttumista tartun-
takykyisemmiksi myös solunsisäinen tappojär-
jestelmä aktivoituu. (Hedman ym. 2011)

Fagosyytin sitouduttua opsonisoituun mikrobiin 
tapahtuu mikrobin nieleminen joko aktiivisen si-
säänoton tai passiivisen absorbtion avulla. Kun 
mikrobi niellään fagosyytin sisään muodostuu 
solunsisäinen rakkula eli fagosomi. Fagosomiin 
liittyy lysosomirakkuloita, jolloin mikrobin ha-
jotus käynnistyy entsyymien vaikutuksesta (Lii-
te 3). Hapesta riippuvaiset tappomekanismit 
käynnistyvät fagosyyttien aktivoituessa ja näin 
tuotetaan mikrobeille myrkyllisiä reaktiivisia 
happiyhdisteitä (O2-, OH, H2O2,). (Hedman 
ym. 2011)

Komplementti

Komplementin määrittely
Komplementti on osa luonnollista immuniteet-
tia ja vaikuttaa myös hankittuun immuniteet-
tiin. Komplementti koostuu rasvaliukoisista 
proteiineista ja glykoproteiineista, joita tuo-
tetaan pääasiassa maksasoluissa, mutta myös 
makrofageissa. Suurin osa näistä proteiineista 
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kiertää verenkierrossa ei-aktiivisessa muodos-
sa. (Goldsby ym. 2007) Veren plasmassa olevat 
komp- lementin proteiinit tuhoavat vieraiksi 
tunnistamiaan kohteita vaiheittain etenevänä 
sarjana. Proteiineja on myös solukalvoilla, jos-
sa ne toimivat joko reseptoreina komplementin 
aktivoituneille komponenteille tai kehon omien 
kudosten komplementtituhoa estävinä suoja-
molekyyleinä. Komplementti auttaa merkittä-
västi hankitun immuniteetin käynnistymistä ja 
toimii tehostavana tekijänä muun muassa vasta-
aineiden vaikutuksille. Lisäksi komplementti 
auttaa fagosyyttejä poistamaan vaurioituneita 
ja vanhentuneita soluja. (Hedman ym. 2011) 
Komplementti aktivoituu kolmen eri aktivaa-
tiotien kautta, joita ovat klassinen aktivaatiotie, 
lektiinitie ja oikotieaktivaatio Kaikki nämä liit-
tyvät mikrobien pintamolekyylien tunnistami-
seen. (Abbas ym. 2012)

Aktivaatiotiet
Lektiinitie ja oikotieaktivaatio voidaan lukea sel-
keästi osaksi luonnollista immuniteettia. Klassi-
nen aktivaatiotie voidaan puolestaan liittää myös 
hankitun immuniteetin mekanismiksi, vaikka 
se usein esitelläänkin osana luonnollista immu-
niteettia. Käytännössä aktivaatioteiden alkuosa 
eroaa toisistaan, mutta aktivaatioiden myöhäiset 
vaiheet ovat samanlaisia. (Abbas ym. 2011)

Klassinen aktivaatiotie käynnistyy hankitun im-
muniteetin vasta-aineiden kautta, jotka tunnista-
vat mikrobien pintamolekyylejä. Vasta-aineista 
esimerkiksi lgG ja lgM voivat kiinnittyä anti-
geeniin ja näihin kiinnittyy C1q, joka on veres-
sä kiertävän C1- proteiinimolekyylin osa. C1q 
puolestaan aktivoi C1r-entsyymin, joka aktivoi 
C1s-entsyymin, jonka substraatteja C2 ja C4 
ovat. C1s aiheuttaa C2 ja C4 jakautumisen, joka 
johtaa aktiivisen proteolyyttisen entsyymin C4c-
C2a muodostumiseen. Tämä pystyy aktivoimaan 
C3- molekyylejä, josta jakautuu C3a- ja C3b-
molekyylejä. (Banda ym. 2008)

C3a-molekyylit aiheuttavat tulehdusreaktiota. 
C3b puolestaan tarttuvat kovalenttisesti mikro-
bin pintaan ja aktivoivat C5-molekyylejä, jot-
ka jakautuvat C5a- ja C5b-molekyyleiksi. C5a 
aiheuttaa tulehdusreaktiota, ja C5b muodostaa 
C6, C7, C8 ja C9-molekyylien kanssa mikrobin 
solukalvoa tuhoavan kompleksin (MAC). (Ab-
bas ym. 2011) Klassinen aktivaatiotie voi alkaa 
myös C-reaktiivisen proteiinin vaikutuksesta 
(Hedman ym. 2011).

Lektiinitien kohdalla komplementin aktivoitu-
minen alkaa mannoosia sitovan lektiinin (MBL) 
kiinnittymisellä mikrobin pintaan. Vaihtoehtoi-
sesti myös fikoliinit voivat kiinnittyä mikrobin 
pinnan sokerirakenteisiin (Hedman ym. 2011). 
Kiinnittyvät molekyylit muistuttavat C1- mo-
lekyylin komponenttia ja aktivoivat klassisen 
aktivaatiotien tavoin C4-molekyyliä. Seuraavat 
lektiinitien vaiheet ovat pääasiassa klassista akti-
vaatiotietä vastaavia. (Abbas ym. 2011)

Oikotieaktivaatio alkaa, kun plasman mukana 
kiertävästä C3-molekyylistä jakautunut C3b- 
molekyyli kiinnittyy kovalenttisesti mikrobin 
pinnan rakenteisiin. C3b toimii substraattina 
proteiinille B, josta pilkkoutuu Bb-entisyymi. 
Näiden yhdistyessä muodostuu C3bBb- komp-
leksi, joka edelleen aktivoi C3-molekyylejä, ja 
sama reaktioketju jatkuu muodostaen uusia mik-
robiin kiinnittyviä C3b- ja C3bBb-molekyylejä, 
jotka pilkkovat C5-molekyylejä. Tästä eteenpäin 
oikotieaktivaatio jatkuu klassisen aktivaatiotien 
kaltaisesti. (Abbas ym. 2011) Liitteessä 4 on esi-
tetty aktivaatiotiet kaavakuvana.

Tyypillinen ominaisuus komplementille on reak-
tion voimistuminen aktivaation edetessä. Eri ak-
tivaatioteiden kautta syntyy membraaneja tuhoa-
va kompleksi (MAC), joka näkyy reikänä mik-
robin solukalvolla. Tämän johdosta solukalvo 
muuttuu ioneja läpäisevämmäksi, mikä aiheuttaa 
osmoottisen paineen muutoksen kautta solun tu-
houtumisen. (Hedman ym. 2011)

Komplementin säätely ja muut tehtävät
Komplementtia on tärkeä säädellä, koska sen lii-
allinen aktivoituminen voi tuhota myös elimistön 
omia soluja. Säätely tapahtuu yksityiskohtaisen 
tarkasti, jotta komplementin toiminta vaikuttaa 
mikrobeihin, mutta ei aiheuta vaurioita elimis-
tön omille soluille. Säätely saattaa kuitenkin 
epäonnistua, jos esimerkiksi mikrobit häiritsevät 
komplementin tunnistusmekanismeja. Pienetkin 
komplementin häiriöt voivat johtaa autoimmuu-
nisairauksiin, kuten esimerkiksi hemolyyttis-
ureemiseen syndroomaan (HUS). (Zipfel 2009)

Komplementin aktivaatiota estävät ja edistävät 
useat tekijät, joiden toiminnoista komplementin 
säätely muodostuu. C3/C5- konvertaaseilla on 
rajallinen elinikä sekä C4b, C3b ja C5b67 kyke-
nevät vain lyhyen aikaa sitoutumaan solukalvol-
le. Nämä ominaisuudet hillitsevät aktivaatiota. 
Lisäksi liiallista aktivaatiota rajoittaa estävät 
säätelijämolekyylit C1INH ja C4bp sekä tekijät 
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H ja I. (Hedman ym. 2011) Esimerkkinä H-tekijä 
on proteiini, jolla on tärkeitä toimintoja komple-
menttijärjestelmässä. Mutaatiot H-tekijässä tai 
toimimattomuus H-tekijässä aiheuttavat useita 
vakavia sairauksia, kuten DDD (dense deposit 
disease). (Jessy ym. 2006) Lisäksi soluja erityi-
sesti suojaavat myös solukalvojen suojamole-
kyylit, kuten esimerkiksi DAF (decay accelera-
ting factor) ja MCP (membrane co- factor pro-
tein).

Komplementilla on mikrobien rakenteiden tu-
hoamisen lisäksi muitakin tärkeitä tehtäviä. 
Komplementin proteiinit supistavat sileitä lihak-
sia, lisäävät verisuonten läpäisevyyttä ja houkut-
televat tulehduspaikalle neutrofiileja. Tärkeänä 
tehtävänä komplementilla on opsonisaatio eli 
mikrobin tekeminen helpommin fagosytoita-
vaksi. Komplementti toimii myös vasta-ainevas-
teiden voimistajana eli hankitun immuniteetin 
tehostajana, koska komplementti edistää anti-
geenien kuljetusta ja sitoutumista B-soluihin. 
(Hedman ym. 2011)

Luonnollisen immuniteetin välttely
Luonnollisen immuniteetti solut toimivat te-
hokkaasti monia mikrobeita vastaan estäen nii-
den kasvua ja toimintaa. Monet patogeenit ovat 
kuitenkin kehittäneet suojautumismekanismeja, 
joiden avulla ne pysyvät kehon immuunipuolus-
tuksen ulottumattomissa. Luonnolliselta immuu-
nipuolustukselta suojautumisessa on monia stra-
tegioita, joista muun muassa bakteerit, virukset 
ja parasiitit ovat evoluution edetessä kehittäneet 
omansa (Abbas ym. 2012).

Bakteeritaudeista tuberkuloosia aiheuttava My-
cobacterium tuberculosis kykenee jakautumaan 
kehon omien solujen sisällä immuunipuolustuk-
selta piilossa (Flynn ja Chan 2003). Salmonellaa 
aiheuttava bakteeri puolestaan muodostaa ympä-
rilleen suojaavan kapselin, jolla se pystyy suo-
jautumaan komplementtia ja fagosytoivia soluja 
vastaan (Raffatellu ym. 2006). Jotkin sienet ja 
bakteerit pystyvät muodostavat ympärilleen bio-
filmin, joka suojaa immuunijärjestelmän soluilta 
ja proteiineilta (Otto 2006). Virusten tapauksissa 
esim. dengue virus pystyy inhiboimaan tyyppi-I 
-interferonin muodostumista ja välttelemään näin 
immuunipuolustusta (Morrison ym. 2012). Jotkin 
malariaa aiheuttavat Plasmoidium-lajin parasiitit 
puolestaan kykenevät sitomaan komplementille 
keskeisiä rakenteita estän kehon komplementti 
puolustuksen (Molina-Cruz ym. 2012).
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LIITE 1

1LR-reseptorin toiminta
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TLR-reseptorien toiminta. 
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LIITE 2

Reseptorit.

 

 
 

Reseptorit. 

LIITE 2 

 
 
 

 

Reseptori 
 

Ligandi 
 

Tehtävä 
Toll-reseptorit (TLR) 
TLR1 Grampositiivinen bakteeri (lipopeptidi) Toimii yhdessä TLR2:n kanssa 

 
 
 
TLR2 

Grampositiivinen bakteeri 

(peptidoglygaani, lipopeptidi, 

teikohappo), hiiva (zymosan) 

 
Solujen ja sytokiinituotannon 

aktivaatio 
 
 
 
TLR3 

 
 
 
Virus, dsRNA 

Solujen voimakas aktivaatio 

Proinflamatoristen sytokiinien ja IFN-tuotannon akti- 

vaatio 
 
 
 
TLR4 

 
 
 
Grampositiivinen bakteeri (LPS) 

Solujen voimakas aktivaatio 

Proinflamatoristen sytokiinien ja IFN-tuotannon akti- 

vaatio 
 
 
TLR5 

 
Gramnegatiivisten bakteerien 

flagellat (flagelliini-proteiini) 

 
Solujen aktivaatio, proinflamatoristen sytokiinien 

tuotannon aktivaatio 
 
TLR6 

Grampositiivinen bakteeri 

(teikohappo), hiiva (zymosan) 
 
Toimii yhdessä TLR2:n kanssa 

 
 
 
TLR7 

 
 
 
Virus, ssRNA 

Solujen voimakas aktivaatio 

Proinflamatoristen sytokiinien ja IFN-tuotannon akti- 

vaatio 
 
 
 
TLR8 

 
 
 
Virus, ssRNA 

Solujen voimakas aktivaatio 

Proinflamatoristen sytokiinien ja IFN-tuotannon akti- 

vaatio 
 
 
 
TLR9 

 
Bakteeri- ja virus-DNA 

(CpG-toistojakso) 

Solujen voimakas aktivaatio 

Proinflamatoristen sytokiinien ja IFN-tuotannon akti- 

vaatio 
TLR10 Tuntematon Tuntematon 
RIG-I-RNA-helikaasireseptorit (RLR) 
RIG-I Virus, ssRNA IFN-tuotannon aktivaatio 
MDA5 Virus, dsRNA IFN-tuotannon aktivaatio 
NOD-reseptorit 
 
NOD1 

Peptidoglykaanin osat 

(diaminopimeliinihappo, DAP) 
 
Inflammatorisen vasteen aktivaatio 

 
NOD2 

Peptidoglykaanin osat 

(muramyldipeptidi, MDP) 
 
Inflammatorisen vasteen aktivaatio 

 
 
 
 
NLRP3 

 
Bakteeri-RNA, toksiinit, ATP, 

MDP, Staphylococcus, Salmonella, 

Shigelia 

 
 
Solukuolema ja inflammasomin 

aktivaatio 
 
 
NLRP1-2 

NLRP4-14 

 
 
 
 
Mikrobikomponentit 

 
Inflammasomin aktivaatio 

välitysmolekyylejä, kaspaasiaktivaation ja solu- 

kouleman välittäminen 
 
NLRX1 

 
Shigella, dsRNA 

Inflammatorisen vasteen 

aktivaatio mitokondriolla 

 

 

Lektiinireseptorit 
Dectin-1 b-glukaanit (hiiva) Inflammatorisen vasteen aktivaatio 
Dectin-2 Hiivat ja sinet Inflammatorisen vasteen aktivaatio 
ManR 

(soluissa) 
Mannoosirakenteet bakteereissa, 

viruksissa ja hiivoissa 
 
Inflammatorisen vasteen aktivaatio 

 
 
 
 
 
 
DC-SIGN 

 

 
 
 
Virusten glykoproteiinit, 

bakteerien mannoosirakenteita 

sisältävät molekyylit 

 
 
Tunnistaa mm. HIV:n, HCV:n, SARS:n, mykobak- 

teereita ja Leishmanian 

Mikrobien sisäänotto ja inflammatorisen vasteen ak- 

tivaatio dendriittisolussa 
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LIITE 3

Fagosytoosin eri vaiheet.

 

  

 
 
 

Fagosytoosin eri vaiheet. 

LIITE3 

 
 
 

1. Opsonisaatio ja fagosyytin 
aktivoituminen 

 

 
 
 

4. Lysosomin fuusio 

 

 
 

lysosomi 

2. Tartturninen 
 

 
 
 
 

5.Mikrobin tappo 

3. Nieleminen 
 

 

 
 
 

6. Mikrobituotteiden 
vapauttarninen 
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LIITE 4

Klassinen aktivaatio, lektiinitie ja oikotieaktivaatio.

 

 

 

 

 
 
Klassinen aktivaatio, lektiinitie ja oikotieaktivaatio. 
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C15  Inflammaatio ja sen säätely – hyvä ja paha tulehdus
Salmela Tiina ja Tertsonen Miia
Solu- ja kehitysbiologian essee
Anatomian ja solubiologian laitos
Oulun yliopisto
16.9.2011
Tarkastaja: Riina Myllylä

Tiivistelmä
Inflammaatio on elimistön keino suojautua mikrobeilta ja vierasaineilta sekä edistää kudosvaurioiden parane-
mista. Inflammaation voi aiheuttaa myös elimistön omat vahingoittuneet rakenteet. Inflammaation edetessä 
tapahtuu monimutkaisia reaktiosarjoja lukuisten liukoisten välittäjäaineiden ja vaurioituneen kudoksen solujen 
sekä tulehdussolujen välillä. Ne johtavat yleensä kudoksen paranemiseen tai toipumiseen infektiosta. Tuleh-
dusreaktiota aktivoivien signaalien eliminoituminen on edellytys akuutin tulehdusreaktion vaimentumiselle. 
Jos tapahtumat eivät seuraa toisiaan oikealla tavalla ja järjestyksessä, inflammaation pitkittyminen voi johtaa 
erilaisiin kroonisiin sairauksiin. 

Johdanto
Inflammaatio on elimistön tulehdusreaktio, jolla 
kudokset puolustautuvat haitallisten ärsykkeiden 
aiheuttamia vaurioita vastaan. Vauriot voivat ai-
heutua fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista 
tekijöistä. Inflammaatiolle on ominaista kudos-
ten verenvirtauksen lisääntyminen, verisuonien 
seinämien läpäisevyyden kasvu, makrofagien ja 
valkosolujen hakeutuminen paikalle ja useiden 
immunologisten mekanismien käynnistyminen. 
Kliinisinä oireina tulehdusreaktioissa ovat pu-
noitus, turvotus, kuumoitus ja kipu (Rang ym. 
2007). 

Inflammaatioreaktio on välttämätön elimistöl-
le. Se on kudoksen puolustusmekanismi, jonka 
tarkoituksena on poistaa vahingollinen ärsyke ja 
aloittaa kudoksen paranemisprosessi. Se on osa 
kudosten luonnollista immuniteettia. Ilman in-
flammaatiota haavat ja infektiot eivät pääse pa-
ranemaan, mikä johtaisi vähitellen kudosten tu-
houtumiseen ja vaikuttaisi eliön selviytymiseen. 
Inflammaation muuttuminen krooniseksi voi 
johtaa monenlaisiin sairauksiin, kuten astmaan 
ja reumaan (Nathan 2002). Uusissa tutkimuksis-
sa on havaittu inflammaation hidastavan haavan 
paranemista ja lisäävän arpeutumista. Kroonise-
na tilana se voi myös altistaa kudoksia syöväl-
le. Näistä syistä inflammaatio on normaalisti 
elimistössä hyvin tarkkaan säädelty reaktiosarja 
(Eming ym. 2007).

Inflammaatio
Kudoksen vaurioituessa seurauksena on inflam-
maatio. Inflammaatio eli tulehdus on kudoksen 
ärsyyntymisreaktio. Sen voi aiheuttaa kemial-
liset aineet, mekaaniset tekijät tai patogeenit. 
Kun inflammaation on aiheuttanut patogeeni, 
puhutaan infektiosta. Tulehdus on tarpeellinen 
kudosreaktioiden, korjausprosessien ja immuu-
nivasteen käynnistämiseksi. Tulehdusreaktion 
laatu riippuu sen aiheuttajasta, välittävistä mo-
lekyyleistä ja solutyypeistä. Tulehdusreaktion 
tarkoitus on eliminoida vieraita tai omia haitalli-
seksi muuttuneita rakenteita, signaloida uhkasta 
ja käynnistyneistä reaktioista muille kehon osille 
sekä käynnistää vaurion paraneminen (Seppälä 
ym. 2011). 

Tulehtuneen kudoksen verenkierto lisääntyy. Tu-
lehduksen oireet (punoitus, kuumotus, turvotus 
ja kipu) aiheutuvat verisuonten lisääntyneestä 
läpäisevyydestä, kudosnesteen määrän kasva-
misesta, tulehdussolujen kertymisestä ja liukois-
ten viestiaineiden tuotannon kasvusta. Lisäksi 
inflammaatio luo olosuhteet, joissa sekundääri-
nen immuunipuolustus voi kehittyä (Lodish ym. 
2008). Kudoksen trauma aiheuttaa aina jonkin 
asteisen tulehduksen, esim. sydäninfarktissa 
sydänlihaksen hapen puute aiheuttaa kudosvau-
rion, josta seuraa tulehdusreaktioiden aktivoitu-
minen ja tulehdussolujen paikalle saapuminen 
(Seppälä ym. 2011). 
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Kudosvaurion seurauksena soluista vapautuu ai-
nesosasia, jotka solun ulkopuolelle joutuessaan 
aiheuttavat tulehdusta. Tällaisia aineita ovat esim. 
solukalvojen ja mitokondrioiden fosfolipidit, so-
lujen tukirangan säikeet sekä tumakomponentit. 
Yksi vahvimmin tulehdusta aiheuttavista mole-
kyyleista on kromatiinia sitova HMGB1. Tuleh-
dusreaktioihin osallistuvia välittäjäaineita on eri-
laisia. Useat niistä ovat lyhytvaikutteisia peptidejä 
ja lipidimediaattoreita (Seppälä ym. 2011).

Elimistön homeostaasiin eli sisäiseen tasapai-
noon liittyvät kaskadimaisesti toimivat moni-
mutkaiset reaktiosarjat, kuten komplementti- ja 
hyytymisjärjestelmät. Reaktiosarjat kiihtyvät 
ja synnyttävät signaaleita, jotka aktivoivat sekä 
keräävät tulehdussoluja inflammaatioalueelle. 
Myös etäämmällä sijaitsevien kudoksien solut 
alkavat tuottaa signaalimolekyylien vaikutuk-
sesta tulehdusreaktioissa tarvittavia proteiineita 
(esim. maksa ja monosyytit) tai ne vapauttavat 
tulehdussoluja, jotka vaeltavat tulehdusalueelle 
(luuydin) (Seppälä ym. 2011). Taulukkoon 1. on 
listattu tärkeimpiä tulehdusreaktioihin liittyviä 
soluja ja niiden vaikutuksia.

Taulukko 1. Tärkeimpiä tulehdussoluja ja niiden vaikutuksia. 

Tulehdussoluja Solua aktivoi Eritettävät aineet Vaikutus tulehduksessa Tulehdusvaihe
neutrofiiliset 
granulosyytit

endoteelisolujen 
tuhoutessa vapautuvat 
aineet, patogeenien ja 
makrofagien vapauttamat 
aineet (sytokiinit)

soluntappamiseen 
tarvittavia aineita, 
lysotsyymi, laktoferriini

fagosytointi ja aineiden 
hajotus, neutrofiilin 
itsensä kuollessa syntyy 
märkää

akuuttivaihe

eosinofiiliset 
granulosyytit

patogeenien ja muiden 
tulehdussolujen 
vapauttamat aineet

peroksidaasit,

neurotoksiinit

fagosytointi, aineiden 
hajotus

allergisessa ja 
loistulehduksissa

makrofagit endoteelisolujen 
tuhoutessa vapautuvat 
aineet, patogeenien ja 
muiden tulehdussolujen 
vapauttamat aineet 

sytokiinejä (IL-1), 
kemokiinejä, TNF-α, 
PGE2, TXA2

vieraiden aineiden ja 
solujen sekä omien 
solujen jäänteiden 
fagosytointi ja aineiden 
hajoitus, muiden 
leukosyyttien houkuttelu, 
antigeenien esittely, 
aiheuttaa systeemisen 
tulehdusvasteen (esim. 
kuume), vasodilaatiota, 
tulehdusnesteen 
muodostus

myöhäisen vaiheen solu

mastsolut ja 
basofiiliset 
granulosyytit

IgE-vasta-aine, 
komplemetin osat C3a ja 
C5a, neuropeptidit

histamiini, hepariini, 
leukotrieenit, 
interleukiinit, 
prostaglandiinit

vasodilaatio, reaktion 
voimistaminen

akuutin vaiheen 
solu allergia- ja 
tulehdusreaktioissa

T-lymfosyytit dendriittisolujen 
antigeenin esittely

sytokiinit (IL-2, IL-4, 
IL-10, TNF-β, IFN-γ, 
TGF-β)

vieraiden solujen 
tappaminen, muiden 
lymfosyyttien auttaminen 
vapauttamalla hormoneja 
ja solunjakaantumisessa

myöhäisvaiheessa ja 
kroonisessa vaiheessa

B-lymfosyytit antigeenin kohtaaminen, 
auttaja-T-solut

vasta-aineet vasta-aineiden muodostus 
(plasmasolut) .

myöhäisvaiheessa ja 
kroonisessa vaiheessa

NK-solut sytokiinit IFN-γ, TNF-α tappavat soluja, 
joista puuttuu 
suojaava solukalvon 
pintaominaisuus (MHC)

virustulehdukset ja 
kasvaimet

dendriittisolut antigeenit interleukiinit esittelevät antigeenejä 
T-lymfosyyteille, 
T-solujen aktivointi

akuutissa vaiheessa

Lähteet: Rang ym. 2007, Salmi ym. 2007.
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Akuutti inflammaatio

Akuutin inflammaation aikana imusuonisto 
pumppaa kudosnestettä voimakkaammin imus-
olmukkeisiin kuin terveessä kudoksessa. Tällöin 
kudoksen nestekierto lisääntyy, jolloin alueelle 
pääsee enemmän immunoglobuliineja eli vasta-
aineita ja komplementin osia. Yksi tulehdusre-
aktioiden perusta on komplementtijärjestelmän 
aktivoituminen (Seppälä ym. 2011). 

Sytokiinit ovat joukko proteiini- ja polypeptidi-
välittäjäaineita kuten interleukiinit (IL), kemo-
kiinit, interferonit (IF), tuumorinekroositekijät 
(TNF) ja kasvutekijät, joita tulehdussolut erittä-
vät tulehduksen eri vaiheissa. Ne joko kiihdyttä-
vät tai estävät tulehduksen etenemistä (Rang ym. 
2007). Tulehdusreaktioissa vapautuvat aineet 
ovat usein kemotaktisia. Niiden avulla tulehdus-
solut osaavat suunnistaa tulehduspaikalle. Ke-
mokineettiset aineet puolestaan lisäävät tuleh-
dussolujen liikettä, vaikka eivät ole apuna niiden 
suunnistuksessa (Seppälä ym. 2011).

Akuutin vaiheen proteiinit syntyvät sytokiinien 
vaikutuksesta maksassa (Rang ym. 2007). Esi-
merkiksi C-reaktiivinen proteiini (CRP) reagoi 
bakteeri- tai sienipolysakkareiden kanssa, jolloin 
komplemettijärjestelmä aktivoituu. CRP:n akti-
voima komplementti pysähtyy C3-tasolle, joten 
CRP rajoittaa liiallista tulehdusta, mutta ohjaa 
tulehdussoluja vioittuneiden rakenteiden fagosy-
toosiin (Seppälä ym. 2011).

Kudoksissa ja plasmassa esiintyvästä kininogee-
nistä muodostuu akuutin tulehdusreaktion aikana 
bradykiniiniä, joka aiheuttaa kipua ja turvotus-
ta. Aktivoituneen hyytymisjärjestelmän fibriini 
hyytyy tulehduspaikkaan, jolloin mikrobien ete-
neminen rajoittuu. Jotkut bakteerit erittävät fib-
riiniä hajottavaa entsyymiä ja pääsevät näin le-
vittäytymään laajemmalle alueelle (Seppälä ym. 
2011). Kuvassa 1. on esimerkkinä tulehdussoluja 
ja niiden erittämien aineiden suhteita. 

Kuva 1. Kudosvaurion ja infektion aiheuttamia reaktioketjuja tulehdussoluissa. Kudosten solujen 
vaurioitumisen seurauksena ekstrasellulaariseen matriksiin vapautuu soluista erilaisia aineita (kuten 
HMGB1 ja formyyli-peptidejä), jotka aktivoivat tulehdusta ja houkuttelevat paikalle tulehdussoluja. Tu-
lehdusreaktion voivat käynnistää myös mikrobit tai niiden tuotteet. Paikalle saapuvat tulehdussolut 
erittävät lisää välittäjäaineita, jotka edelleen voimistavat tulehdussolujen toimintaan . (Nathan 2002)
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Krooninen inflammaatio

Krooninen tulehdus syntyy, kun inflammaation 
rajoittaminen epäonnistuu. Tällöin tulehduspai-
kalle on kertynyt lymfosyyttejä, makrofageja ja 
fibroblasteja. Fibroblastit tuottavat arpikudosta 
(Rang ym. 2007). Makrofagien happimetaboli-
assa muodostuu peroksideja ja happiradikaaleja 
Th1-tyypin CD4-positiivisten solujen aktivoi-
dessa niiden muodostumista. Lisäksi makrofa-
geissa ja neutrofiileissä aktivoituu typpioksidin 
tuotanto. CD8-positiiviset T-solut tappavat mik-
robien infektoimia soluja ja samalla tapahtuu ku-
dostuhoa, joka aiheuttaa arpeutumista (Seppälä 
ym. 2011).

Krooninen tulehdus aiheuttaa tauteja, joissa tu-
lehdusreaktion ainesosasia jää elimistöön vie-
rasaineeksi. Yleensä nämä molekyylit ovat pro-
teiineja, joissa esiintyy beetalaskostuneita pepti-
dilevyjä. Jäämiä kertyy, koska akuutin vaiheen 
reaktioissa entsyymien estäjien tuotanto lisään-
tyy. Niiden vaikutuksesta kudosten normaalien 
proteaasien toiminta voi häiriintyä, eivätkä ne 
kykene hajottamaan tehokkaasti vaurioituneita 
proteiineja ja rakenteita. Tällainen kertymätauti 
on esimerkiksi Alzheimerin tauti (Seppälä ym. 
2011). 

Krooninen inflammaatio ja Alzheimer
Alzheimerin tauti (AD) on ikääntyneiden ihmis-
ten yleistynyt sairaus, johon liittyy kognitiivis-
ten taitojen progressiivinen heikkeneminen sekä 
etenevä dementia. Useat tutkimukset osoittavat 
AD:tä sairastavista aivoista löytyvän useita eri-
laisia inflammaatiosta kieliviä merkkiaineita. 
Tällaisia ovat muun muassa eräiden sytokiini-
en ja kemokiinien kohonneet tasot. Lisäksi AD 
aivoissa on havaittu aktivoituneiden mikroglia-
solujen (magrofagien) kertymistä patologisen 
alueen reunamille. Koe-eläinmalleissa on osoi-
tettu että lipopolysakkaridien (LPS) käynnistä-
mä inflammaatio edesauttaa patologisen tilan 
muodostumista (Grammas 2011).

Alzheimerin taudissa normaaleista neuronien 
transmembraaniproteiineista (amyloid pecursor 
protein) pilkkoutuu A-beetaproteiineja (Aβ). 
A-beetaproteiinit aggregoituvat eli kasautuvat 
muodostaen plakkeja. Plakit aiheuttavat ja yllä-
pitävät kroonista tulehdusta, jonka seurauksena 
solunulkoisten aggregoituneiden proteiinivyyh-
tien kertyminen lisääntyy. Plakit aiheuttavat 

muutoksia muun muassa neuronien ionikanavien 
toiminnassa ja johtavat lopulta solujen kuole-
maan (Barrett ym. 2010).

Eräiden niin kutsuttujen anti-inflammatoris-
ten lääkeaineiden onkin osoitettu ehkäisevän 
AD:hen sairastumisen riskiä elinaikana huomat-
tavasti. Vaikka eläinkoetulokset ja kliinisten me-
tafyysitutkimusten tulokset ovat olleet lupaavia 
AD:n ehkäisyssä, ei anti-inflammatorisilla lää-
keaineilla ole onnistuttu pysäyttämään tai pa-
rantamaan jo puhjennutta taudin kulkua. Tämän 
on uskottu viittaavan siihen, että inflammaation 
rooli on kriittinen pikemmin AD:n puhkeamises-
sa kuin sen etenemisessä (Grammas 2011).

Inflammaation säätely

Inflammaation etenemistä voidaan pohtia sen eri 
tarkastuspisteiden kautta. Yhtäaikaiset tai kor-
keamman tason signaalit ensin edistävät inflam-
maatioreaktioita ja lopulta laukaisevat niiden 
lopetussignaaleja. Samat molekyylit, jotka ovat 
mukana inflammaatioreaktioiden käynnistykses-
sä, voivat myös estää reaktioita riippuen ajoituk-
sesta ja tilanteesta. Tulehdusvapaatila ei aiheudu 
ainoastaan inflammaatiota edistävien signaalien 
puuttumisesta vaan lisäksi inflammaatiota ehkäi-
sevien geenituotteiden ilmentämisestä terveessä 
kudoksessa (Nathan 2002). 

Inflammaatiopaikalla sekä tulehtuneen kudok-
sen että immuunipuolustuksen solut erittävät 
sytokiinejä ja muita tulehdusta edistäviä välit-
täjäaineita (Rang ym. 2007). Näiden tekijöiden 
tuotantoa säädellään sekä transkriptio- että post-
transkriptiotasoilla lukuisin eri mekanismein. 
Transkriptiotasolla tulehdusgeenien aktivaatiota 
säätelevät muun muassa solujen välittäjäaineita 
sitovien pintareseptorien määrät ja aktivoitumi-
nen sekä transkriptiotekijöiden muodostuminen 
ja kulkeutuminen tumaan (Cuenda ym. 2007).

Translaatiotason säätelyä on muun muassa in-
flammaation seurauksena eritettävä tristetrapro-
liini (TTP). Se sitoutuu useiden eri inflammaa-
tioon vaikuttavien geenien mRNA molekyylien 
3`-päähän estäen niiden translaation ja näin ol-
len proteiinituotteen ilmentymisen (Anderson 
2010). Translaatiotasolla säätelyyn vaikuttavat 
myös useat eri mikroRNA-molekyylit, jotka si-
toutuvat kohde mRNA-molekyyleihin joko estä-
en niiden translaation tai edistäen niiden hajotus-
ta (Sonkoly ym. 2008). 
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Asetyylikoliinin erittymisen maksassa ja pernas-
sa uskotaan vähentävän makrofagien sytokiini-
en eritystä. Tulehdusreaktion aikana kudoksissa 
kuolleita neutrofiilejä syöneet makrofagit alka-
vat lopulta tuottaa itseään ja muita valkosoluja 
inhiboivia välittäjäaineita, kuten TGF-β ja IL-
10. Tämän jälkeen makrofagit muuntuvat ku-
dosvaurioita korjaaviksi tyypin 2 makrofageik-
si. Arakidonihaposta valmistettavat lipoksiinit 
vähentävät neutrofiilien pääsyä verenkierrosta 
kudoksiin. Paranemisvaiheessa kudoksissa syn-
tetisoidaan inhibitorisia prostaglandiineja, jot-
ka estävät makrofagien kemokiinien eritystä ja 
neutrofiilien happiradikaalituotantoa. Lisäksi 
verisuonten adheesiomolekyylien ekspressio vä-
henee ja verisuonten läpäisevyys palaa normaa-
litasolle (Hänninen 2011). 
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Tiivistelmä 
Tulehdusreaktiota säätelevät hienovaraiset solu- ja kudostason mekanismit ovat avainasemassa akuuttia 
tulehdusreaktiota aktivoivana ja hillitsevänä järjestelmänä. Pitkittyvä ja puutteellisesti säädelty tulehdus-
reaktio johtaa useisiin kroonisiin tulehdussairauksiin, kuten reumaan ja psoriaasiin. Tulehdusreaktion sää-
telyn kannalta keskeisimpiä mekanismeja ovat komplementtikaskadia kontrolloivat proteiinit ja erinäisten 
viestiaineiden tuotantoa ohjaavat solut. Komplementtijärjestelmän säätely perustuu lähinnä sen konvertaa-
sientsyymien stabilointiin ja hajottamiseen, ja sytokiiniviestiketjujen pro- & anti-inflammatoriset sytokiinit 
määrittelevät tulehdusreaktion voimakkuutta lisäämällä ja vähentämällä tulehdusvasteita aiheuttavien syto-
kiinien määrää kudoksissa. 

Johdanto
Tulehdus on ärsyyntymisreaktio ulkoisiin tai si-
säisiin ärsykkeisiin. Sen tarkoitus on eliminoida 
vieraita tai omia haitallisia rakenteita, ilmoittaa 
reaktioista kehon muille osille ja käynnistää pa-
raneminen. Tulehduksen voi aiheuttaa mm. mik-
robi, vieraat aineet, esineet tai fysikaalinen ärsy-
ke. Tulehdusreaktio voi olla paikallinen tai yleis-
tynyt ja sen tunnusmerkkejä iholla ovat punoi-
tus, turvotus, kipu ja kuumotus. Muiden elinten 
tulehdusten tunnusmerkit voivat vaihdella mutta 
yleisesti verenkierto ja verisuonten läpäisevyys 
lisääntyvät ja kudokseen kertyy tulehdussoluja 
ja nestettä. Yleistyneen tulehduksen oireina ovat 
mm. kuume ja huonovointisuus. Reaktion hallin-
ta on olennainen osa immuunipuolustusta, koska 
puutteellinen reaktio ei poista taudinaiheuttajaa 
ja liian voimakas reaktio taas vahingoittaa kehon 
omia kudoksia.

Tulehdusreaktiot voidaan jaotella akuuttiin- ja 
krooniseen tulehdukseen. Akuutissa tulehduk-
sessa tavataan runsaasti neutrofiilisiä granulo-
syyttejä kun taas kroonisessa tulehduksessa on 
enemmän lymfosyyttejä ja makrofageja. (Hed-
man, 2011; s. 198, 199, 207)

Tulehdusreaktio
Akuutissa tulehdusreaktiossa immuunipuo-
lustus perustuu kudokseen tulevien mikrobien 
toistokuvioiden tunnistamiseen. Toistokuvioita 
tunnistavat hahmontunnistusreseptorit (pattern 
recognition receptors, PRR), joista osa kuuluu 
komplementtijärjestelmään ja osa käynnistää sy-
tokiinituotannon.

Komplementtijärjestelmä

Komplementti on järjestelmä, jonka pääasial-
liset tehtävät ovat verisuonten läpäisevyyden 
lisääminen, valkosolujen houkuttelu tulehdus-
alueelle, solusyönnin stimulointi opsonisoimal-
la mikrobeja ja mikrobien itsensä tuhoaminen. 
Tulehdusreaktion tärkeimmät komplementit C3 
ja C5 muodostuvat a ja b –komplekseista. Ana-
fylatoksiinit C3a ja C5a vaikuttavat verisuonten 
seinämien läpäisevyyteen ja ovat kemotaktisia 
aineita, eli ne houkuttelevat tulehduspaikalle 
neutrofiilisia granulosyyttejä, kun taas C3b on 
tärkeä opsoniini ja C5b-9 toimii osana komplek-
sia, joka kykenee puhkaisemaan mikrobien solu-
kalvoja. (Ehrnthaller, 2011)
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Komplementin inhibointi
Ilman aktiivista säätelyä komplementtikaskadi 
kuluttaisi itsensä nopeasti loppuun, joten sitä 
säädellään useiden proteiinien avulla. Joukko 
proteiineja toimii C3b ja C4b –komplekseja 
inaktivoivan tekijä I:n kofaktoreina (C4bp, te-
kijä H, MCP). C4bp inhiboi C4:n kompleksien 
toimintaa, sitoo C3b:tä ja kiihdyttää C3-konver-

taasion hajoamista (Agarwal, 2012). Tekijä H es-
tää liiallista komplementin kulutusta liuostilassa 
ja MCP estää komplementtia vahingoittamasta 
kehon omia soluja. Näiden kofaktoreiden lisäksi 
komplementtia hillitsevät myös C1-inhibiittori 
(C1INH), C3/C5 –konvertaaseja purkava DAF 
(decay accelerating factor) ja solukalvon tuhoa 
estävä protektiini CD59 (Hedman, 2011; s. 62–
64).

Kuva 1: Komplementin aktivoitumisreitit ja niitä inhiboivat punaisella merkityt proteiinit

Komplementin aktivointi
Kaikki komplementtijärjestelmää säätelevät pro-
teiinit eivät ole kuitenkaan yksinomaan prosessia 
inhiboivia, vaan kaskadin aktivointia edistävät 
C-reaktiivinen proteiini (CRP), Properdiini (P) 
ja C3-nefriittitekijä (C3Nef). CRP kykenee rea-
goimaan pneumokokin pinnan C-polysakkaridin 
kanssa, mikä johtaa komplementin klassisen tien 
aktivaatioon ja edistää fagosytoosia kudosvau-
rioalueilla, joiden fosfolipideihin CRP sitoutuu. 
Properdiini ja C3Nef stabiloivat C3/C5-konver-
taasia ja estävät C3bBb-konvertaasientsyymin 
hajoamista, joskin C3-nefriittitekijää erittyy vain 
tietyissä munuaissairauksissa (Hedman, 2011; s. 
34, 65).

Sytokiinit

Komplementin lisäksi tulehdusreaktion saavat 
aikaan erilaiset kudosmakrofagit, dendriittisolut 
ja mastsolut, mitkä käynnistävät erinäisten syto-
kiinien tuotannon. Sytokiinit ovat joukko prote-
iinirakenteisia solujen välisten viestien välittäjä-
aineita joihin kuuluvat kemokiinit, interleukiinit, 
interferonit, erilaiset kasvutekijät ja tuumorinek-
roositekijä TNF-α. Viestimolekyylien toiminta 
välittyy niille ominaisten sytokiinireseptorien 
kautta ja reseptoriin sitoutuminen saa aikaan sy-
tokiinivasteen.
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Tulehdusreaktiota edistävät sytokiinit
Tulehdusreaktion alkuvaiheessa merkittäviä 
viestimolekyylejä ovat kemotaktiset sytokiinit 
eli kemokiinit ja proinflammatoriset sytokiinit. 
Kemokiinien valikoiva toiminta perustuu eri 
valkosolujen pinnallaan ilmentäviin spesifisiin 
kemokiinireseptoreihin. Niihin liittyessään ke-
mokiini aikaansaa valkosolussa muutoksen, joka 
mahdollistaa sen kulun verisuonen seinämän en-
doteelisolujen välistä kudokseen. Varsinaista tu-
lehdusreaktiota kiihdyttävistä proinflammatori-
sista sytokiineista tärkeimmät ovat interleukiinit 

1 ja 6, sekä TNF-α. Ne sitoutuvat kohdesolujensa 
reseptoreihin ja aktivoivat nämä tuottamaan lisää 
kemokiineja ja proinflammatorisia sytokiineja, 
sekä pyrogeenisina aineina säätelevät kuumeen 
nousua. IL-1 lisää valkosolujen kudosläpäise-
vyyden aikaansaavien adheesiotekijöiden eli 
selektiinien ilmentämistä, lisää vasodilaatiota 
ja aiheuttaa kipuherkkyyttä sekä hypotensiota. 
(Contassot, 2012). IL-6 kiihdyttää neutrofiilituo-
tantoa luuytimissä ja erilaistaa T- ja B-soluja, ja 
TNF-α lisää neutrofiilituotantoa tulehdusalueella 
ja aiheuttaa myös niiden apoptoosin.

Kuva 2: Adheesiokaskadin vaiheet. (Hedman, 2011; s.68)

Tulehdusreaktiota hillitsevät sytokiinit
Tulehdusreaktion voimakkuutta vaimentavat an-
ti-inflammatoriset sytokiinit IL-4, IL-10, TGF-β 
ja IL-1Ra suojaavat kehon omia soluja estämällä 
tulehdusta aiheuttamasta liiallista kudosvauriota. 
Nämä sytokiinit estävät myös proinflammatoris-
ten sytokiinien eritystä. Interleukiini 4 vähentää 
E-selektiinin ilmentämistä ja näin granulosyyt-
tien adheesiota kudoksiin (Nelms, 99). Interleu-
kiini 10 estää aktivoituneiden dendriittisolujen ja 
makrofagien toimintaa yhdessä TGF-β:n kanssa 
(Sabat, 2010). IL-1Ra taas kilpailee IL-1:n kans-
sa sitoutumalla tämän kohdereseptoriin.

Psoriaasin hoito sytokiinisalpaajilla
Psoriaasi on krooninen ihotulehdustauti, jossa T-
lymfosyytit vaeltavat ihokudokseen ja käynnis-
tävät siellä hallitsemattoman sytokiinituotannon. 
Ihokudoksessa sytokiinit saavat aikaan tuleh-
dusreaktion ja ylimääräisten ihosolujen nopean 
tuotannon. (Bak, 2010). Eräs psoriaasin keskei-
simpiä sytokiinejä on kliinisessä tutkimuksessa 
havaittu olevan tuumorinekroositekijä alfa, joka 
kiihdyttää T-solujen sytokiinituotantoa, ja siten 
TNF-α estäjien käytön on huomattu lievittävän 
taudin oireita tehokkaasti (Mälkönen, 2010). 
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TNF-alfan estäjinä käytetään kolmea biologista 
lääkettä infliksimabi, adalimumabi ja etanersep-
ti, joita on käytetty psoriaasin lisäksi menestyk-
sekkäästi Crohnin taudin ja nivel- ja selkäranka-
reuman hoidossa. Monoklonaaliset vasta-aineet 
infliksimabi ja adalimumabi sitoutuvat solun 
pinnalla olevaan TNF-alfaan ja fuusioproteiini 
etanersepti sitoutuu TNF-alfaa vastaanottavaan 
reseptoriin estäen näin tämän toiminnan. Estäjä-
lääkkeiden käyttöön liittyy myös useita potenti-
aalisia haittavaikutuksia, kuten vaikeat infektiot, 
sydämen vajaatoiminnan paheneminen, syöpä ja 
verenkuvan muutokset (Laipio, 2007). 
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Tiivistelmä
Kantasolut ovat erilaistumattomia soluja, jotka aikuisessa ihmisessä esiintyvät mm. veren kantasoluina ja eri 
kudoksia muodostavina mesenkymaalisina kantasoluina. Kantasolujen (eritoten mesenkymaalisten) merkitys 
immuunivasteessa on suppressiivinen eli hillitsevä. Immuuniteetti tarkoittaa elimistön kykyä puolustautua tau-
dinaiheuttajia vastaan. Se voidaan jakaa luonnolliseen ja hankinnaiseen immuniteettiin. B- ja T-soluvälitteinen 
immuniteetti ovat osa elimistön hankinnaista immuniteettiä. T-solujen toiminta perustuu antigeenien esitteli-
jäsoluihin, jotka käynnistävät T-solujen aktivaation. Mesenkymaaliset kantasolut vaikuttavat T-solujen esitte-
lijäsoluihin, etenkin dendriittisoluihin, inhiboiden eli niiden toimintaa estäen. Tämä vaikutus estää T-solujen 
toimintaa patogeenejä (taudinaiheuttajia) vastaan, jolloin elimistön immuunivaste heikkenee.

Johdanto
Kantasolujen tutkimus on nostanut esille uusia 
mahdollisuuksia eri sairauksien hoitoon. Näihin 
sairauksiin kuuluvat mm. autoimmuunisairau-
det. Autoimmuunisairauksissa kantasolut hei-
kentävät elimistön immuunivastetta. Samalla 
periaatteella kantasoluilla voitaisiin hoitaa elin-
siirroista johtuvia hyljintäreaktioita (Beyth ym. 
2005). Myös lähes tappava GVHD eli graft ver-
sus hose deseas, jossa siirretyt kantasolut (esim. 
leukemian hoidossa) hyökkäävät elimistön omia 
soluja vastaan liian voimakkaasti, voisi mah-
dollisesti olla hoidettavissa. GVHD:n hoidossa 
kantasolut, tarkemmin mesenkymaaliset kanta-
solut, kouluttaisivat siirrettyjä soluja toimimaan 
oikein. (Lehenkari) Kaiken kaikkiaan kantasolut 
jatkuvan tutkimuksen kohteena mahdollistavat 
uusia, entistä parempia hoitokeinoja.

Kantasolut
Kantasolut ovat erilaistumattomia soluja, jotka 
voivat ärsykkeen saadessaan erilaistua eri ku-
dostyypeiksi. Ärsykkeenä voi toimia esimerkiksi 
solun tai bakteerin pintarakenne tai sytokiini eli 
viestimolekyyli. Kantasolut voivat jakautua ja 
silti säilyttää erilaistumattomuutensa todella pit-
kiä aikoja. Kantasolujen erilaistumiskyky vaih-
telee niiden alkuperän mukaan. (www.biotekno-
logia.info)

Totipotentit eli kaikkikykyiset kantasolut (alki-
ossa) voivat eilaistua miksi tahansa solutyypiksi 
ja näin kudokseksi. Pluripontentit kantasolut (al-
kiossa 4–7 päivää) taas ovat lähes kaikkikykyi-
siä. Niistä ei voi enää kasvaa uutta alkiota, mutta 
ne pystyvät erilaistumaan miksi tahansa elimis-
tön kudokseksi. (www.tiede.fi/artikkeli/252/) 
Multipotentti eli monikykyinen solu pystyy puo-
lestaan erilaistumaan moneksi eri kudokseksi 
(www.bioteknologia.info). Tälläisiä soluja ovat 
esimerkiksi mesenkymaaliset kantasolut. Mesen-
kymaaliset kantasolut (MSC) syntyvät gastrulaa-
tiossa eli alkionkehityksen alkuvaiheessa, jossa 
alkiokerrokset muodostuvat (www.solunetti.fi). 
Mesenkymaalisista kantasoluista erilaistuvat 
kaikki ihmisen kudokset lukuunottamatta veren 
soluja. Unipotentit kantasolut voivat erikoista 
vain yhdeksi tietyksi solutyypiksi, esimerkkinä 
lihaksen satelliittisolut. Aikuisella kantasolut 
esiintyvät monina erilaistumisasteina, mutta 
pääasiassa ne voidaan jaoitella verta ja muita ku-
doksia muodostaviksi kantasoluiksi, ja molem-
pia löytyy mm. luuytimestä. (Lehenkari)

Veren kantasolut jakautuvat kahteen linjaan: my-
eloidisiin kantasoluihin ja lymfosyyttisarjan kan-
tasoluihin. Myeloidisista kantasoluista erilaistuu 
mm. granulosyyttejä, myeloidisia dendriittisoluja, 
megakaryosyyttien kautta verihiutaleita, mega-
erytroplasteja, joista erilaistuu retikulosyyttejä ja 
edelleen punasoluja ja monosyyttejä, jotka eri-
laistuat makrofageiksi. Lymfosyyttisarjan kanta-



278

soluista erilaistuu mm. plasmasytoideja dendriit-
tisoluja, natural killer -soluja (NK-soluja), T-lym-
fosyyttejä ja B-lymfosyyttejä, jotka erilaistuvat 
puolestaan plasmasoluiksi. (Hedman ym. 2011) 

Immuniteetti

Ulkoinen puolustus

Terve iho ja limakalvot estävät taudinaiheutta-
jien pääsyn elimistöön mm. mekaanisen esteen, 
eritteiden, happamahkon pH:n, normaaliflooran 
(iholla, limakalvolla ja suolistossa symbiootteina 
elävien mikrobien), entsyymien, limanerityksen 
ja aineen virtauksen (esim. virtsateissä) avulla. 
(Hedman ym. 2011) 

Sisäinen puolustus

B-solut
Vasta-ainevälitteisen immuniteetin toiminta ta-
pahtuu vasta-aineiden eli immunoglobuliinien 
(Ig) välityksellä. Immunoglobuliineja tuottavat 
B-lymfosyytit, jotka syntyvät ja kypsyvät luuyti-
messä. Kypsällä B-solulla on solukalvon pinnal-
la kiinni olevia vasta-aineita, antigeenille spesifi-
siä reseptoreita. (Hedman ym. 2011) Antigeenin 
kiinnityttyä reseptoriin B-solu muuttuu plasma-
soluksi, joka alkaa tuottaa immunoglobuliineja. 
Osa B-soluista erikoistuu antigeenikontaktin 
seurauksena muistisoluiksi, minkä ansiosta im-
muunivaste on vastaavalle anigeenille seuraavan 
kerran altistuttaessa nopeampi ja voimakkaampi. 
(opinnot.internetix.fi ja Hedman ym. 2011)

T-solut
T-solut syntyvät luuytimessä, kypsyvät kateen-
korvassa ja siirtyvät imusuoniin ja -solmukkei-
siin. T-auttajasolut eli antigeenin esittelijäsolut 
kiihdyttävät vasta-ainetuotantoa ja houkuttele-
vat paikalle syöjäsoluja. Kun antigeeni sitoutuu 
T-auttajasoluun (esim. dendriittisoluun), se erit-
tää sytokiinejä, jotka puolestaan käynnistävät 
T-solujen aktivaation (Hedman ym. 2011). Osa 
T-soluista erikoistuu muistisoluiksi, mikä no-
peuttaa immuunivasteen muodostumista seuraa-
valla kerralla. T-tappajasolut tuhoavat mikrobeja 
”poraamalla” niiden solukalvoon reikiä erittä-
mällä aineita. Ne voivat aktivoida makrofage-
ja solusyöntiin. T- ja B-solut toimivat toistensa 
kanssa vuorovaikutuksessa. (opinnot.internetix.
fi ja Hedman ym. 2011)

Muut valkosolut
Muita valkosoluja ovat makrofagit ja granulo-
syytit, joihin kuuluvat basofiilit, neutrofiilit ja 
eosinofiilit. Makrofagit ja suurin osa granulo-
syyteistä ovat syöjäsoluja. Syöjäsolut tuhoavat 
kaikkia taudinaiheuttajia, eivätkä voi erikoistua 
mihinkään tiettyyn taudinaiheuttajaan. Ne muo-
dostavat ulkoisen puolustuksen kanssa elimistön 
luonnollisen immuniteetin. Imusolut (B- ja T-
solut) ovat osa hankittua immuniteettiä. B-solut 
muodostavat vasta-ainevälitteisen ja T-solut so-
luvälitteisen immuniteetin. (Hedman ym. 2011)

Mesenkymaalisten kantasolujen 
vaikutus dendriittisoluihin ja 
immuunivasteeseen

Dendriittisolut (DC)

Dendriittisolut toimivat osana immuunijärjestel-
mää. Ne ovat tärkeitä osallisia niin luonnollises-
sa kuin myös adaptiivisessa immuniteetissa ku-
ten B- ja T-lymfosyyttien aktivaatiossa. Niille on 
ominaista monikykyisyys taudinaiheuttajien kä-
sittelyssä: ne toimivat tunnustelijoina tunnistaen 
patogeenien rakenteita ja muokkaavat lopulta 
niistä antigeenejä ja kuljettavat ne imusolmuk-
keisiin lymfosyyteille esiteltäviksi. (Hänninen & 
Vakkila 2003) 

Verenkiertoon vapautuu dendriittisolujen esias-
tetta, joka kudoksissa ja imusolmukkeissa kyp-
syy epäkypsäksi dendriittisoluksi ja toimii niin 
sanottuna tunnustelijana. Normaalitilanteessa 
dendriittisolut ovatkin tässä epäkypsässä muo-
dossaan. Kohdatessaan patogeenin epäkypsä 
dendriittisolu kypsyy eli aktivoituu ja esittelee 
antigeenin esimerkiksi T-solulle. (Hänninen & 
Vakkila 2003) 

Esittelijäsoluista dendriittisolut ovat merkittä-
vimpiä ja niiden rooli korostuu T-solujen sti-
mulaatiossa. Etenkin mesenkymaalisten solujen 
yhteydessä tapahtuu muutoksia dendriittisoluis-
sa ja näin ollen niiden aiheuttamassa immuuni-
vasteessa.Tällöin mm. TNFβ-sekreetio ja IL-10 
tuotto lisääntyivät kun taas IFNγ-tuotanto vähe-
ni. TNFβ on esimerkki inhiboivasta sytokiinista. 
Vaikutukset ilmenivät lymfosyyttien alentunee-
na immuunivasteena. (Zhang ym. 2009)
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Mesenkymaaliset kantasolut

Kantasoluilla ja immuunivasteella on monia 
yhteyksiä. MSC:t estää ja rajoittaa tulehdusvas-
tetta. Tulehduksellisessa ympäristössä MSC:t 
vaikuttavat sytokiinien eritykseen DC1:ssa, 
DC2:ssa ja T-soluissa. Immuunivastetta ei muo-
dostu joitakin soluja/antigeenejä kohtaan, jos 
MSC- solut ovat osallisena immuunireaktioissa. 
MSC:n vaikuttaessa voidaan saada toleranssi 
vieraita kudoksia kohtaan, joka on taas merkit-
tävä askel elinsiirtojen hyljinnän estämisessä tai 
autoimmuunisairauksissa. (Beyth ym. 2005)

MSC ja vaikutus dendriittisoluihin

Beythin ja hänen kollegoiden (2005) tutkimusten 
lisäksi myös muuta näyttöä on MSC:den merki-
tyksestä immuunivasteiden muokkaamisessa: 
esimerkiksi Aggarwallin ja Pittengerin tutki-
muksessa (2005) MSC:n vaikutuksesta dendriit-
tisolut, T-solut ja luonnoliset tappajat (natural 

killer, NK) tulivat sietokykyisimmiksi antigee-
nejä kohtaan. MSC-T-soluvuorovaikutuksessa ja 
myös MSC-NK-soluvuorovaikutuksessa tapah-
tui merkittävää vähenemistä IFNγ-tuotannossa. 
MSC-DC-vuorovaikutuksessa tapahtui TNFα-
sekreetion eli erityksen vähenemistä. MSC-solut 
voivat vaikuttaa immuunivasteeseen estämällä 
sytokiinien TNFα ja IFNγ (interferon-gamma) 
tuotannon ja lisäämällä ehkäisevien sytokiinien 
(eli viestiaineiden) kuten IL-10 tuotantoa. TNFα 
ja IFNγ ovat pro-inflammatorisia eli immuuni-
vastetta lisääviä sytokiineja kun taas IL-10 on 
anti-inflammatorinen eli immuunivastetta hei-
kentävä sytokiini. Erityisesti TNFα sekreetion 
väheneminen estää dendriittisolujen kypsymisen 
ja siirtymisen imusolmukkeeseen ja näin ollen 
kyvyn stimuloida T-soluja, jolloin immuuni-
vastetta ei synny. Tutkimukset tehtiin in vitro 
(koeputkiolosuhteissa). (Aggarwall & Pittenger 
2005) Chiesan ja kollegoiden (2011) myöhem-
min julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että vai-
kutukset dendriittisoluihin tapahtuvat myös in 
vivo (elävässä organismissa). (Chiesa ym. 2011)

Kuva 1. Kaavio mesenkymaalisten kantasolujen vaikutuksesta immuunivasteeseen.
Mukailtu Petri Lehenkarin Solubiologian luennosta (Kantasolut, 2012).
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IDO ja PGE2

IDO (indoleamine 2,3-dioksygenaasi) on yksi 
keskeinen MSC:den immunosuppressiivisia 
vaikutuksia selittävä teoria. IFNγ aiheuttaa 
MSC:iden IDO-ekspressiota eli IDO geenin lu-
entaa. IDO hajottaa tryptofaania kynureniiniksi. 
Tämä reaktio inhiboi antigeenin esittelijäsolu-
ja, jolloin vaikutus näkyy T-solujen immuuni-
vasteen heikkenemisenä. Tryptofaani stimuloi 
T-soluja ja esimerkiksi tryptofaanin ollessa alle 
1µM T-soluvaste estyy. Myös kynureniinin ai-
neenvaihduntatuotteiden metabolia inhiboi T-
soluja. IDO:n merkityksestä hyljintäreaktioiden 
hoitamisessa on näyttöä: IDO:n ilmentyminen 
kasvaimessa estää T-soluvälitteistä hyljintää in 
vivo. (Meisel ym. 2004)

Aggarwallin ja Pittengerin tutkimuksissa ilme-
ni myös muita mahdollisia molekyylejä, joiden 
välityksellä MSC:t näyttäisivät vaikuttavan T-
solujen aktivaatioon: IL-6, IL-8 ja verisuonten 
endoteelin kasvutekijä (VEGF) prostaglandiini-
E2 (PGE2). PGE2 on ilmeisemmin yksi suuri 
tekijä in vitro. Tutkimuksessa huomattiin selkeä 
MSC:n suppressiivisten vaikutusten vähenemi-
nen, kun PGE2 tuotto estettiin. Kuitenkin tut-
kimus kyseenalaisti PGE2:n toiminnan in vivo. 
(Aggarwall & Pittenger 2005)
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Tiivistelmä
Veren hyytymiseen osallistuu lukuisia eri tekijöitä, joista tärkeimpiä ovat trombosyytit, trombiini ja fibriini. 
Verihyytymän muodostuminen käynnistyy, kun suonen endoteeli vaurioituu. Hyytymiskas- kadiksi kutsutaan 
ketjureaktiota, joka johtaa hyytymän muodostumiseen eri tekijöiden aktivoidessa toisiaan. Hyytymiskaskadi 
jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen järjestelmään. Sisäinen järjestelmä käynnistyy endoteelin alaisen negatiivises-
ti varautuneen pinnan ollessa kosketuksissa hyytymisteki- jään. Ulkoinen järjestelmä käynnistyy verisuonen 
ulkopinnan erittäessä kudostekijää kudosvaurion yhteydessä. Sisäinen ja ulkoinen järjestelmä eivät toimi eril-
lään vaan aktivoivat toinen toisiaan. Trombiinin aktivoimana veren hyytymisen yhteydessä käynnistyy myös 
fibrinolyysi eli verihyyty- män liukeneminen. Normaalissa tilanteessa veren hyytyminen ja fibrinolyysi ovat 
tasapainossa. Liukeneminen on hyytymisen tapaan ketjureaktio, jossa tekijät aktivoivat toinen toisiaan. Fibri-
no- lyysi rajaa hyytymisreaktiot verisuonivaurion alueelle. Lopulta fibrinolyysin tuloksena verihyytymä liuke-
nee tarpeettomana.

Johdanto
Veren hyytyminen on kehon suojareaktio, jonka 
käynnistää suonivauriosta vapautuvat aineet. Ve-
rihyytymän muodostuminen on monimutkainen 
ketjureaktio, johon useat kymmenet hyytymiste- 
kijät vaikuttavat aktivoiden toinen toisiaan. Yksi 
tärkeimmistä hyytymisjärjestelmän käynnistä-
jistä ovat verihiutaleet. Verihiutaleet eli trombo-
syytit ovat tumattomia verisoluja, jotka osallis-
tuvat veren hyytymistapahtumaan. Niiden koko 
sekä verivolyymi on huomattavasti pienemmät 
kuin erytrosyyttien eli punasolujen. Suonivauri-
on alueella trombosyyttien aktivaatio saa aikaan 
muiden hyytymistekijöiden aktivaation. Veri-
hyytymän muodostuminen on tasapainossa hyy-
tymän hajoamisen eli fibrinolyysin kanssa, joka 
käynnistyy välittömästi hyytymän muodostumi-
sen käynnistyessä ja lopulta liuottaa hyytymän. 
Yhdenkin hyytymistekijän puute sekä hyyty-
misjärjestelmän epätasapaino aiheuttaa erinäisiä 
tautitiloja.

Verihyytymän muodostuminen ja 
hyytymän säätely

Hyytymisen käynnistyminen

Trombosyyttien adheesio ja aktivaatio
Verisuonen vahingoittuessa vaurion syvyys 
vaikuttaa siihen kuinka voimakkaita hyytymis-
tekijöitä aktivoituu. Verisuonen vaurioitues-
sa endoteelin alta, tunica intimasta, paljastuu 
hyytymisen käynnistäviä tekijöitä. Keskeisessä 
asemassa hyytymisreaktion käynnistymisessä 
ovat von Willebrand-tekijä (vWF) ja kollageeni 
IV. Endoteelin alaisten rakenteiden paljastuessa 
trombosyyttien reseptoreista glykoproteiini Ib/
IX/V-kompleksi kiinnittyy von Willebrand-teki-
jään ja gkykoproteiini Ia/IIa kollageeni IV:ään, 
joka aikaansaa trombosyyttien aktivaation sekä 
solukalvon muodonmuutoksen. Muodonmuutos 
aikaansaa muutoksia trombosyyttien solukalvol-
la, kuten fosfolipidien paljastumisen sekä resep-
toreiden määrän kaksinkertaistumisen alkuperäi-
seen tilanteeseen verrattuna. Kyseiset muutokset 
kiihdyttävät hyytymistapahtumaa.
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Trombosyyttien adheesion seurauksena niiden 
aktivaatio käynnistyy. Aktivaation seurauksena 
trombosyyttien eriterakkuloista vapautuu välit-
täjäaineita, kuten serotoniinia ja tromboksaani 
A2:ta. Nämä välittäjäaineet osallistuvat trom-
bosyyttien aktivaation lisäksi verisuonen supis-
tamiseen suonivaurion alueella. Yhdessä aden-
osiinifosfaatin (ADP) kanssa ne lisäävät trombo-
syyttien aggregaatiota. (Ruutu T. 2007)

Trombosyyttien aggregaatio
Trombosyyttien pinnalla on GPIIb/IIIa- resepto-
reja, jotka toimivat yhdistävänä tekijänä trombo-
syyttien aggregaatiossa eli tarttumisessa toisiin-
sa. Jotta aggregoituminen olisi mahdollista, tar-
vitaan fibrinogeeniä ja von Willebrand-tekijää, 
joita löytyy veriplasmasta. Verihiutaleet erittävät 
myös itse näitä molekyylejä kudos alueelle suu-
remman pitoisuuden takaamiseksi. Jotta fibrino-
geeni ja von Willebrand-tekijä tunnistaa resep-
torin, tulee verihiutaleiden erittämien hyytymis-
tekijöiden (ADP, tromboksaani ja serotoniini) 
muuttaa reseptorin muotoa. Reseptorin muodon 
muutos kiihdyttää aggregaatiota. Trombosyyt-
tien aggregaation myötä syntyy löyhä veritulppa 
kudosvaurion alueelle. (Ruutu T. 2007)

Hyytymiskaskadi

Veren hyytymisjärjestelmää kutsutaan hyyty-
miskaskadiksi, sillä edellinen vaihe aktivoi aina 
seuraavaa ja hyytymistekijä muuttuu aktiiviseen 
muotoon. Hyytymisjärjestelmän ketjureaktiois-
sa tuotetaan trombiinia (tekijä IIa), joka aktivoi 
veressä olevia liukoisia fibrinogeenimolekyyle-
jä muuttumaan säikeiseksi fibriiniksi. Säikeinen 
fibriini sitoo verihiutaleet kudosvaurion kohdalle 
tiiviiksi verihyytymäksi. Trombiini aktivoi hyy-
tymistekijöitä, joka kiihdyttää myös lisää trom-
biinin muodostusta verihiutaleiden ja muiden 
solujen pinnalla. Trombiinia on pieniä määriä 
elimistössä valmiina, mutta kudosvaurion yhtey-
dessä sen muodostukseen osallistuu kaksi eri 
hyytymiskompleksia: tenaasikompleksi ja prot-
rombinaasikompleksi. Hyytymisjärjestelmän ak-
tivoiduttua trombiini aktivoi myös fibrinolyysin 
eli verihyytymän liukenemisen.

Solukalvojen fosfolipidipinnat ja kalsium ak-
tivoivat useimpia hyytymistekijöitä, jotka ovat 
seriiniproteaaseja. Osa hyytymistekijöistä tuote-
taan maksassa ja niiden valmistukseen tarvitaan 
K- vitamiinia. K-vitamiinista riippuvaisia hyyty-
mistekijöitä ovat protrombiini (tekijä II), tekijä 
VII, tekijä IX ja tekijä V. Osa hyytymistekijöistä 
on kofaktoreja, jotka ovat glykoproteiineja ra-
kenteeltaan. Kofaktorina toimivat tekijät V ja 
VIII löytyvät veriplasmasta inaktiivisina muo-
toina.

Hyytymisjärjestelmä jaetaan sisäiseen ja ulkoi-
seen reittiin. Kudosvaurion tapahtuessa veri-
suonen sisäpinnalla, aktivoituu sisäinen reitti. 
Ulkoinen reitti aktivoituu kun suonen ulkoseinän 
eli adventitian solut alkavat tuottaa kudostekijää 
(TF), joka aktivoi hyytymisjärjestelmän seuraa-
via vaiheita. Sisäinen ja ulkoinen järjestelmä ei-
vät toimi itsenäisinä, vaan aktivoivat toinen toi-
siaan. (Ruutu T. 2007)



283

Kuva 1: Hyytymiskaskadi. Kuvassa on esitetty vesiputousmalli hyytymiskaskadista, joka kuvaa yksin-
kertaisesti eri hyytymistekijöiden aktivoitumista hyytymistapahtumassa. Nuolet kuvaavat toisen tekijän 
aktivoimista, usein yhdessä kalsiumin (Ca2+) ja fosfolipidien kanssa (PL). *= trombiini aktivoi tekijää 
aktivoiden samalla omaa tuotantoaan (Chatterjee M. 2010). (Mukailtu http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2947981/)
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Sisäinen aktivaatio
Verisuonen endoteelin vaurioiduttua aktivoituu 
sisäinen järjestelmä. Negatiivisesti varautunut 
pinta aktivoi tekijän XII (Hagemanin tekijä). 
Aktiivinen tekijä XIIa aktivoi plasmassa olevan 
Prekallikreinin (PKK) Kallikreiniksi (KK). Ko-
faktorina toimiva suurimolekyylinen kininogee-
ni (HMWK) ja Kallikrein muodostavat yhdessä 
kompleksin, joka aktivoi tekijän XI (Berne R. 
1993). Tekijä XI aktivoituu tekijäksi XIa myös 
trombiinin aktivoidessa sitä (Rodak B. 2012). 
(Kuva 1)

Ulkoinen aktivaatio
Adventitian solut alkavat kudosvaurion yhtey-
dessä tuottaa kudostekijää (TF),jota ei ole nor-
maalisti veressä. Kudostekijä muodostaa komp-
leksin tekijä VII:n kanssa. Aktiivinen kudosteki-
jä- VIIa- kompleksi aktivoi yhdessä fosfolipidi-
en ja kalsiumin kanssa tekijöitä XI ja X. (Kuva 
1) (Rodak B. 2012)

Sisäisen ja ulkoisen reitin yhteinen osa
Molemmat reitit aktivoivat tekijää IX tekijäksi 
IXa. Kofaktori VIIIa yhdessä von Willebrand-te-
kijän kanssa muodostaa kompleksin, joka yhdes-
sä aktiivisen tekijän XIa kanssa aktivoi tekijää 
X (Stuart factor). Trombiini aktivoi tekijää VIII, 
kiihdyttäen samalla omaa muodostustaan. Ulkoi-
sen reitin tekijät vaikuttavat myös suoraan teki-
jän X aktivoimiseen. Tekijän IX aktivoinnista te-
kijän X aktivointiin välillä olevaa ketju reaktiota 
kutsutaan tenaasikompleksiksi. (Kuva 1) (Rodak 
B. 2012)

Aktiivinen tekijä Xa toimii yhdessä kofaktori 
Va:n kanssa aktivoiden inaktiivista protrombii-
nia (tekijä II) kalsiumin ja fosfolipidien ollessa 
mukana reaktiossa. Protrombiini aktivoidaan 
trom- biiniksi protrombinaasikompleksissa ja 
trombiini myös kiihdyttää tekijän V aktivaatiota. 
Trombiini (tekijä IIa) aktivoi tekijää XIII, sekä 
liukoisen fibrinogeenin muuttumista säikeiseksi 
fibriiniksi. Aktivoitu tekijä XIIIa stabiloi fibrii-
nin yhdessä kalsiumin kanssa. (Kuva 1) (Ruutu 
T. 2007)

Hyytymisen säätely
Verihyytymän muodostumisen säätelyyn osallis-
tuu aktiivisesti endoteelin solut, plasmaproteiinit 
sekä trombiini. Endoteeli rajaa hyytymän vain 
kudoksen vauriokohdalle trombiinin avulla; en-

doteelisolut alkavat erittämään trombiinin muo-
dostumisen vuoksi sekä antitrombiittisia että 
vasodilatoivia aineita. Antitrombiini inaktivoi 
trombiinin toimintaa endoteelisolujen solukal-
volla sijaitsevat hepariinisulfaatin tehostaessa 
antitrombiinin toimintaa (Liu J. 2007). Antit-
rombiini inaktivoi myös tekijöitä IXa, Xa, XIa, 
ja XIIa. Antirombiini toimii plasmassa tärkeim-
pänä säätelyyn osallistuvana tekijänä. Trombii-
ni pystyy säätelemään myös omaa toimintan-
sa kolmella eri mekanismilla endoteelisolujen 
avulla: trombomoduliinilla, hepariinisulfaatilla 
sekä kudostekijäperäisen hyytymisen estäjällä. 
Kun trombiini tarttuu trombomoduliiniin, akti-
voituu proteiini C (Kalafatis M. 1997). Proteii-
ni C inaktivoi tekijöiden Va ja VIIIa toimintaa, 
jolloin myös uuden trombiinin muodostumi- nen 
hidastuu. Proteiini S toimii proteiini C:n apuna 
inaktivaatiossa (Koopman J. 1986). Trombiinin 
vaikutuksesta endoteelisolut alkavat muodosta-
maan TFPI:tä eli kudostekijävälitteistä hyytymi-
sen estäjää. TFPI puolestaan inaktivoi aktiivista 
tekijää X, kudostekijää sekä VIIa kompleksia 
(Rodak B. 2012). Tekijä X:n aktivaatioon puo-
lestaan vaikuttaa tekijä VIII, joka on aktiivinen 
von Willebrand-tekijästä irrotessaan. Myös fib-
rinolyysi osallistuu verihyytymän muodostumi-
sen säätelyyn, kun valmistuva plasmiini inakti-
voi tekijöitä V ja VIII. (Ruutu T. 2007)

Endoteelisolut tuottavat antitromboottisten ai-
neiden lisäksi myös trombosyyttien tekijöitä, 
jotka vaikuttavan trombosyyttien aggregaation 
sekä aktivaatioon. Trombosyyttien aggregaation 
estoon vaikuttavat typpioksidi ja prostasykliini, 
jotka aiheuttavat vasodilataation Vasodilataatio 
aiheuttaa trombosyyttiadheesion rajoitusta vä-
hentämällä verivirran nopeusgradientteja. Typpi-
oksidi ja prostasykliini nostavat myös kynnystä 
trombosyyttien aktivaatiolle. Tekijä V vaikuttaa 
trombosyytin solukalvolla aiheuttaen trombo-
syyttien aktivaation. (Ruutu T. 2007)

Fibrinolyysi

Liukeneminen

Fibrinolyysi eli verihyytymän liukeneminen ku-
doksessa alkaa välittömästi veihyytymän muo-
dostumisen käynnistyessä. Fibrinolyyttisen jär-
jestelmän keskeisenä tarkoituksena on pilkkoa 
verihyytymää koossa pitäviä fibriinisäikeitä, 
mikä johtaa liukenemiseen. Liukeneminen käyn-
nistyy, kun endoteelisoluista vapautuu tPA:ta 
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trombiinin ja fibriinin toimesta. Plasminogee-
nin kudosaktivaattorina toimiva tPA on kiinni 
verihyytymän fibriinissä ja se muuttaa plasmi-
nogeenin fibriiniä hajottavaksi plasmiiniksi. Vä-
littömästi fibriinin muodostuessa plasminogeeni 
tarttuu fibriiniin ja fibriinissä tPA aktivoi plasmi-
nogeenin. Plasminogeenin aktivoitumiseen vai-
kuttaa myös erinäisiä muita tekijöitä, kuten XII, 
prekalliini ja kininogeeni. Nämä plasminogeenin 
aktivaattorit saavat aikaan muutoksen, jonka 
tuloksena plasminogeeni on muuttunut fibrino-
geeniä pilkkovaksi plasmiiniksi. (Ruutu T. 2007) 
Plasmiini on kiinnittyneenä fibriiniin, jotta se 
olisi suojassa sitä inhiboivilta tekijöiltä, kuten α

2
 

-antiplasmiinilta (Rodak B. 2012).

Fibrinolyysin säätely

Jotta fibrinolyysi olisi tasapainossa verihyyty-
män muodostumisen kanssa, tulee fibrinolyysin 
säätelyn toimia moitteettomasti. Fibrinolyysin 
säätelytekijät ovat päasiassa plasmiinin inhibiit-
toreita. Tärkeimpänä inhibiittorina toimii plas-
minogeenin inhibiittori PAI-1, jota erittää trom-

bosyytit. Inhibiittori PAI-1 estää plasminogeenin 
aktivoitumista plasmiiniksi ja näin hidastaa liu-
kenemistapahtumaa. Trombosyytit erittävät PAI-
1:n lisäksi myös antiplasmiini α

2
:ta sekä tekijä 

XIIIa:ta.

Myös plasmassa on antiplasmiini α
2
:ta. Antiplas-

miini α
2
:n tehtävänä on inaktivoida hyytymän 

ulkopuolella olevaa plasmiinia, joka aiheuttaa 
muun muassa MMP:n (matriksimetalloprotei-
naasi) aktivoimista. Aktivoitu MMP hajottaa ve-
risuonen seinämän fibrinonektiiniä ja kollagee-
nia. Tekijä XIIIa vahvistaa fibriiniä ristisidoksin. 
Mitä enemmän tekijä XIIIa on ehtinyt fibriiniä 
vahvistaa, sitä hitaammin plasmiini pystyy ha-
jottamaan fibriiniä. Yksi fibrinolyysin säätely-
järjestelmä on myös plasman karboksipeptidaasi 
B, jonka esiaste, TAFI, estää plasminogeenin 
tarttumista fibriiniin poistamalla fibriinistä kar-
boksterminaalisia lysiiniaminohappotähteitä. 
TAFI:n aktivoimiseen tarvitaan trombomodulii-
nia. Kun hyytymä on muodostunut, supistavat 
trombosyyttien ulokkeet hyytymän pienemmäk-
si ja estävät fibrinolyysiä mekaanisesti. (Kuva 2) 
(Ruutu T. 2007)

Kuva 2: Fibrinolyysin säätelyn yksinkertaistettu vesiputousmalli. Kuvassa on eritelty tekijöitä, jotka 
ovat osallisina fibrinolyysin säätelyssä.
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Tiivistelmä
Kudosvaurion jälkeen tapahtuva haavan paraneminen on monivaiheinen prosessi, jonka vaiheet tapahtuvat 
lomittain ja ovat riippuvaisia toisistaan. Prosessissa on osallisena monia eri solutyyppejä, kasvutekijöitä, syto-
kiineja sekä muita välttämättömiä yhdisteitä. Välittömästi haavan syntymisen jälkeen alkaa veren hyytymis-
prosessi, jota seuraa haavan puhdistuminen inflammaatiovaiheessa. Erilaiset kasvutekijät saavat aikaan haavan 
epitelisaation alkamisen sekä verisuoniston uudistumisen, ja haavaan syntyy aluetta suojaava granulaatiokudos. 
Pidemmän ajan kuluessa haava-alueelle syntetisoidaan lujempaa tyypin I kollageenia vetolujuuden lisäämisek-
si. Paraneminen voi kestää jopa vuosia, mutta kudos ei kuitenkaan koskaan vastaa täysin alkuperäistä, esimer-
kiksi vetolujuudessa saavutetaan maksimissaan 70 % taso alkuperäiseen nähden. Paranemisen nopeuteen ja 
täydellisyyteen vaikuttavat monet seikat, sekä itse haavaan että yksilöön ja tämän elintapoihin liittyvät tekijät.

Johdanto
Mahdollisimman nopea ja täydellinen haavan 
paraneminen on evolutionaarisesti tärkeää yk-
silön selviytymisen kannalta. Ihmisellä kudos-
vaurio yleensä parantuu arpeutumalla, jolloin 
verenvuoto ja infektoituminen estyvät riittävän 
hyvin. (Boanas et al. 2010.) Arpeutunut kudos ei 
kuitenkaan rakenteeltaan ja toiminnaltaan vastaa 
täydellisesti alkuperäistä kudosta, esimerkiksi 
vetolujuuden osalta (Hietanen et al. 2002). Alku-
raskauden aikana sikiöllä haavan parantuminen 
on täydellisempää ja arvetonta, mistä on hyötyä 
muun muassa kohdun sisällä sikiölle tehtävissä 
kirurgisissa operaatioissa (Reinke ja Sorg, 2012).

Haavan paranemisen seuraaminen ja tutkiminen 
on tärkeää, erityisesti kirurgisten toimenpiteiden 
jälkeen. Haavan sulkeutumisen edistämiseksi 
ja infektoitumisen estämiseksi on kehitetty mo-
nenlaisia sidoksia, puhdistusaineita ja lääkkeitä. 
Myös potilaan elintavat ja terveydentila vaikut-
tavat oleellisesti parantumisen kestoon ja laa-
tuun. (Hietanen et al. 2002.)

Paraneminen on monivaiheinen prosessi, joka 
vaatii useita eri solutyyppejä sekä kemiallisia 
aineita, kuten kasvutekijöitä, sytokiineja ja ent-
syymejä. Puutos jossain tekijässä voi aikaan-
saada häiriön prosessinkulussa ja johtaa epäon-
nistuneeseen paranemiseen. Mikäli kyseessä on 
traumaattinen tai kirurginen haava, käynnistyy 
paraneminen välittömästi. Sen sijaan iskeemi-

sessä tai painehaavassa kudosten hapen- tai ve-
rensaanti on estynyt, joten paraneminen ei pääse 
alkamaan. (Hietanen et al. 2002.)

Haavan paranemisen vaiheet
Haavan paraneminen jaetaan neljään eri vaihee-
seen, jotka tapahtuvat osittain samanaikaisesti: 
hemostaasi, inflammaatio-, proliferaatio- ja ma-
turaatiovaiheet (Reinke ja Sorg, 2012). Hemos-
taasia ei luokittelutavasta riippuen aina lasketa 
omaksi vaiheekseen, vaikka veren hyytyminen 
on oleellinen osa haavan paranemisen käynnis-
tymistä (Hietanen et al. 2002).

Hemostaasi

Parantuminen käynnistyy verenvuodon tyreh-
tymisellä, kun verisuonet supistuvat ja haava-
alueelle muodostuu verihyytymä. Hyytyminen 
alkaa verihiutaleiden joutuessa kosketuksiin 
vaurioalueella paljastuneen kollageenin kanssa, 
jolloin verihiutaleet aktivoituvat ja vapauttavat 
granuloistaan mm. erilaisia sytokiinejä ja kasvu-
tekijöitä, kuten TGF-ß (transformoiva kasvuteki-
jä ß) ja PDGF (verihiutaleperäinen kasvutekijä). 
(Hietanen et al. 2002; Reinke ja Sorg, 2012.) 
Nämä kasvutekijät ja sytokiinit edistävät solujen 
proliferaatiota, proteiinisynteesiä ja migraatiota 
sekä vaikuttavat osaltaan inflammaatiovaiheen 
alkamiseen. Hyytymisjärjestelmien aktivoitumi-
nen johtaa veressä olevan fibrinogeenin muut-
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tumiseen säikeiseksi fibriiniksi, joka osallistuu 
verihyytymän ja ruven muodostukseen. Fibriini-
verkko toimii myös leukosyyttien, fibroblastien 
ja muiden solujen kulkureittinä haava-alueelle. 
(Hietanen et al. 2002.)

Inflammaatiovaihe

Inflammaatio- eli tulehdusvaiheen (Kuva 1.) 
pääasiallinen tarkoitus on haava-alueen suo-
jaaminen ja puhdistuminen, sekä proliferaatio-
vaiheen käynnistäminen. Inflammaatio alkaa 
hemostaasin aikana verihiutaleiden granuloista 
ja hajonneista soluista vapautuneiden aineiden 
sekä bakteeritoiminnan tuotteiden houkutellessa 
haava-alueelle neutrofiilejä muutamien tuntien 
kuluessa. (Reinke ja Sorg, 2012.) TNF-α (tuu-
morinekroositekijä α) on kasvutekijöistä tärkein 
neutrofiilien aktivoitumisen ja kiinnittymisen 
kannalta. Neutrofiilit kykenevät toimimaan so-
lujen sisä- ja ulkonesteessä sekä myös hapet-
tomassa ympäristössä, ja ne aloittavat haava-
alueen suojaamisen sekä puhdistamisen mikro-
beilta fagosytoimalla ja erittämänsä proteaasin 
avulla. (Hietanen et al. 2002; Reinke ja Sorg, 
2012.) Lisäksi neutrofiilit tuottavat ja erittävät 
kasvutekijöitä ja sytokiinejä, kuten TNF-α, IL-
1ß ja IL-6, joilla on vaikutusta tulehdusreaktion 
voimistumiseen sekä kudoksen korjaantumiseen 
liittyvien VEGF ja IL-8 toimintaan. Neutrofiilit 
toimivat myös kemiallisina houkuttimina muil-
le inflammaatioon liittyville soluille. (Reinke ja 
Sorg, 2012.)

Hajonneista soluista vapautuneet välittäjäaineet, 
kuten histamiini, aiheuttavat haava-alueen ve-
renkiertoa parantavan verisuonten laajenemisen 
ja verisuonten läpäisevyys kasvaa. Tästä aiheu-
tuu punoitusta, kuumotusta, kipua ja turvotusta, 
jotka vaikeuttavat haavautuneen alueen toimin-
taa. Tällöin inflammaation aiheuttama reaktio 
saa haavan näyttämään hyvin paljon infektoi-
tuneelta, vaikkei siitä olisikaan kyse. (Hietanen 
et al. 2002.)

Noin 3–7 vuorokauden kuluessa monosyytit siir-
tyvät haava-alueelle erilaistuen makrofageiksi, 
jotka fagosytoivat taudinaiheuttajia ja tuhoutu-
neita soluja. Makrofagit tuottavat myös solujen 
jakautumista nopeuttavia, sidekudoksen tuotan-
toa ja solujen migraatioon vaikuttavia kasvuteki-
jöitä, kuten PDGF, FGF (fibroblastikasvutekijä), 
TGF ja EGF (epidermaalinen kasvutekijä) sekä 
sytokiinejä. (Hietanen et al. 2002.) Kasvutekijät, 
sytokiinit ja haavapohjan puhdistaminen ovat 

oleellisia proliferaatiovaiheen käynnistymiseen. 
Haava-alueelle tulee myös lymfosyyttejä, joilla 
ei kuitenkaan ole suurta merkitystä haavan para-
nemisen kannalta. (Reinke ja Sorg, 2012.)

Kuva 1. Inflammaatiovaiheessa haava-alueelle 
kerääntyy neutrofiilisiä granulosyyttejä (siniset) 
sekä monosyyttejä (vihreät), jotka erilaistuvat 
makrofageiksi. Verisuonet ovat laajentuneet. 
(Kuva mukailtu Hietanen et al. s. 29.)

Proliferaatiovaihe

Proliferaatio- eli fibroblasiavaiheen (Kuva 2.) 
päätehtävä on epitelisaatio eli haava-alueen 
peittäminen, granulaatiokudoksen muodostami-
nen sekä angiogeneesi eli verisuoniston uusiu-
tuminen. Tapahtumia ei voida selkeästi ajoittaa 
toistensa suhteen vaan ne tapahtuvat jokseenkin 
päällekkäin. Proliferaatiovaiheen katsotaan al-
kavan noin 3–10 päivää haavautumisen jälkeen. 
(Reinke ja Sorg, 2012.)

Uusien verisuonten muodostuminen haava-
alueelle alkaa noin 1,5 vuorokauden kuluttua 
haavan synnystä, kun makrofagit erittävät an-
giogeneesiä aktivoivia tekijöitä. Haava kärsii al-
kuvaiheessa hypoksiasta, joten kapillaarien syn-
tyminen luo edellytyksen granulaatio- eli jyväis-
kudoksen muodostumiselle sekä epitelisaatiolle. 
(Hietanen et al. 2002.) Verisuoniston uusiutumi-
sen aikaansaajat ovat mm. kasvutekijät VEGF, 
PDGF, bFGF ja proteaasi trombiini (Reinke ja 
Sorg, 2012).

Uuden verisuonen muodostuminen alkaa, kun 
em. kasvutekijä kiinnittyy reseptoriinsa, ja 
aktivoitunut endoteelisolu alkaa erittää pro-
teolyyttisiä entsyymejä, jotka liukenevat tyvi-
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kalvoon. Endoteelisolut jakautuvat ja siirtyvät 
haava- alueelle. Erilaiset integriiniproteiinit ovat 
merkittävässä asemassa endoteelisolujen järjes-
täytyessä uusiksi verisuoniksi, jotka edelleen 
erikoistuvat laskimoiksi tai valtimoiksi. Kun 
kasvutekijöitä tuottavat solut eivät enää ole ha-
penpuutteessa, loppuu kasvutekijöiden tuotto ja 
endoteelisolujen migraatio haavaan. (Reinke ja 
Sorg, 2012.)

Proliferaatiovaiheen merkittävä tapahtuma on 
granulaatiokudoksen muodostuminen haavan 
alueelle. Granulaatiokudos sisältää varsin run-
saasti fibroblasteja, makrofageja, granulosyyt-
tejä, kapillaareja sekä kollageenisäikeitä. Koska 
angiogeneesi ei ole tässä vaiheessa vielä täysin 
valmis, on kudoksessa paljon verisuonia, mistä 
johtuu ulospäin punainen väri. Granulaatioku-
doksen muodostamisessa fibroblastit näyttele-
vät merkittävintä osaa. Fibroblastit migroituvat 
haava-alueelle ja tuottavat haavaan tyypin III 
kollageeniä sekä ekstrasellulaarimatriksia (mm. 
glykosaminoglykaaneja, fibronektiinia sekä 
hyaluronihappoa). (Reinke ja Sorg, 2012; Ro-
berts et al. 2004.) Fibronektiinin muodostama 

verkko siis korvautuu tyypin III kollageenil-
la, joka on löyhempää kuin tavanomainen ihon 
tyypin I kollageeni. Syntetisoidun kollageenin 
funktio on antaa haavalle parempi vetolujuus 
verrattuna fibronektiiniverkkoon. Fibroblastit 
myös sekretoivat kasvutekijöitä, jotka saavat 
epiteelisoluja kiinnittymään haavaan. (Hietanen 
et al. 2002.)

Epitelisaatio eli kudoksen uudistuminen alkaa 
haavan reunoilta, ja tätä tapahtumaa säätelevät 
paikalliset keratinosyytit sekä epiteeliset kanta-
solut esim. hikirauhasissa ja karvatupissa. Pro-
sessin aktivoivat sekä epiteeliset että muut solut 
haavan reunoilla, jotka vapauttavat sytokiineja 
ja kasvutekijöitä, kuten EGF, KGF (keratino-
syytti-), IGF-1 (insuliininkaltainen-) ja NGF 
(hermosolujen kasvutekijä). (Reinke ja Sorg, 
2012.) Epiteelikudos kasvaa solujen regeneroi-
tuessa (uudelleenmuodostuessa) noin 0,2 mm 
päivässä siihen asti, kunnes solut yhtyvät (Heino 
ja Vuento, 2001; Roberts et al. 2004). Epiteeli-
solut kasvavat joko haavan reunoilta, karvatupen 
tai rauhasten osista, joissa tyvikalvoa on jäljellä 
(Hietanen et al. 2002).

Kuva 2. Proliferaatiovaiheen alkuvaiheessa (vas.) haavaan kerääntyy fibroblasteja, jotka tuottavat haa-
vaan kollageenisäikeitä. Myös angiogeneesi ja epitelisaatio käynnistyvät. Loppuvaiheessa haavaan on 
muodostunut granulaatiokudosta (violetti) ja haava kontraktoituu. (Kuva mukailtu Hietanen et al. s. 29.)
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Proliferaatiovaiheen loppupuolella (muutama 
päivä haavan synnystä) fibroblasteista erilaistu-
neet myofibroblastit supistuvat aktiinisäikeiden 
avulla ja haava kontraktoituu. Kontraktio pie-
nentää haavan pinta-alaa, joten myös epitelisaa-
tio nopeutuu. (Roberts et al. 2004.) Haava saa-
vuttaa tässä vaiheessa noin 25 % vetolujuuden 
vahingoittumattomaan ihoon verrattuna. Vaihe 
päättyy silloin, kun haava on täynnä läpikuulta-
vaa, punertavaa granulaatiokudosta, jonka tehtä-
vänä on suojata haavaa ulkoisilta tekijöiltä. (Hie-
tanen et al. 2002.)

Maturaatiovaihe

Maturaatio- eli kypsymisvaihe (Kuva 3.) alkaa, 
kun granulaatiokudosta ei enää muodostu ja epi-
telisaatio on päättynyt. Oleellisin maturaatiovai-
heen tapahtuma on haavaan aiemmin tuotetun 
tyypin III kollageenin korvautuminen tyypin I 
kollageenilla, joka on edellistä vahvempaa. Tyy-
pin I kollageenisäikeet orientoituvat kimppuihin, 
joten arpikudos eroaa rakenteeltaan normaalin 
ihon dermiksestä. (Reinke ja Sorg, 2012.) Haava 
saavuttaa alkuperäisestä vetolujuudestaan mak-
simissaan 60–70 % paranemisen edetessä (Hie-
tanen et al. 2002). Sen sijaan karvatupet ja hiki-
rauhaset eivät tule kasvamaan uudelleen haava-
alueelle (Reinke ja Sorg, 2012).

Kuva 3. Maturaatiovaiheessa verisuonet norma-
lisoituvat ja kollageenisäikeinen arpikudos syrjäyt-
tää granulaatiokudoksen. Pinnalle on muodostu-
nut rupi. (Kuva mukailtu Hietanen et al. s. 29.)

Haavan paranemiseen vaikuttavia 
tekijöitä
Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät ero-
tellaan yleensä paikallisiin ja systeemisiin te-
kijöihin. Paikalliset tekijät vaikuttavat suoraan 
haavaan itseensä, kun taas systeemiset tekijöil-
lä tarkoitetaan yksilön yleistä terveydentilaa ja 
elintapoja. Haavan paranemiseen vaikuttavia 
tekijöitä on useita, mutta tässä niistä käsitellään 
vain pieni osa.

Paikalliset tekijät

Hypoksia eli matala happipitoisuus haava-alu-
eella on tärkeä osa paranemista, sillä se vaikut-
taa kasvutekijöiden vapautumiseen ja verisuon-
ten uudelleenmuodostumiseen. Kuitenkin liian 
laajalle ulottuva hypoksia haittaa oleelliseesti 
parantumista, sillä happea tarvitaan esimerkiksi 
solujen metaboliaan ja se edistää fibroblastien 
proliferaatiota sekä kollageenin tuotantoa. (Guo 
ja DiPietro, 2010.)

Infektion kehittyminen haavaan on mahdollista, 
sillä vaurioituneen kudokseen pääsee helpos-
ti mikro-organismeja (Guo ja DiPietro, 2010). 
Myös vierasesineet ja nekroottinen kudos lisää-
vät infektioriskiä. Infektio haittaa haavan para-
nemista pitkittämällä inflammaatiovaihetta, ai-
heuttamalla kudosten vaurioitumista sekä hidas-
tamalla kollageenin tuotantoa. (Hietanen et al. 
2002.) Inflammaation pitkittyminen johtuu mik-
robien poistamisen epäonnistumisesta ja inflam-
maatiota edistävien sytokiinien, kuten TNF-α ja 
IL-1, erittymisen jatkumisella, jolloin haavan 
paraneminen ei pääse etenemään ja haavasta voi 
tulla krooninen (Guo ja DiPietro, 2010).

Kudosneste- ja verikertymät haavassa työntävät 
haavan reunoja irti toisistaan, jolloin paranemi-
nen hidastuu. Lisäksi verikertymät muodosta-
vat infektioriskin. Kertymä voidaan tyhjentää 
esimerkiksi laskuputkella tai avaamalla haava. 
Haavareunojen vettyminen esimerkiksi haavan 
runsaan eritteen tai ihon hikoilun vuoksi muun 
muassa aiheuttaa ihokerrosten irtoamisen toisis-
taan, jolloin kontraktio ja epitelisaatio estyvät. 
(Hietanen et al. 2002.)
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Systeemiset tekijät

Ikä vaikuttaa pääasiassa haavan paranemisen 
nopeuteen, mutta haava parantuu lähestulkoon 
yhtä hyvin niin lapsilla kuin vanhuksilla (Guo 
ja DiPietro, 2010). Lapsilla parantumisen nope-
us selittyy muun muassa lasten tehokkaammalla 
verenkierrolla ja haavan saastumisriskiä lisäävän 
ihonalaisen rasvakudoksen vähäisyydellä (Hie-
tanen et al. 2002). Vanhoilla ihmisillä haavan 
paraneminen hidastuu muuntuneen inflammato-
risen vasteen, kuten makrofagien vähentyneen 
fagosytoinnin, vuoksi. Ikääntyminen aiheuttaa 
erilaisia rakennemuutoksia ihoon, kuten veri-
suonien vähentymistä, jotka huonontavat haavan 
parantumista. Lisäksi kollageenisynteesi, an-
giogeneesi ja uuden epiteelin muodostamiskyky 
heikkenevät iän myötä. (Guo ja DiPietro, 2010.)

Stressi heikentää haavan parantumista, sillä se 
lisää anti-inflammatorisesti eli tulehdusvaihet-
ta heikentävästi vaikuttavien glukokortikoidien 
määrää. Glukokortikoidit huonontavat fibrob-
lastien toimintaa ja kollageenisynteesiä (Hieta-
nen et al. 2002) sekä immuunisysteemin solujen 
erilaistumista ja proliferaatiota (Guo ja DiPietro, 
2010). Lisäksi stressi vähentää inflammaatiota 
edistävien sytokiinien, kuten TNF-α ja eri in-
terleukiinien määrää, jotka ovat muun muassa 
tärkeitä kemiallisia houkuttimia inflammaatio-
vaiheen alussa (Guo ja DiPietro, 2010).

Tupakka ja alkoholi vaikuttavat myös haavan pa-
ranemiseen haittaavasti. Alkoholin käyttö huo-
nontaa alkuvaiheen inflammaatiovastetta, estää 
haavan sulkeutumista ja angiogeneesiä. Lisäksi 
alkoholin käyttö heikentää vastustuskykyä, jol-
loin infektioriski kasvaa. Tupakan sisältämien 
aineiden kaikkia vaikutuksia haavan paranemi-
seen ei tiedetä, mutta ainakin nikotiini supistaa 
verisuonia ja hiilimonoksidin kiinnittyminen he-
moglobiiniin aiheuttaa hypoksiaa kudoksissa ja 
huonontaa sitä kautta haavan parantumista. Tu-
pakoitsijoilla on myös havaittu enemmän komp-
likaatioita kirurgisten operaatioiden jälkeen, ku-
ten infektioita ja haavan repeytymisiä. (Guo ja 
DiPietro, 2010.) Tupakka aiheuttaa myös ihon 
vanhentumista, mikä näkyy ihon huonona kim-
moisuutena ja kiinteytenä (Hietanen et al. 2002).
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Tiivistelmä
Kudosvaurion paraneminen on prosessi, johon vaikuttaa useita tekijöitä. Vaurioituneen kudoksen uusiutumis-
kyky vaikuttaa paranemisprosessin lopputulokseen. Nopeasti uusiutuvissa kudoksissa vaurio voi korjaantua 
täydellisesti. On olemassa myös soluja, joita ei synny lisää, ja näistä soluista koostuvissa kudoksissa vaurio 
johtaa arpikudokseen. Kudosvaurion paraneminen hidastuu, jos paranemisen ”olosuhteet” eivät ole otolliset 
häiriintyneen veren-kierron, puutteellisen ravitsemuksen tai vaurioalueella jylläävän infektion vuoksi. Myös 
tietyt lääkeaineet vaikuttaa paranemisprosessia hidastavasti. Puutteellisia olosuhteita paranemiselle voivat ai-
heuttaa käytännössä mm. krooniset sairaudet, ikääntyminen, tupakointi ja vaurioalueen mekaaninen kuormit-
taminen. Vaikka tutkimusten perusteella voidaan osoittaa tietyn tekijän rajoittavan paranemista, välttämättä 
vaikutusmekanismia ei tunneta. Näin on tilanne mm. stressin osalta. 

Johdanto
Kudoksilla ja soluilla on kykyä sietää fysiologis-
ta ja patologista kuormitusta ja sopeutua siihen 
ilman, että tapahtuu kudosvauriota (Mitchell 
–Cotran 2003a). Esimerkiksi hypätessäsi met-
rin korkeudelta jaloillesi maahan luuhun ei tule 
murtumaa, vaan tämän toistuessa luukudos kas-
vattaa tiheyttään ja adaptoituu kuormitukseen. 
Kuitenkin, jos hyppäät hyvin korkealta, luu mur-
tuu – elimistön kyky sopeutua kuormitukseen 
ylittyy ja syntyy kudosvaurio. Kudosvauriota voi 
aiheuttaa hyvin laaja joukko erilaisia fysikaalisia 
ja kemiallisia tekijöitä, kuten traumat, myrkyt, 
ionisoiva säteily, mikrobeiden aineenvaihdunta-
tuotteet, immuunipuolustuksen reaktiot, hapen-
puute ja geneettiset vauriot (Goepel 2009; Mit-
chell–Cotran 2003a). 

Elimistön normaali fysiologinen vaste kudos-
vauriolle on paikallinen tulehdusreaktio eli 
inflammaatio, jonka tarkoituksena on tuhota 
alkuperäinen kudosvaurion aiheuttaja sekä jo 
vaurioituneet ja mahdollisesti nekroottiset solut. 
Lisäksi inflammaatio käynnistää paranemispro-
sessin, jossa vaurioitunut kudos korvataan joko 
alkuperäisen kaltaisella kudoksella tai arpiku-
doksella. Toisaalta inflammaatio itsessään voi 
myös aiheuttaa kudosvauriota. (Mitchell–Cotran 
2003b.) 

Kudosvaurion paraneminen on monimutkai-
nen prosessi, jonka tavoitteena on ylläpitää ja 
saada aikaiseksi uudelleen kudosten normaali 
järjestäytyminen sekä toiminta, ja tähän proses-
siin vaikuttavia tekijöitä on useita. Terveysalan 
ammattilaisten tulee tietää paranemista rajoit-
tavia tekijöitä, sillä ne vaikuttavat olennaises-
ti potilaan hoidon suunnitteluun, mm potilaan 
leikkauskelpoisuuteen. Tässä esseessä käsittelen 
muutamia tärkeinä pidettyjä paranemista rajoit-
tavia tekijöitä sekä kudostasolla että käytännön 
työelämässä.

Kudostyyppi rajoittaa paranemista
Kudokset ja solut jaotellaan niiden proliferaatio 
eli uusiutumiskyvyn mukaisesti labiileihin, sta-
biileihin ja pysyviin soluihin. Kudoksen uusiutu-
miskyky vaikuttaa myös sen kykyyn korjautua, 
joten kudostyyppi, johon vaurio on kohdistunut, 
rajoittaa vaurion paranemista. (Mitchell–Cotran 
2003c; Goepel 2009.) 

Labiilit solupopulaatiot, esim. suolen pintaepi-
teeli ja kantasolut solut uusiutuvat jatkuvasti. 
Kudosvaurion sattuessa nämä solut voivat jakau-
tua, peittää menetetyn alueen ja muodostaa al-
kuperäisen kaltaisen kudoksen prosessissa, jota 
kutsutaan regeneraatioksi. Tällöin nk. arpikudos-
ta ei muodostu, ja lopputulos on ”täydellinen”. 
(Mitchell – Cotran 2003c; Goepel 2009.) 
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Stabiileista soluista koostuvat kudokset, kuten 
rauhaskudos ja sidekudos, uusiutuvat normaa-
listi suhteellisen hitaasti, mutta niillä on kyky ja-
kautua tarvittaessa. Vaurion seurauksena soluis-
sa tapahtuu nopeaa jakaantumista. Vaurio näissä 
kudoksissa paranee osittain regeneraa-tion kaut-
ta. Stabiileissa kudoksissa tapahtuu paranemista 
myös nk. granulaatiokudoksen kautta. Tällöin 
paranemisessa inflammaation jälkeen seuraa 
verenkierron uudelleenjärjestäy-tyminen (neo-
vaskularisaatio), sidekudossolujen vaellus vau-
rioalueelle (migraatio) sekä niiden proliferaatio, 
soluväliaineen muodostaminen sekä muodoste-
tun soluväliaineen uudelleen järjestäytyminen. 
(Mitchell – Cotran 2003c; Goepel 2009.)

Pysyviä soluja, kuten hermosoluja ja lihassolu-
ja, ei synny uusia. Tämän vuoksi näiden solujen 
muodostamissa kudoksissa kudosvaurion kor-
jaantuminen ei ole tehokasta. Arpikudos muodos-
tuu normaalisti, mutta vaurio paikkaan jää entisen 
kudoksen sijaan vain ”arpea”. Aiemmin pysyviä 
kudoksia pidettiin täysin uusiutumattomina, mut-
ta esimerkiksi poikki-juovaisesta lihaskudoksesta 
ollaan löydetty eräänlaisia kantasoluja, satelliit-
tisoluja, jotka voivat muodostaa uutta poikkijuo-
vaista lihaskudosta. Hermosolukin voi työntää 
uusia aksoninhaaroja, ja näin ääreishermon vaurio 
voi parantua jossain määrin. Uusia neuroneja ei 
kuitenkaan nykytiedon valossa synny. (Mitchell – 
Cotran 2003c; Goepel 2009.)

Luonnollisesti, fysioterapeutin aivoilla mietit-
tynä, alkuperäisen kudoksen kaltainen kudos on 
paras lopputulos yksilön toimintakyvyn kannal-
ta. Esimerkiksi poikkijuovaisessa lihaskudok-
sessa lihaksen voimantuotto-ominaisuudet kärsi-
vät, kun arpikudos ei voi supistua alkuperäisen 
kudoksen kaltaisesti. Arpikudos ei ole myöskään 
yhtä elastinen kuin normaali poikki-juovainen li-
haskudos, joten lihasvenyvyysominaisuudet kär-
sivät. Näiden seurauksena arven alueella myös 
uuden kudosvaurion riski on suurempi (Mit-
chell – Cotran 2003c). Toisinaan voi kehkeytyä 
”kontraktuura” eli pysyvästi ”lyhentynyt” lihas 
(Goepel 2009). Näin ollen kudoksen uusiutumis-
kapasiteetti on sekä kudosvaurion että yksilön 
toimintakyvyn paranemista rajoittava tekijä.

Paranemisen rajoittuminen 
kudostasolla
Edellisessä kappaleessa kuvatut molemmat para-
nemismallit kuuluvat normaaliin paranemiseen, 
vaikkakin prosessin lopputuloksessa voi olla 

”laadullisia eroja”. On kuitenkin useita tilanteita, 
joiden johdosta kudosvaurio ei paranekaan odo-
tetulla tavalla. Tässä esitellään niistä tärkeim-
piä. Näiden lisäksi mm. immuunipuolustuksen 
solujen toiminnan häiriöt erilaisiin tautitiloihin, 
kuten leukemiaan, liittyen vaikuttavat paranemi-
seen. 

Verenkierron häiriöt 

On selvää, että verenkierron häiriöt ja sen seu-
rauksena kudosten happiosapaineen lasku (hy-
poksia) ja hapenpuute (iskemia) voivat aiheuttaa 
kudosvauriota. Lisäksi ne vaikuttavat kudosvau-
rion paranemiseen. Sinänsä kudoksen hypoksia 
voi stimuloida proliferaatiota, mikä vaikuttai-
si paranemiseen positiivisesti, mutta kuitenkin 
pitkittynyt hypoksia aiheuttaa epänormaalia ar-
pimuodostusta (Falanga 2004). Iholla iskemia 
aiheuttaa mm. progenitori-solujen aktiivisuuden 
vähenemisen, minkä vuoksi haavan paranemi-
nen hidastuu (Bauer ym. 2006). Verenkierron 
häiriöitä liittyy myös kroonisiin sairauksiin ku-
ten sepelvaltimotautiin, laskimoverenkierron 
häiriöihin sekä diabetekseen. Verenkierron häi-
riintyminen ei aiheuta pelkästään hapen puutetta, 
mutta myös tärkeiden paikallisten ”rakennusai-
neiden” pääsyn kudosvauriopaikalle. (Goepel 
2009; Mitchell – Cotran 2003c.) 

Riittämättömät rakennusaineet 

Paranemisprosessi on riippuvainen solujen ky-
vystä tuottaa proteiinia, mm. kollageenia. Kolla-
geenin tuotto on riippuvainen C-vitamiinista, jo-
ten C-vitamiinin puutostila aiheuttaa esim. haa-
vanparanemiseen liittyen heikentynyttä haavan 
kestävyyttä, ja lisäksi hiusverisuoni-en hauraut-
ta. Lisäksi riittämätön proteiinin saanti hidastaa 
haavan paranemista, mutta se vaikuttaa myös 
yleiseen vastustuskykyyn eri infektioita vastaan. 
(Goepel 2009; Mitchell – Cotran 2003c.) 

Kortikosteroidit 

Kortikosteroideilla on inflammaatiota heikentävä 
vaikutus. Tämä vuoksi niitä käytetään tietyissä 
kroonisissa sairauksissa lievittämään tulehdus-
ta. Anti-inflammatorisen vaikutuksensa vuoksi 
kortikosteroideista on kuitenkin myös haittaa 
akuutin inflammaation paranemisessa. Joko te-
rapeuttisen käytön tai kasvaimen aiheuttamana 
niiden ylimäärä aiheuttaa paranemisen kannal-
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ta arpikudoksen liian vähäistä määrää, ja siten 
lopullinen arpi ei ole tarpeeksi vahva. (Goepel 
2009; Mitchell – Cotran 2003c.) On myös muita 
lääkeaineita, jotka voivat hidastaa paranemista. 

Infektio ja sepsis 

Kudosvaurioalue voi olla alttiina infektioille, 
ja infektoituminen on yksi yleisimmistä syistä 
tulehdusvaiheen pitkittymiselle ja paranemi-
sen viivästymiselle (Mitchell – Cotran 2003c). 
Ihon haavaumat ovat infektiolle alttiita, koska 
normaalisti nimenomaan iho suojaa sen alaista 
kudosta infektioilta (Gäddnäs 2010). 80 %:ssa 
kroonisista alaraajahaavoista havaitaan bakteeri-
kolonisaatiota. Haavainfektio kehittyy kuitenkin 
vain 4–5 %:lle potilaista. Tällöin haavan alueel-
la on perinteisiä akuutin tulehduksen merkkejä, 
kuten turvotusta ja kipua. Lisäksi voi esiintyä 
haavan nopeaa leviämistä. Haavainfektio voi ai-
heuttaa myös sepsiksen eli yleisinfektion. (Duo-
decim 2007.) 

Sepsis vaikuttaa paranemisprosesseihin koko 
kehossa, myös alun perin vahingoittumissa ku-
doksissa. Tämä perustuu mm. kollageenin muo-
dostumisen ja hajoamisen epätasapainoon, kun 
kollageenia hajoittavat matrixin metalloproteai-
naasit ovat liian aktiivisia. Sepsiksen yhteydessä 
ihon akuuteissa haavaumissa epidermaalisen ku-
doksen uudelleen muodostuminen hidastuu, eikä 
haavan pinnalle ei muodostu suojaavaa kerrosta 
yhtä nopeasti kuin normaalisti. (Gäddnäs 2010.) 

Huomion arvoista käytännön työssä
Viimeiseksi olen kerännyt muutamia yleisiä pa-
ranemiseen vaikuttavia asioita. Lääkäri kohtaa 
päivittäin henkilöitä, joilla paraneminen on nor-
maalia hitaampaa.

Ikä 

Ikä vaikuttaa kudosvaurion paranemiseen. Lap-
sena murtumat ja ihon haavaumat paranevat no-
peasti, mutta toisaalta kudosvaurio voi vaikuttaa 
ratkaisevasti yksilön kehitykseen. Esimerkiksi 
raskauden aikana alkoholin johdosta sikiölle 
aiheutuneet vauriot vaikuttavat koko yksilön 
kasvuun. Taas kasvuiässä esim. suuret annokset 
radioaktiivista säteilyä voivat vaikuttaa pituus-
kasvuun. Ikääntymisen johdosta tapahtuu usei-
ta rappeuttavia eli degeneratiivisia muutoksia. 
Lisäksi paranemisprosessi hidastuu. Osittain 

tämä johtuu iän mukanaan tuomista kroonisista 
sairauksista ja mm. iskemiasta. (Goepel 2009.) 
Lu ym. (2005) selvittivät tutkimuksessaan, miten 
murtuman paranemiseen liittyvät solutason me-
kanismit muuttuvat iän myötä hiirillä. Tutkimus 
osoittaa ikääntymisen hidastavan murtumaan 
liittyvää rusto- ja luusolujen erilaistumista, rus-
tosolujen kypsymistä sekä koko luutumisproses-
sia. 

Diabetes 

Yksi tyypillisimmistä kudosvaurion parane-
mista rajoittavista tekijöistä on jokin krooninen 
sairaus. Tästä hyvä esimerkki on diabetes, joka 
vaikuttaa sokeriaineenvaihdunnan myötä koko 
kehoon. Diabetesta sairastavalla on suurentu-
nut kroonisten haavaumien sekä niiden johdosta 
amputaation riski. Diabeteksessa kudosvaurion 
paranemisen rajoittuminen johtuu monista eri te-
kijöistä. Verisuonistossa mm. endoteelin alainen 
tyvikalvo paksuuntuu, mikä vaikuttaa leukosyyt-
tien toimintaan ja verenkierron paikalliseen sää-
telyyn. Lisäksi yhtäaikaiset hermostoon liittyvät 
muutokset aiheuttavat mm. histamiinin erityksen 
häiriöitä, ja tämä taas verisuoniston vasodilataa-
tion ja siten pitkittynyttä hypoksiaa kudosvaurio-
tilanteessa. Hermostoon liittyen seuraa myös on-
gelmia tuntoaistissa sekä asentotunnossa, mitkä 
edelleen altistavat haavaumille ja tapaturmille. 
(Falanga 2005.) 

Tupakointi 

Tupakoinnin vaikutuksia kudosvaurion – etenkin 
murtumien – paranemiseen on tutkittu runsaasti, 
ja sen haitalliset vaikutukset paranemisen kan-
nalta on tiedetty jo jonkin aikaa. Sloan ym (2010) 
esittelevät katsausartikkelissaan tupakanpolton 
vaikutuksia luunmurtumien paranemiseen, ja 
painottavat tupakan polton katkaisemisen tärke-
yttä paranemisen kannalta. Tupakansavu vaikut-
taa paranemisprosessiin usealla eri tavalla, mm. 
heikentämällä pintaverenkiertoa, sidekudosta 
muodostavien fibroblastien ”vaeltamista” vau-
rioalueelle sekä niiden toimintaa ja lisäämällä 
happiradikaalien määrää. On myös viitteitä sii-
tä, että tupakansavun sisältämän nikotiini on os-
teoblasteille ja kalsitoniinille myrkyllistä. 
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Hermotuksen puuttuminen 

Hermotuksen puuttuminen eli denervaatio ku-
dosvaurioalueella rajoittaa paranemista, koska 
tuolloin kipuaistimus ei varoita potilasta ku-
dosvauriosta (Goepel 2009). Kipuaistimus on 
biologisesti elossa säilymisen edellytys. Kivun 
ansiosta ihminen vetäytyy pois kudosvauriota 
aiheuttavasta ärsykkeestä (esim. kuuma), välttää 
vaurioituneen alueen kuormitusta (esim. murtu-
ma) sekä menee lopulta myös lääkäriin. Kivun 
merkitystä havainnollistaa se, että henkilöt, jot-
ka eivät pysty tuntemaan kipua (kongenitaalinen 
analgesia), loukkaavat itsensä jatkuvasti ja voi-
vat kuolla jo nuorena mm. umpilisäkkeen puh-
keamiseen. (Kalso ym. 2002.) 

Stressi 

Psyykkisen stressin yhteyttä kudosvaurion pa-
ranemiseen on tutkittu jonkin verran. Aihe on 
mielestäni kliinisesti kiinnostava, sillä sinänsä 
sairastaminenkin on stressaavaa. Walburn ym. 
(2009) osoittivat 11 tutkimusta kattavassa meta-
analyysissaan stressin hidastavan haavan para-
nemista tilastollisesti merkitsevästi (p<0,01). Ei 
kuitenkaan tiedetä, millä mekanismilla stressi 
vaikuttaa paranemiseen. Lisäksi tarvitaan tie-
toa, miten stressiin liittyvät muuttujat, kuten ikä, 
stressin kesto, masennus ja ahdistus, vaikuttavat 
yhtälöön. Etenkin satunnaistettuja, kontrolloituja 
tutkimuksia asiaan liittyen kaivataan. (Walburn 
2009.) 

Lopuksi
Kudosvaurion paranemiseen liittyy niin monta 
eri tekijää, että lienee suorastaan epänormaalia, 
kun vaurio paranee normaalisti. Huomionarvois-
ta on se, että näiden fysiologisten ja biologis-ten 
mekanismien taustalla on myös ihminen itse. Ih-
misellä itsellään on hyvin suuri päätösval-ta ku-
dosvaurion paranemisen onnistumisessa. Potilas 
on itse vastuussa ruokavaliostaan, haavanhoidon 
hygieniasta ja mm. tupakoinnista, ja voi tietoi-
silla valinnoillaan vaikuttaa näihin ja edistää pa-
ranemista. Myös aikuistyypin diabetes ja sepel-
valtimotauti, jotka hidasta-vat paranemisproses-
sia, ovat suurelta osin elämäntapoihin liittyviä. 
Tärkeässä osassa parane-misessa on myös osata 
antaa aikaa paranemiselle ja levätä. Esimerkiksi 
tuki- ja liikuntaelinten rasitusvammat ilmoittavat 
itsestään yleensä kauan ennen kuin ongelmasta 

on tullut krooninen. Kun akuutissa vaiheessa 
malttaisi antaa kudoksen levätä, myös paranemi-
nen olisi todennäköisempää. 

Terveysalan ammattilaisten tulisi osata ohjata 
potilasta näissä paranemiseen liittyvissä asioissa, 
jotta potilaalla itsellään olisi avaimet mahdolli-
simman nopeaan ja tehokkaaseen paranemiseen. 
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Tiivistelmä
Murphy Roths Large (MRL) on muuntogeeninen hiirikanta, jonka poikkeuksellinen regeneraatiokyky on ol-
lut sen löytymisestä lähtien kiivaan tutkimuksen kohteena. MRL-hiiri pystyy toipumaan esimerkiksi korvaan 
tehdystä reiästä täydellisesti, ilman arpeutumista. Tähän liittyy muun muassa solujen erilaistumisen peruuntu-
minen eli dedifferentaatio, sekä näistä soluista syntyvä blastema. Merkittävän tästä tekee se, että nisäkkäillä ei 
normaalisti ole tätä alemmille elämänmuodoille (axolotli, meritähti) ominaista parantumiskykyä. Koska MRL-
hiiren regeneraatiokyky on saavutettu vain muutamaa geeniä muuttamalla, on se herättänyt toiveita tämän 
kyvyn siirtämisestä helposti myös ihmisille. 

Johdanto
Nisäkkäiden kudosvauriot paranevat normaalisti 
arpeutumisen kautta. Sen sijaan sammakkoeläi-
missä ja muissa alkukantaisemmissa selkäran-
kaisissa kokonaisten kudosten ja jopa raajojen 
regeneraatio on mahdollista ja melko yleistä. 
Erikoisesta paranemiskyvystä tunnettua Mur-
phy Roths Large (MRL) -hiirikantaa käytetään 
mallina selvittämään regeneraatiokyvyn eroja 
nisäkkäiden ja sammakkoeläinten välillä. Tässä 
esseessä selvitämme eroja paranemisessa MRL-
hiiren, muiden nisäkkäiden sekä sammakkoeläi-
mien välillä. 

Kudosten korjautumiskyky
Eliöiden kyky toipua kudosvaurioista vaihtelee 
suuresti lajista ja luokasta toiseen. Yleisenä nyrk-
kisääntönä voidaan pitää, että kehittyneemmät 
lajit parantuvat hitaammin ja huonommin kuin 
alkeellisemmat. Esimerkiksi piikkinahkaiset, ku-
ten meritähdet, pystyvät kasvamaan kokonaiseksi 
yksilöksi vaikka menettäisivät puolet ruumistaan, 
johtuen kudosten yksinkertaisemmasta rakentees-
ta. Monimutkaisemmilla lajeilla, kuten selkäran-
kaisilla, on paraneminen paljon rajatumpaa.

Selkärankaistenkin alajaksosta löytyy kuitenkin 
useita lajeja, joiden kudosten parantumiskyky 
on huomattava. Muun muassa tietyt salamanterit 
(esimerkiksi axolotli (Ambystoma mexi-canum) 
ja vesiliskot (Pleurodelinae)) pystyvät toipu-
maan mittavista kudosvaurioista, ja kasvatta-
maan jopa uusia raajoja menetettyjen tilalle. 
Näillä lajeilla vauriot paranevat kokonaisten ku-

dosten regeneraation kautta, jossa uusi kudos on 
lähes identtinen alkuperäiseen verrattuna. Nisäk-
käillä tällainen kyky on paljon harvinaisempaa. 
Nisäkkäiden kudokset paranevat useimmiten 
arpeutumisen kautta, jolloin vauriokohtaan syn-
tyy suhteessa enemmän sidekudosta. Tämän seu-
rauksena kudos on epäjärjestäytyneempi ja toi-
minnaltaan muuttunut alkuperäiseen verrattuna. 

Nisäkkäiden haavojen paraneminen voidaan ja-
kaa neljään vaiheeseen: hyytymisvaihe, tuleh-
dusvaihe, proliferaatiovaihe sekä uudistumisvai-
he (Velnar ym. 2010). Ihon rikkoutuessa haavaan 
muodostuu ensin fibrinogeenistä verihiutaleiden 
avulla verenvuodon tyrehdyttävä fibriiniverk-
ko (hyytymisvaihe). Seuraavaksi neutrofiilit ja 
makrofagit fagosytoivat bakteereja ja syövät esi-
merkiksi vaurioitunutta kudosta (tulehdusvaihe). 
Fibriiniverkko supistuu ja haava täyttyy granu-
laatio- eli jyväiskudoksella, joka toimii pohjana 
uuden kudoksen kasvulle. Epiteelisolut peittävät 
haavan ja haavan alueelle alkaa vaeltaa runsaasti 
fibroblasteja, jotka kurovat haavaa umpeen sekä 
alkavat tuottaa kollageenia vahvistaakseen uutta 
ihoa (proliferaatiovaihe). Proliferaatiovaiheen 
jälkeen granulaatiokudos korvataan kollageenil-
la ja elastaanilla (uudistumisvaihe). Neovaskula-
risaatio haavan alueella huolehtii uuden kudok-
sen verensaannista (Velnar ym. 2010). Nisäkkään 
haavan paranemisen vaiheet on esitetty kuvassa 
1. Vaikka haava umpeutuu ja alueelle kasvaa 
normaali iho, ei paraneminen ole silti täydellistä. 
Laajojen haavojen paraneminen arpeutumalla on 
erittäin vaikeaa, ihon lujuus heikkenee, eikä sii-
nä ole esimerkiksi karvatuppia.
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Kuva 1. Haavan paraneminen arpeutumalla. A: Haavan päälle muodostuu fibriiniverkko, joka tyrehdyt-
tää verenvuodon. B: Leukosyytit siirtyvät haava-alueelle bakteereja tuhoamaan (Ma: makrofagi; Ne: 
neutrofiili). C: Fibroblastit (Fib) kurovat haavan umpeen ja tuottavat kollageenia. Epiteelisolut (Ep) peit-
tävät haavan. D. Uudistumisvaiheessa granulaatiokudos korvataan elastiini- ja kollageenisäikeillä. Arpi 
muodostuu. 

MRL-hiiren regeneraatio
Murphy Roths Large on poistogeeninen hiiri-
kanta, joka jalostettiin alun perin malliksi au-
toimmuunisairauksien (erityisesti systeemisen 
lupus erythematosuksen) tutkimista varten. Tältä 
nimenomaiselta hiireltä puuttuu muun muassa 
p21-geeni. Hiiren tavallisesta poikkeava paran-
tumiskyky huomattiin sattumalta, kun muita tut-
kimuksia varten korvarei’itetyt hiiret olivat pa-

rantuneet merkeistään (Clark ym., 1998). Tämä 
löytö aloitti tutkimusten sarjan, jossa keskityttiin 
MRL-hiiren parantumiskykyyn ja sen syihin. 

MRL-hiiren korvareiän umpeutumista regene-
raation kautta on tutkittu selvästi eniten. Myös 
muiden kudosten regeneraatiota on havaittu: 
muun muassa MRL-hiirien sarveis- ja verkko-
kalvon, sydämen (Leferovich ym. 2001), nivel-
ruston sekä maksan on havaittu paranevan ilman 
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arven muodostumista. Kuitenkin esimerkiksi 
MRL-hiiren selkänahkaan tehty haava paranee 
nisäkkäille ominaisella tavalla, eli arpeutumalla. 
(Beare ym. 2006).

Regeneraation vaiheet MRL-hiirellä

Kun MRL-hiiren korvaan tehdään reikä, ensim-
mäisenä reiän reunoille syntyy fibrinogeenistä 
ja trombosyyteistä verkko verenvuotoa estä-
mään. Seuraavaksi haavan ympärillä keratino-
syytit alkavat hiljalleen kuroa haavaa umpeen 
ja kasvavat kerrokseksi haavan päälle. Tämän 
re-epitelisaation avulla saadaan aikaan selvära-
jainen pinta, joka toimii alustana regeneraatiolle. 
Re-epitelisaation jälkeen uusi muodostunut haa-
vaepiteelikerros jakaantuu ja paksuuntuu. Toisin 
kuin nisäkkäillä yleensä, alkaa haavaepiteeli 
paksuuntumisen jälkeen muuttua erilaisia sig-
naaleja erittäväksi kudokseksi, josta käytetään 
nimitystä AEC (Apical Epithelial Cap) (Mura-
wala ym. 2012). 

AEC:n alla olevat kudossolut, kuten fibroblastit 
ja kondrosyytit, dedifferentoituvat eli muuttuvat 
takaisin mesenkymaalisten solujen kaltaisiksi. 
Mesenkymaaliset solut ovat kaikkien sidekudok-
sen solujen esiasteita. Nämä erilaistumattomat 
solut siirtyvät kohti haavaa ja niistä muodostuu 
haavan keskelle eli AEC:n alle lopulta blastema, 
eli erilaistumattomien solujen massa (Murawala 
ym. 2012), joka on havainnollistettu kuvassa 2.

Kuva 2: Poikkileikkaus Murphy Roths Large -hii-
ren korvaan tehdystä reiästä ja sen paranemiseen 
liittyvistä rakenteista. AEC:n (apical epithelial 
cap) alla on nähtävissä blastema, eli erilaistumat-
tomien solujen massa. 

Kun blastema on muodostunut ja peittänyt kor-
vareiän kokonaan, alkavat solut jälleen erilais-
tua. Fibroblastit tuottavat kollageenia ja veri-
suonet sekä hermot kasvavat alueelle uudelleen. 

Myös karvatupet, talirauhaset ja jopa rustokudos 
regeneroituvat MRL-hiiren kudosvauriossa täy-
dellisesti. Kaikkia blastemasolujen uudelleen 
erilaistumiseen liittyviä molekyylitason tapahtu-
mia ei vielä tarkasti tunneta (Buckley 2012). 

Regeneraation säätely

Haavan paranemiseen, regeneraatioon, solujen 
dedifferentoitumiseen ja blasteman muodostuk-
seen vaikuttaa monia erilaisia signaaleja. Her-
movälitteiset signaalit vaikuttavat erityisesti re-
epitelisaatioon. Niiden vaikutus on siis erittäin 
merkittävä erityisesti paranemisen alkuvaihees-
sa. Tämä kuvattiin muun muassa eräässä Buck-
leyn (2012) johtamassa kokeessa: MRL-hiiriltä 
katkaistiin korvaan johtavat hermot, jonka jäl-
keen suoritettiin normaali korvarei’itys. Näiden 
hiirien paranemiskyky katosi lähes täysin, sillä 
ne eivät pystyneet regeneroimaan eivätkä muo-
dostamaan edes arpikudosta haavaan, mikä johti 
reiän laajenemiseen ja korvan laajaan kuolioon. 
(Buckley ym. 2012). Muita tärkeitä signaaliläh-
teitä ovat muun muassa AEC:n ja haavan alla 
sijaitsevien mesenkymaalisten solujen erittämät 
viestiaineet, kuten Sp9 ja metalloproteinaasi 
MMP-9 (Satoh ym. 2008) sekä retinoiinihappo 
(Murawala ym. 2012).

Eräs yhteinen piirre lähes kaikilla regeneraa-
tioon kykenevillä lajeilla on G2/M -vaiheeseen 
pysähtyneiden solujen suuri suhteellinen määrä 
kudoksissa. Tähän vaiheeseen pysähtyneet so-
lut ovat jo kopioineet DNA:nsa mitoosia varten, 
mutta eivät ole vielä siirtyneet itse mitoosiin. 
Näiden solujen on siis nopeampi siirtyä jakau-
tumisvaiheeseen, minkä ajatellaan nopeuttavan 
haavan paranemista ja regeneraatiota. p21-geeni 
on yksi vahvimmista G1-tarkastuspistettä ylläpi-
tävistä geeneistä, jotka estävät solua siirtymästä 
S- ja G2-vaiheeseen. MRL-hiireltä puuttuu tämä 
geeni, joten suurempi osa sen soluista siirtyy G2-
vaiheeseen, mikä osaltaan luultavasti parantaa 
sen regeneraatiokykyä (Bedelbaeva ym. 2010).

p21-geeniä tarvitaan useissa solua uhkaavissa 
tilanteissa (muun muassa DNA-vauriot, hapetus-
pelkistystilan epätasapaino, mitogeenit ja syö-
pävirukset) (Arthur ym. 2011). G1-tarkastuspis-
teessä solun DNA tarkastetaan. Mikäli virheitä 
löytyy tavallista enemmän, tai solu ei saa ulko-
puolelta signaalia jatkaa seuraavaan vaiheeseen, 
solu ei aloita DNA-synteesiä: sen sijaan p21 
monien muiden tekijöiden kanssa (muun muas-
sa tuumorisupressorigeeni p53) pakottaa solun 
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”horrokseen” (G0-tila). Jos p21-geeni puut-
tuu, G1-tarkastuspisteen tarkkuus vähenee ja 
solysykli voi jatkua seuraavaan vaiheeseen, jos-
sa mahdollisesti vaurioitunut DNA kahdentuu. 

G1-tarkastupisteen heikentämisen lisäksi p21:n 
puute MRL-hiiressä saattaa vaikuttaa regeneraa-
tiovasteeseen muillakin tavoilla. Puute voi vä-
hentää TGF-β-viestintää, jolloin arven muodos-
tuminen estyy. Puutteen takia hiiren solut saattai-
sivat myös reagoida huonommin sytokiineihin, 
joka taas johtaisi vähentyneeseen solujen ikään-
tymiseen, seneskenssiin. Puuttuva p21-geeni 
johtaa hiirillä regeneraatiovasteen kasvun lisäksi 
myös haittavaikutuksiin, kuten autoimmuunitau-
tien esiintyvyyden kasvuun, joiden tutkimiseen 
MRL-hiirikanta alun perin kehitettiin (Arthur 
ym. 2011).

Yhteenveto
MRL-hiiri on regeneraatiokykynsä löytymises-
tä lähtien ollut kiivaan tutkimuksen kohteena. 
Se on ensimmäinen todiste siitä, että alemmille 
elämänmuodoille ominainen kudosten parantu-
miskyky on nisäkkäilläkin mahdollisesti piile-
vänä. MRL-hiiren parantumiskyky on seurausta 
vain muutamien geenien (esimerkiksi p21) hil-
jentämisestä. Melko yksinkertaiselta vaikuttava 
prosessi on varmasti herättänyt toiveita myös 
kaupallisista ja lääketieteellisistä sovellutuksista 
ihmisten parantamista varten.

MRL-hiiren regeneraatiokyvyn mahdollinen 
sovellus voisi olla esimerkiksi geeniterapia, 
jossa potilaan p21-geeni hiljennettäisiin tai vai-
mennettaisiin tietyssä kudoksessa tai vaikkapa 
tapaturman jälkeen parantumista tehostamaan. 
Todennäköisesti parantumisen säätelyprosessi 
on kuitenkin niin monimutkainen, ettei yhden tai 
kahden geenin muuttamisella päästä vielä halut-
tuun lopputulokseen, eli kehittämään ihmiselle 
kykyä itse regeneroida täydellisesti vaurioituneet 
kudokset. Sen sijaan MRL-hiiren paranemispro-
sessia tutkimalla voitaisiin löytää apukeinoja 
muiden hoitomuotojen tukemiseen. Esimerkiksi 
elinsiirteiden integroitumista muuhun elimistöön 
voitaisiin tehostaa parantamalla angiogeneesiä 
siirteen ympärillä tai arpeutumista voitaisiin 
suurten leikkausten jälkeen vähentää.

Kuten MRL-hiiressäkin huomataan, on suurem-
massa regeneraatiokyvyssä myös haittapuolensa. 
Solusykliä säätelevän p21-geenin puuttuminen 
johtaa luultavasti pitkällä aikavälillä syöpäris-

kin kasvuun. Autoimmuunitaudit, kuten lupus, 
alkavat vaivata MRL-hiirtä heti sen elämän 
alusta asti. Ehkäpä sille on syynsä, että kehitty-
neemmiltä ja pitkäikäisemmiltä selkärankaisilta, 
kuten ihmisiltä, on regeneraatiokyky kadonnut 
evoluution seurauksena. Lyhyen elämänsä aika-
na esimerkiksi meritähti ei ehdi kuolla syöpään, 
mutta nykyajan ihmisille kohonnut syöpäriski on 
paljon vaarallisempaa. Pitää myös muistaa, että 
vaikka MRL-hiiri pystyy jossain määrin regene-
roimaan itseään, ei sekään pysty kasvattamaan 
uusia raajoja menetettyjen tilalle alempien elä-
mänmuotojen tapaan. Ehkä kehittyneiden sel-
kärankaisten kaikkien kudosten regeneroiminen 
on vain liian virhealtista ja vaikeaa, jotta se olisi 
lajin tai yksilön kannalta järkevää.
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Tiivistelmä
Vierasesinereaktio on monivaiheinen tapahtumasarja, joka käynnistyy elimistöön joutuneen vierasesineen 
aiheuttaman kudosvaurion korjaamiseksi. Vierasesinereaktio alkaa väliaikaisen matrixin muodostumisella, 
mitä seuraa sekä akuutin että kroonisen vaiheen läpikäyvä tulehdusreaktio. Vierasesinereaktiolle on tyypillis-
tä granulaatiokudoksen muodostuminen vierasesineen ympärille. Granulaatiokudos sisältää paljon verisuonia, 
fibroblasteja ja niiden tuottamaa sidekudosväliainetta sekä tulehdussoluja. Angiogeneesissä eli verisuonten 
uudismuodostuksessa muodostuvaan granulaatiokudokseen syntyy verisuonia hapen ja ravinteiden saannin 
turvaamiseksi. Lopulta vieraasesinereaktio etenee fibroosiin eli vierasesineen ympärille muodostunut granulaa-
tiokudos kypsyy muodostaen fibroottisen kapselin. Fibroottinen kapseli on rakenteeltaan tiivis ja se pyrkiikin 
eristämään vierasesineen ympäröivästä kudoksesta ja koko muusta elimistöstä.

Johdanto
Vierasesineellä tarkoitetaan elimistöön joutunut-
ta vieraan aineen kappaletta, joka voi aiheuttaa 
kudoksessa pitkäaikaisen tulehduspesäkkeen eli 
granulooman, jolle ovat ominaisia vierasesine-
jättisolut. (Finlayson ym. 2010) Vierasesine voi 
olla käyttötarkoituksesta riippuen muun muassa 
biomateriaalia, metallia tai komposiittia. (Kont-
tinen ym. 2004) Paljon käytettyjä vierasesineitä 
ovat proteesit, kuten nivelproteesit, sydämen-
tahdistimet ja luupuutosten korjauksessa käy-
tetyt antibioottipäällysteiset spacer-materiaalit. 
Vierasesine aiheuttaa elimistössä kudosvaurion, 
akuutin ja kroonisen tulehduksen kautta varsinai-
seen vierasesinereaktion sekä granulaatiokudok-
sen että fibroosikapselin muodostumisen. Tuleh-
dusvasteen laukaiseman prosessin tarkoituksena 
eristää vierasesine ympäröidystä kudoksesta fib-
roosikapselin avulla. Vierasesinereaktion lisäksi 
vierasesine toimii erinomaisena kasvualustana 
haitallisille mikrobeille ja sen mukana elimis-
töön voi tunkeutua myös infektioita aiheuttavia 
mikrobeja, joiden hoito mikrobilääkehoidolla 
ei ole yleensä riittävän tehokasta. (Haarala ym. 
2007, Hong ym. 2011)

Vierasesinereaktion käynnistyminen
Vierasesineen joutuminen elimistöön käynnistää 
monivaiheisen tapahtumaketjun kudosvaurion 
parantamiseksi ja vierasesineen eristämiseksi 
(kuva 1). Veren ja vierasesineen välisen vuoro-
vaikutuksen seurauksena veren proteiinit, kuten 
albumiini, fibronektiini, fibriini, trombosyytit, 
immunoglubuliini G, kerrostuvat vierasesineen 
pinnalle muodostaen väliaikaisen matrixin. (Par-
ham, 2009) Tätä tapahtumasarjaa kutsutaan Vro-
manin efektiksi. Matrixin muodostumiselle on 
välttämätöntä veren hyytymistekijöiden aktivoi-
tuminen. Maksan tuottama protrombiini muuttuu 
trombiiniksi, joka saa aikaan liukoisen fibrino-
geenin muuttumisen säiemäiseksi fibriiniksi. 
Hyytymistekijöiden aktivoituminen aiheuttaa 
fibrinolyysin, joka puolestaa hajottaa fibriiniä, 
estäen veren liiallisen hyytymisen. (Anderson 
ym. 2008) 
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Kuva 1: Vierasesinereaktion eteneminen. Kun vierasesine pääsee elimistöön, se aiheuttaa kudosvauri-
on seurauksena monivaiheisen tapahtumaketjun, joka johtaa lopulta fibroosikapselin muodostumiseen. 

Tulehdusvaihe

Akuutti tulehdus 

Väliaikaisen matrixin proteiinit saavat aikaan 
akuutin tulehduksen, joka kestää minuuteis-
ta muutamiin päiviin riippuen kudosvaurion 
laajuudesta ja vierasesineen suuruudesta. (An-
derson ym. 2008) Akuutissa tulehdusvaiheessa 
neutrofiilit eli polymorfonukleaariset leuko-
syytit ja syöttösolut siirtyvät tulehdusalueelle. 
Vierasesineen pinnalle aiemmin muodostuneen 
väliaikaisen matrixin proteiinit, kuten immunog-
lobuliini G, houkuttelevat tulehdusalueelle neut-
rofiilejä, joiden pinnalla on erityiset reseptorit 
plasman proteiineille.

Integriinit ovat glykoproteiineja, jotka säätelvät 
solu-solu ja solu-matrix signalointia toimimalla 
adheesiomolekyyleinä endoteeleille ja leuko-
syyteille. Sytokiinit ovat puolestaan tulehdus-
tekijöistä, jotka vierasesinereaktion yhteydessä 

lisäävät adheesiomolekyylien määrää leukosyyt-
tien pinnalla ja siten leukosyyttien adheesiota 
endoteelille. Myös useat muut adheesiomole-
kyylit, kuten solunsisäinen adheesiomolekyyli 
1 (ICAM-1) ja vaskulaarinen soluadheesiomole-
kyyli (VCAM), ovat tärkeinä tekijöinä mukana 
leukosyyttien adheesiossa tulehdusalueelle. (An-
derson 2001)

Leukosyyttien pinnalla on myös reseptorit kemo-
taktisia tekijöitä varten, joiden avulla säädellään 
leukosyyttien liikkumista ja aktivointia tulehdus-
alueella. Kemotaktisia tekijöitä erittyy erityisesti 
vierasesineen vaurioittamista soluista. Neutrofiili-
en tärkein tehtävä akuutin tulehduksen vaiheessa 
on fagosytosoida mikro-organismeja ja vierasma-
teriaalia. Vierasesineen koko ja materiaali vaikut-
tavat neutrofiilien fagosytointiin ja tulehduksen 
laajuuteen. (Hoffman ym. 2004) Syöttösolujen 
tuottama histamiini puolestaan edistää akuutin tu-
lehduksen syntymistä vierasesinettä ympäröivään 
kudokseen. (Anderson ym. 2008)
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Krooninen tulehdus

Akuutti tulehdus etenee krooniseen tulehdusvai-
heeseen, jossa vallitsevina soluina ovat lymfo-
syytit, plasmasolut sekä makrofagit. (Finlayson 
ym. 2010) Kroonisessa tulehduksessa elimistö 
käynnistää soluvälitteisen puolustusreaktion, 
jossa keskeisinä soluina ovat T- ja B -lymfo-
syytit. T-solut jaetaan kahteen pääluokkaan sen 
perusteella ilmentävätkö ne CD4- vai CD8-mo-
lekyyliä. CD 4 T-solut ovat auttajasoluja, jotka 
tuottavat sytokiineja aktiovoiden makrofageja, 
CD 8 T-soluja, B-lymfosyytteja, vasta-ainetuo-
tantoa ja luonnollisia tappajasoluja. (Hedman 
ym. 2011) Aktivoituvat B-solut jakaantuvat 
toistuvasti muodostaen samanlaisia tytärsoluja, 
joista osa muuntuu vasta-aineita tuottaviksi plas-
masoluiksi. Suurin osa plasmasoluista kuolee 
tuotettuaan vasta-aineita parisen viikkoa, koska 
niiden proteiinituotanto on keskittynyt lähes ko-
konaan vasta-aineiden tuottamiseen, jolloin ne 
eivät kykene tuottamaan tarpeeksi proteiineja 
omiin tarpeisiinsa. (Hedman ym. 2011)

CD4 T-solut aktivoivat makrofageja kiihdyttäen 
niiden happiaineenvaihduntaa, jonka seuraukse-
na on typpioksidin, peroksidien ja happiradikaa-
lien tuotanto, mikä puolestaan vaikuttaa kiihdyt-
tävästi makrofagien toimintaan. Toinen tärkeä 
säätelytekijä on interferoni gamma (IFN- γ), 
joka vaikuttaa makrofagien aktiivisuuden lisäksi 
Th 1- tyyppisten T-solujen erilaistumiseen ja im-
munoglobuliinivasteen kypsymiseen B-soluissa. 
(Parham 2009, Underwood ym. 2009)

Osa makrofageista liittyy yhteen muodostaen 
vierasesinereaktiolle tyypillisiä jättisoluja, jois-
sa on useita tumia epäjärjestyksessä. (Parham 
2009) Vierasesinereaktiolle tyypilliset jättisolut 
syntyvät makrofagien liittyessä yhteen ja yleen-
sä niitä ilmenee kudoksen ja kehoon joutuneen 
vierasesineen ja vaurioituneen kudoksen rajapin-
nalla. Sekä makrofagien muodostuessa mono-
syyteistä että makrofagifuusiossa integriinit ovat 
välttämättömiä solujen yhteenliittymisessä. Eri-
laiset liukoiset välittäjäaineet eli sytokiinit kuten 
interleukiini-4 (IL-4) ja interleukiini-13 (IL-13) 
aiheuttavat osaltaan makrofagien yhteenliitty-
mistä jättisoluiksi. (Brodbeck ym. 2010) Vie-
rasesinejättisolujen elinkaaren pituudesta on ris-
tiriitaista tietoa. Joidenkin tutkimusten mukaan 
ne elävät muutamia päiviä, kun taas osassa tutki-
muksia niiden on havaittu elävän useita vuosia. 
(Anderson 2001)

Granulaatiokudos
Granulomatoottinen tulehdus on kroonisen 
tulehduksen erikoistyyppi, jossa syntyy gra-
nulaatiokudosta. Granulaatiokudos on löyhää 
sidekudosta, joka sisältää kollageenisäikeitä, 
sidekudossoluja eli fibroblasteja ja tulehdus-
soluja. (Finlayson ym. 2010) Granulaatiokudos 
sisältää paljon verisuonia, jotka turvaavat muo-
dostuneen kudoksen ravintoaineiden ja hapen 
saannin. Verisuonten kautta vaurioituneet solut 
pääsevät poistumaan ja uusia leukosyyttejä siir-
tymään alueelle. Verisuonten uudismuodostusta 
kutsutaan angiogeneesiksi. Neovaskularisaaati-
ossa uusia verisuonia muodostuu aikaisemmista 
verisuonista. Makrofagien erittämät endoteeli-
kasvutekijät (VEGF) aktivoivat endoteelisoluja 
erittämään entsyymejä, jotka valikoiden hajot-
tavat solunulkoisen matrixin proteiineja tehden 
mekaanisesti tilaa endoteelisolujen vaellukselle 
ja kerääntymiselle kapillaariputkiin. Angiopoie-
tiini 1 (Ang-1) ja verihiutalekasvutekijät (PDGF) 
vaikuttavat endoteelisolujen reseptoreihin kutsu-
en paikalle mesenkymaalisoluja, kuten perisyyt-
tejä, sileitä lihassoluja sekä fibroblasteja, jotka 
lopulta ympäröivät endoteelisolujen muodosta-
mat putket muodostaen verisuonten seinämät. 
(Kierszenbaum 2007, Underwood ym. 2009)

Granulaatiokudos on varsinkin sen muodostumi-
sen alkuvaiheessa erittäin aktiivista. Jakautuvia 
fibroblasteja vaeltaa vierasesineen reunamille 
runsaasti ja ne ovat aktivoituneet erittämään kol-
lageenia (erityisesti tyyppejä I ja III), proteogly-
kaaneja ja muita sidekudosväliaineita. (Parham 
2009) Kollageeni antaa kudokselle vetolujuutta, 
kun taas proteoglykaanit vaikuttavat kudoksen 
joustavuuteen. (Kierszenbaum 2007) Granulaa-
tiokudoksen ydinosa muodostuu monitumaisista 
jättisoluista, jotka ovat muodostuneet makro-
fagien liittyessä yhteen. Jättisolujen ympärille 
kasaantuu epiteloidisoluja, joiden syntymiseen 
makrofageista vaikuttavat interleukiini-12 (IL-
12) ja interferoni gamma (IFN- γ). Epiteloi-
disolut ovat makrofageista muuntuneita, suuria, 
yksittäisiä soluja, joiden solusyöntiominaisuudet 
ovat heikentyneet. Granulaatiokudoksen uloim-
pana kerroksena on T-imusolukerros, joka muo-
dostuu suurimmaksi osaksi CD4 T-soluista. (Par-
ham 2009)
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Vierasesineen kapseloituminen
Fibroosikapselin muodostuminen on vierasesi-
nereaktion viimeinen vaihe, jossa granulaatioku-
doksen fibroblastit kypsyvät fibrosyyteiksi. Fib-
roblastien kollageenisynteesin loppuessa niiden 
solulima vähenee ja tuma kutistuu. Kypsä fibroo-
sikapseli on tyypillistä tiivistä sidekudosta, joka 
sisältää vain vähän varsinaisia sidekudos- ja tu-
lehdussoluja suhteessa soluväliaineen määrään. 
Fibroottisen kapselin saavuttaessa lopullisen 
muotonsa sidekudosproteiinien, muun muas-
sa kollageenisäikeiden, määrä on suuri tehden 
kudoksesta mekaanisesti kestävän ja eristävän. 
(Anderson 2004, Kierszenbaum 2007) Solujen 
nopea jakaantuminen vierasesinettä ympäröiväs-
sä kudoksessa sekä vierasesineen pinnalle muo-
dostunut tukirakenne tehostavat fibroosikapselin 
muodostumista. Vierasesinettä ympäröivän fib-
roosikapselin paksuuteen ja muotoon vaikuttavat 
asennetun vierasesineen lisäksi vierasesineen ja 
kudoksen välinen hankautuminen ja vierasesi-
neestä irtoavat partikkelit. (Anderson 2001)

Vierasesinereaktion tärkein vaihe on vierasesi-
neen eristäminen muusta kudoksesta fibroosi-
kapselin avulla. Fibroosikapselin muodostumi-
nen ehkäisee ympäröivien kudosten vaurioitu-
mista, mikä mahdollistaa sen, ettei sattumalta 
elimistöön joutuneiden vierasesineiden poisto 
ole välttämätöntä. Vierasesineen kapseloitumi-
nen voi olla kuitenkin haitallista vierasesineille, 
kuten glukoosisensoreille, joiden toiminta pe-
rustuu laitteen ja normaalin kudoksen väliseen 
vuorovaikutukseen (Hoffman ym. 2004). Lisäksi 
fibroosikapselin muodostuminen voi aiheuttaa 
potilaalle kipua, minkä vuoksi tutkitaan vaih-
toehtoisia materiaaleja erilaisille implanteille. 
Erityisesti biomateriaalien käyttö vierasesine-
materiaalina on ollut tutkimuksen kohteena vii-
me vuosina. Fibroosikapselin muodostuminen 
on siis elimistön luonnollinen keino turvata ym-
päröivien kudosten normaali toiminta. Sen aihe-
uttamat mahdolliset haittavaikutukset ilmenevät 
pikemminkin elimistöön asennettavien erilaisten 
vierasesineiden toiminnan häiriintymisenä. 
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Abstract
The usage of biomaterials has become more common during last decades. New biomaterial applications and 
new biomaterial researches have opened new opportunities to use biomaterials in medical field even more dif-
ficult tissue injuries. Biomaterial science has enabled to use different biomaterials as an implant material and 
as a scaffold structure.

Immediately after implantation, cells start to interact with biomaterial and the foreign materials starts body 
reactions. Several different cells involve in body reactions to foreign material. Although the implantation mate-
rial is suitable for body environment, there start different host reaction to biomaterial. Infection is an indication 
of possible complication.

Introduction
Biomaterials are materials that interact with bio-
logical systems. In medicine biomaterials are 
foreign materials that are used to repair or to rep-
lace tissue injuries. Biomaterials are classified in 
many different ways. First example in classifica-
tion is source; natural, modified natural and synt-
hetic biomaterials. The structure of biomaterials 
is a one option to classify biomaterials; metals, 
ceramic, polymers and composites. In natural 
biomaterials different structures are, for examp-
le, polysaccharides and proteins. One option for 
classification are different properties of bioma-
terials; biostabile, biodegradable and bioactive 

biomaterials. The usage also share biomaterials 
in two different groups; medical and non-me-
dical (materials that interact with environment) 
biomaterials. Degradation may be one classifica-
tion way, for example hydrolytically and enzy-
matically degradable biomaterials. Additional-
ly, the tissue reaction may be one classification 
method; toxic, biologically inert, bioactive and 
biodegradable biomaterials. (Ratner et al. 1996)

In Table 1 are listed different applications of bio-
materials and typical material examples. On the 
left side of the Table 1 are listed different bioma-
terial applications in skeletal and cardiovascular 
systems, organs and senses.
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Table 1. Examples of biomaterial applications and types of biomaterials (Modified from Ratner et al. 
1996).

Applications Types of Biomaterials
Skeletal system
Joint replacement hip, knee) Titanium,TI-AI-V,stainless steal,polyethylene 

(PE)
Bone plate for fracture fixation Stainless steel, cobalt-chromium alloy
Bone cement Poly(methyl methacrylate) (PMMA)
Bony defect repair Hydoxylapatite
Artificial tendon and ligament Polytetrafluoroethylene (PTFE,Teflon}, 

polyethylene terephthalate (PET)
Dental implant for tooth fixation Titanium, alumina, calcium phosphate

Cardiovascular system
Blood vessel prosthesis PET,Teflon,polyurethane{PU}
Heart valve Reprocessed tissue, stainless steel, carbon
Catheter Silicon rubber, Teflon, PU

Organs
Artificial heart PU
Skin repair template Silicon-collagen composite
Artificial kidney {hemodialysers} Cellulose, polyacrylonitrile
Heart-lung machine Sicon rubber

Senses
Cochlear replacement Platinum electrodes
Intraocular lens PMMA, silicon rubber, hydrogel
Content lens Silicon-acrylate, hydrogel
Corneal bandage Collagen, hydrogel

Cell interaction to biomaterials

Cell-cell interactions and cell-matrix 
interactions

Cells are constantly interacting with each other 
and with the surrounding extracellular matrix 
(ECM). Cell adhesion is a natural phenomenon 
that is needed for maintaining normal biological 
function of the body. For example wound hea-
ling, immune response and maintaining tissue 
structure, as well as adaption to biomaterials, 
all include adhesion and cell- ECM interaction. 
There are four types of adhesion between cells 
or cells and ECM: gap junctions, desmosomes, 
hemidesmosomes and tight junctions. Only he-
midesmosomes are involved in cell-ECM inter-
action. (Ratner et al. 1996, Anselme 2000)

Adhesive sites between cells and solid substrata 
(Figure 1) can be categorized to focal adhesion 
(10–20 nm gap), close contact (30–50 nm gap) 
or extracellular matrix contacts (>100 nm gap). 
Focal adhesion is the strongest of these adhesion 
types and fibronectin is always included in this 
type of adhesion. Close contacts often surround 
the focal adhesion sites and matrix contacts are 
normally localised between cables of ECM ma-
terial and ventral cell membrane, as in the mean 
of connecting the cell membrane to the under-
lying substratum. (Ratner et al. 1996)
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Figure 1. Cell attaching to substratum. Focal adhesion sites (FA) are near the cell’s margins and close 
contacts (CC) surround them. Extracellular contacts (ECMC) are seen between substratum and vertical 
cell membrane in the middle. (Modified from Ratner et al. 1996)

Adhesion molecules are molecules that are ca-
pable of interacting with a spesific ligand. This 
ligand can be a cell membrane protein or ECM 
protein. Molecules can be divided to four major 
classes: cadherins, integrins, selectins and im-
munoglobulin superfamily. In osteoblasts only 
cadherins and integrins have been detected. (An-
selme 2000, Ratner et al. 1996)

Cell spreading and migration

The movement of cells requires continuing dy-
namic interaction between cell, substratum and 
cytoskeleton. Cells form lamellibodia to the 
leading edge. Focal adhesion sites are involved 
in migration and they enable lamellibodia to at-
tach to substratum and ”drag” the cell forward. 
However, cells with strong focal adhesion sites 
are usually less motile than cells with less adhe-
sive structures. Cell spreading is influenced by 
the substratum material. Hydrophobic substrata 
results in poor spreading of cells and hydrophilic 
substratum results in better spreading. (Ratner et 
al. 1996, Anselme 2000)

Cell interaction to biomaterials

Interaction between cells and biomaterial (Figu-
re 2) is greatly depending on the quality of the 
biomaterial. Surface topography, chemistry or 
surface energy can significantly influence the 
adhesion. When cells interact with the material 
surface they first attach and adhere. After that 
they start spreading, and the features of the adhe-
sion play a crucial role in the cells’ capability of 
proliferation and differentiation. As mentioned 
earlier, the hydrophilic biomaterial could be be-

neficial for cell migration. Some scientists have 
reported that negatively charged cells adhere to 
negative surfaces better in vitro, however, other 
studies are claiming that negatively charged cells 
adhere with smaller contact area to negatively 
charged surfaces. In vivo there is not believed to 
be any correlation between the charge of the sur-
face and adhesiveness of the cells. (Ratner et al. 
1996, Anselme 2000)

The surface roughness has a major impact to the 
adhesion. Migration test have shown that materi-
als with deeper groves are beneficial for cell mi-
gration. On the other hand, smooth surfaces are 
more blood compatible. Cells do not interact in 
vitro or in vivo with a biomaterial with naked sur-
face. Research has been extensively focused on 
combining oligopeptides that promote adhesion to 
biomaterial surfaces. These peptides resemble the 
primary structure of reseptor-binding proteins that 
normally are involved in cell-ECM interaction, in-
cluding fibronectin and laminin. Especially RGD 
(Arg-Gly–Asp) sequence is known for its specifi-
city for cell membrane receptor like integrins and 
experiments have shown its importance in adhesi-
on of bone cells. Biomaterials could be improved 
by preliminary combining these peptides to the 
surfaces. It is shown that not only the absorbed 
molecules, but also the conformation of molecu-
les is affecting the cell adhesion. Using only short 
peptides instead of whole glycoproteins is benefi-
cial. With short peptides it is possible to target a 
selected cell type, control the cells to adopt a spe-
cific phenotype by exposure to specific adhesion 
ligands and the peptides could be displayed so that 
almost all of them have the opportunity to bind to 
cell surface receptors. (Anselme 2000, Ratner et 
al. 1996, Hubbell 1999)
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Figure 2. Illustration of proteins involving in adhesion between cells and biomaterials. Gap junctions 
between neighbouring cells enable small molecules like ions to pass from cell to another. Cadherins 
attach cells to each other and interact with cytoskeleton through catenins. Integrins interact with bio-
materials by RGD sequence. (Modified from Anselme 2000)

Host reaction to biomaterials wound 
healing

Inflammation

Wound healing process is continuous process 
that starts immediately after injury. Wound hea-
ling process after implantation can be divided in 
four distinct phases 1) inflammation (acute and 
chronic), 2) granulation tissue, 3) foreign body 
reaction and 4) fibrosis and fibrous encapsulati-
on. (Ratner et al. 1996)

After biomaterial installation the acute inflam-
mation usually resolves quickly. Granulocytes 
migrate to the area of the biomaterial attracted 
by chemoattractants released by platlets and en-
dothelial cells. Chronic inflammation follows 
the acute inflammation and is featured by mony-
cytes and lymphocytes. Chronic inflammation 
takes place near the biomaterial implant site and 
passes by quite quickly. If the inflammation is 
persistent, taking more than 3 weeks, it indica-
tes infection. The complement system is the ma-
jor defence system against biomaterials in vivo. 
(Anderson et al. 2008, Franz et al. 2011)

Granulation tissue

The healing response is initiated by the action of 
monocytes and macrophages within 1 day follo-
wing implantation of biomaterial. The formati-
on of granulation tissue starts when fibroblasts 
and vascular endothelial cells in the implant site 
proliferate and begin to form granulation tissue. 
The granulation tissue may be seen as early as 
3–5 days following implantation of a biomate-
rial. The appearance of granulation tissue de-
pends on the extent of the injury. The formation 
of granulation tissue indicates the healing of the 
inflammation. In granulation tissue, the pink and 
soft granular appearance occurs on the surface 
of healing wounds. The characteristic histologic 
features of the granulation tissue include the pro-
liferation of new small blood vessels and fibrob-
lasts. (Ratner et al. 1996)

The new small blood vessels form in a process 
known as neovascularization or angiogenesis. 
This formation of blood vessels involves pro-
liferation, maturation and organization of en-
dothelial cells into capillary tubes. Fibroblasts 
are stimulated to proliferate by growth factors 
(mainly by TGF-b and PDGF) released from the 
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haemostatic clot and then migrate to the wound. 
The wound becomes rich in fibroblasts, which 
are active in synthetizing collagen and proteog-
lycans. Proteoglycans predominate in early state 
of granulation tissue development. In later state 
collagen, especially collagen III, predominates 
and forms the fibrous capsule. Myofibroblasts 
also promote angiogenesis and they are conside-
red to be responsible for the wound contraction 
by synthetizing collagen. Commonly, macropha-
ges are also present in granulation tissue. (Ratner 
et al. 1996, Harper et al. 2014)

Foreign body reaction

Foreign body giant cells (Figure 3) are formed 
by macrophage fusion. This phenomenon requi-
res β1 integrins and IL-4. The exact mechanism 
for the fusion is not fully understood, but it is 
known that IL-4 upregulates mannose receptor, 
which is involved in endo- and phagocytosis in 
macrophages. Foreign body giant cell formation 
may be a way to escape apoptosis for macropha-
ges. Integrins have an important role in cell at-
tachment and if the attachment fails, cells nor-
mally go through apoptosis. Macrophages and 
foreign body giant cells can release oxygen free 
radicals, enzymes and acids that can cause bio-
material degradation and even device failure in 
some cases. (Anderson et al. 2008, Franz et al. 
2011)

Figure 3. A drawn simplification of a foreign body 
giant cell. These giant cell are multinuclear and 
large compared to other cells. In histological 
samples these cells are normally found in the area 
surrounding the installed biomaterial.

Fibrosis and fibrous encapsulation
The wound healing response and the tissue res-
ponse to implants are generally dependent on the 
extent or degree of injury or defect created by 
the implantation procedure. Fibrosis or fibrous 
encapsulation is the end-state healing response 
to biomaterials. (Harper et al. 2014, Ratner et al. 
1996) Repair of implant sites can be involve two 
distinct processes. The regeneration is the repla-
cement of injured tissue by parenchymal cells of 
the same type. The second process is the repla-
cement by connective tissue that constitutes the 
fibrous capsule. (Ratner et al. 1996)

The cells are classified in three groups depending 
on their regenerative capacity; labile, stabile or 
permanent cells. Labile cells continue prolifera-
tion through the life and stabile cells retain this 
capacity but do not normally replicate. Whereas, 
permanent cells cannot reproduces themselves 
after birth. Perfect repair with restitution of nor-
mal structure can theoretically only occur in tis-
sues that consist of labile and stabile cells. Tissu-
es that composed permanent cells, such as nerve 
cells and cardiac muscle cells, usually undergo 
an organization of the inflammatory exudate, 
leading to fibrosis. Whereas, the tissues with la-
bile cells (e.g. epithelial cells) and stable cells 
(e.g. mesenchymal cells) may also lead to fibro-
sis or may undergo resolution of the inflamma-
tory exudate, leading to restitution of the normal 
tissue structure. (Ratner et al. 1996)

The condition of underlying framework plays an 
important role in repair of normal tissue structu-
re. Retention of the framework may lead to re-
stitution of the normal tissue structure whereas 
destruction of the framework usually leads to fib-
rosis. It is important to pay attention to species-
dependent nature of the regenerative capacity 
of cells. For example, using cells from different 
species from same organ or tissue, may exhibit 
different regenerative capacities and/or connec-
tive tissue repair. (Ratner et al. 1996)
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After injury, cells may undergo adaptation of 
growth and differentiation. Four different impor-
tant cellular adaptations are atrophy (decrease of 
cell size or function), hypertrophy (increase in 
cell size), hyperplasia (increase in cell number) 
and metaplasia (change in cell type). (Ratner et 
al. 1996)

Local and systemic factors are important in 
wound healing response to biomaterials or imp-
lants. Such as local factors are the site (tissue or 
organ) of implantation, the size of the wound, 
the adequacy of blood supply and the potential 
for infection. Systemic factors are nutrition, he-
matologic derangement, glucocortical steroids 
and pre-existing diseases, such as diabetes, at-
herosclerosis and infection. (Velnar et al. 2009, 
Harper et al. 2014, Ratner et al. 1996)

Unwanted body reactions

Infections

Biomaterial related infections often result to re-
operation. Complications such as an amputation 
and even a death are possible. Few bacteria spe-
cies dominate in the biomaterial infections. S. 
epidermis and S. aureus are the most common 
bacteria detected, but also E. coli, Pseudomonas 
aeruginosa, β-hemolytic streptococci and ente-
rococci have been isolated. Polymicrobial infec-
tions are also very common. (Ratner et al. 1996)

The interaction between bacteria and the bioma-
terial is species specific. For example S. aureus 
has higher affinity to metals than to polymers, 
but on the other hand, S. epidermis has higher 
affinity to polymers than to metals. Infections 
involving biomaterials are often resistant to an-
tibiotics. The sensitivity to different antibiotics 
varies between the bacterial strains and also bet-
ween the biomaterial they are attached on. (Rat-
ner et al. 1996)

Toxicity and hypersensitivity

Biomaterial should be carefully tested for toxici-
ty before implanting them. Nonimmune toxicity 
is often dose dependent, resulting to positive cor-
relation between the amount of the toxic com-
pound and the severity of the response. Systemic 
toxicity caused by biomaterials is usually caused 
by the reaction of host to the degradations pro-
ducts. (Ratner et al. 1996)

Hypersensitivity reactions occur when the body 
recognizes the biomaterial to foreign substan-
ce and the reaction is unfavourable strong. The 
reaction can actually be very harmful for the host 
itself. The damage is a consequence of oversti-
mulation of the inflammatory response and re-
lease of intracellular substances. Hypersensitivi-
ty reactions are very individual and can vary gre-
atly between people. Type IV hypersensitivity 
reaction (T cell mediated hypersensitivity) is the 
most common type of hypersensitivity among 
biomaterial implantation. (Ratner et al. 1996)

Tumorigenesis

Biomaterials and their relation to tumorigene-
sis has been a concern in biomaterial research. 
Tumor caused by biomaterial implantation or tu-
mors near the implantation site are quite uncom-
mon. Weather the biomaterial is a cause for the 
appearing neoplasma is controversial. Because 
different neoplasmas are common among hu-
mans, they can also rice to biomaterial implan-
tation sites by coincidence. However, there are 
tumor types that are not normally very common, 
for example sarcomas rising from aorta or other 
large arteries. This kind of tumors appearing in 
patients who have received vascular crafts may 
indicate a correlation between the biomaterial 
and tumorgenesis. No correlation has been re-
ported between tumorigenesis and orthopedic 
implantants detached metal particulates. (Ratner 
et al. 1996)
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Conclusions
Biomaterials are materials that interact with bio-
logical tissue. The study of biomaterials is im-
portant due to the unwanted body reactions that 
could cause amputation or even death. The usage 
of biomaterials has become more common du-
ring last decades. Biomaterial science and rese-
arch play an important role in tissue replacement 
applications and in tissue regeneration applica-
tions, such as scaffolds.

In spite of the specific biomaterial, different 
body reactions start when foreign material is 
implanted inside a body. Typical host reactions 
to biomaterials are inflammation, formation of 
granulation tissue, foreign body reaction and fib-
rolysis. Infection is a mark of a possible comp-
lication.

In the future, the combination of biomaterial, 
growth factors and cells and pure biomaterial 
implants will be in more important role in tissue 
replacements and regenerations. The knowledge 
of opportunity to use several biomaterials in dif-
ferent medical applications increases even more 
the usage of biomaterials.
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Tiivistelmä
Luunmurtuman paraneminen on sarja tapahtumia, jotka vastaavat osittain sikiövaiheen luunmuodostusta. Pa-
raneminen on jaettu akuutti-, inflammaatio-, korjaus- sekä uudelleenmuovautumisvaiheisiin. Kaikissa kudos-
vaurioissa on välittömästi trauman jälkeen akuuttivaihe. Inflammaatiovaiheessa murtuman ympärillä oleva 
kudos valmistautuu varsinaiseen murtuman korjausvaiheeseen, jossa muodostuu kalluskukudosta. Osteoklas-
tien ja osteoblastien aktiivinen toiminta muuttaa kalluskudoksen vähitellen kerrosrakenteiseksi luuksi. Luun 
uudelleenmuovautumisvaiheessa kalluskudos reabsorboituu pois ja putkiluun sisään alkaa muodostua ydinon-
telo. Ajan kuluessa erilaiset virheasennot voivat korjautua hyvin erityisesti lapsilla. 

Hohkaluumurtumat paranevat yleensä paremmin ja nopeammin kuin putkiluumurtumat. Vaikka luusto on elä-
vää ja yleensä hyvin rasitukseen sopeutuvaa kudosta, voi liiallinen rasitus aiheuttaa luukudoksessa mikro-
murtumia. Jos luunmurtuma ei parane normaalissa vauhdissa, on kyse hidastuneesta luutumisesta tai luutu-
mattomasta luusta. Hidastuneeseen luutumiseen tai luun luutumattomuuteen vaikuttavat elämäntavat, kuten 
tupakointi, sekä monet sairaudet. 

Johdanto
Jotta luunmurtumia voidaan hoitaa onnistunees-
ti, on tunnettava luukudoksen paranemispro-
sessi. Murtuma-alueen vastinkappaleiden kiin-
nityksen lujuus ei takaa pelkästään murtuman 
paranemista, vaan jopa vaikuttaa tapaan, jolla 
murtuma paranee. Röntgenkuvia analysoitaes-
sa joskus murtumarako voi näkyä leveämpänä 
kuin aiemmin tilanteesta otettu kuva. Kun tun-
tee murtuman paranemisprosessin, tietää raon 
hienoisen leventymisen johtuvan elimistön 
normaalista reaktiosta poistaa repaleinen pinta, 
jotta uudisluu voisi kiinnittyä tukevaan pohjaan. 
Paranemisprosessiin perehtynyt tietää myös, että 
potilaan status, kuten ikä ja sairaudet vaikuttavat 
paranemiseen. 

Luunmurtuman paranemisen vaiheet
Luu on kudos, joka vaurioituessaan voi paran-
tua ilman sidekudosarpea. Luunmurtuman pa-
raneminen voidaan karkeasti jakaa neljään eri 
vaiheeseen, joita ovat akuuttivaihe, inflammaa-
tiovaihe, korjausvaihe sekä uudelleenmuovau-
tumisvaihe. Jos jossain paranemisen vaiheessa 
esiintyy häiriötä, se aiheuttaa häiriön myös seu-
raaviin vaiheisiin.

Kuva 1. Kaavio luunmurtuman paranemisen vai-
heista esseen pohjalta.
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Kuva 2. Kaavio eri paranemisvaiheiden kestosta suhteutettuna koko paranemisen kestoon. Kuva mu-
kailtu kaaviosta Internet-sivulta http://www.casscellsorthopaedics.com/fractures.php

Akuuttivaihe

Luunmurtuman paraneminen alkaa, kuten ku-
dosvauriot muuallakin elimistössä, akuuttivai-
heella. Murtuman syntyessä tapahtuu solujen 
tuhoutumista sekä kuolioon joutumista eli nek-
roosia. Kudos alkaa korjata tuhoa ohjaamalla 
osan vaurioituneista soluista apoptoosiin eli oh-
jelmoituun solukuolemaan. Näin kudos pääsee 
eroon tuhoutuneista soluista ja saa hajotetuista 
soluista rakennusaineita uusien solujen muodos-
tukseen. Akuuttivaiheessa trauma-alueelle syn-
tyy verenpurkaumia sekä verenkiertohäiriöitä. 
Tapahtuu lyhytaikainen, muutamia minuutteja 
kestävä vasokonstriktio, jolloin serotoniinia ja 
tromboksaania vapautuu trombosyyteistä, jotka 
aktivoituvat trauma-alueella kosketuksissa pal-
jastuneen kollageenin kanssa. Rekanalisaation 
aikana tukkeutuneet suonet avautuvat uudelleen 
ja mahdollistavat luunmurtuman paranemispro-
sessin etenemisen inflammaatiovaiheeseen.(Aro 
& Kettunen, 2010)

Inflammaatiovaihe

Akuuttivaihetta seuraa muutamia päiviä kestävä 
inflammaatiovaihe, joka alkaa monivaiheisella 
koagulaatioprosessilla. Tällöin luunmurtumaa 
ympäröivässä kudoksessa tapahtuu plasman ja 
leukosyyttien eksudaatiota eli tihkumista ve-
risuonten läpi (Urist ja McLean 1941). Hyyty-
mismekanismi aktivoituu ja verihiutaleet alkavat 
kerääntyä murtumakohdalle. Murtumakohdassa 

tapahtuu kuitenkin samalla myös fibrinolyysiä, 
jolloin veri ei hyydy liikaa, eikä tukosvaaraa 
synny. Jos murtumahematooma poistetaan, erään 
tiedon mukaan luunmurtuman paraneminen hi-
dastuu ja tämän vuoksi monia murtumia pyritään 
hoitamaan ilman avohaavaa (Aro & Kettunen). 
Asiasta ollaan kuitenkin montaa mieltä ja ko-
keellisesti on myös todettu, ettei alkuvaiheen 
hematooman poistaminen vaikuta murtuman 
paranemiseen (Urist ja McLean 1941). Meillä 
Suomessakin Yliopistollisissa sairaaloissa on 
käytössä nämä molemmat toisistaan poikkeavat 
käytännöt. Osa pesee hematooman huolella pois, 
osa ei. 

Inflammaatiovaiheessa vaurioalueella on käyn-
nissä useita prosesseja. Kaikki ne solutekijät 
ja välittäjäaineet, jotka tarvitaan kudosvaurion 
paranemisen käynnistämiseen, sisältyvät in-
flammaatiovaiheeseen. Tällöin muun muassa 
arakidonihappometaboliitit, kallikreiini-kinii-
nisysteemi sekä muut välittäjäainejärjestelmät 
kytkeytyvät päälle ja alkavat tuottaa esimerkiksi 
kemotaksiineja ja mitogeeneja, jotka houkutte-
levat murtuma-alueelle paranemisen kannalta 
välttämättömiä soluja. Kun nämä makrofagit, 
valkosolut, mast-solut, verihiutaleet, polymor-
tonukleaasit, endoteelisolut, ja varsinaiset kor-
jaavat osteogeeniset solut aktivoituvat, pääsee 
luunmurtuman paranemisprosessi todella käyn-
tiin. Inflammaatiovaiheen päätteeksi alkaa luun-
murtuman paranemisen korjausvaihe. (Aro & 
Kettunen)
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Korjausvaihe

Jo inflammaatiovaiheen aikana alkaa murtuma-
alueella korjausvaihe, jossa on useita osavai-
heita. Korjausvaiheen alku edellyttää murtuma-
kohdan rikkoutuneiden vastinpintojen poistoa, 
jotta uudisluu pääsee kiinnittymään terveeseen 
luuhun. Tämä nähdään röntgenkuvissakin mur-
tumaraon hienoisena leviämisenä (Salo 2006).

Kalluskudosta alkaa muodostua kapillaarisuon-
ten välityksellä pääosin periostin, endostin ja 
luuytimen osteogeenisistä kantasoluista. Jo muu-
taman tunnin kuluttua murtumasta DNA-synteesi 
periostin eli luun ulkokalvon soluissa käynnistyy 
ja parin päivän kuluttua murtuma-alueella näkyy 
uudisluun muodostusta. Kapillaariverkosto syn-
tyy murtuma-alueelle ympäröivistä pehmytku-
doksista angiogeneettisten kasvutekijoiden vai-
kutuksesta. (Aro & Kettunen)

Periostin osteogeeninen solukerros jakautuu no-
peasti, ja nämä solut voivat erilaistua suoraan 
osteoblasteiksi. Suurin osa kuitenkin jakautuu 
erilaistumattomina mesenkyymisoluina. Kallus-
muodostuksen mesenkyymisoluvaihe näkyy löy-
hänä sidekudoksena. Mesenkyymisolut erilaistu-
vat rustosoluiksi tuottaen rustosoluväliaineeseen 
mm. kollageenia.(Aro & Kettunen)

Kalluskudos erilaistuu osittain rustokudoksek-
si, mikä on tärkeä välivaihe kalluskudoksen 
mekaanisten ominaisuuksien kypsymiselle. En-
dokondraalisessa luutumisessa kalluksen rusto-
kudos korvautuu uudisluulla. Se vastaa täysin 
kasvulevyissä tapahtuvaa luunmuodostusta. 
Luutumista edeltää rustosolujen hypertrofia 
periosteaalisen kalluksen keskiosassa ja solu-
väliaineen mineralisoituminen. Periosteaalisen 
kalluksen laidalla osteogeeniset solut erilaistu-
vat osteoblasteiksi ja tuottavat endosteaalista 
kallusta. Tätä rustoisen mallin kautta luutumista 
kutsutaan endokondraaliseksi luutumiseksi. (Aro 
& Kettunen)

Kalluksen muodostuminen ei kuitenkaan ole 
luunmurtuman paranemisen kannalta välttämä-
töntä. Jos murtuma leikataan ja kiinnitetään tar-
peeksi hyvin, kallusta ei muodostu vaan kanta-
solut erilaistuvat suoraan luusoluiksi.

Varsinaisen kortikaaliluun paraneminen alkaa 
vasta, kun kallus on luutunut. Se paranee ns. os-
teoneilla, jotka kasvavat kohti murtumarakoa ja 
parhaimmillaan jopa ylittävät sen. Sekundaaris-
ten osteonien kaksi tärkeää tehtävää ovat kuoli-
oituneiden murtumapäiden revaskularisointi ja 
alkuperäisen kortikaaliluun päiden yhteen luu-
duttaminen.(Aro & Kettunen) 

Osteoblastien ja osteoklastien aktiivinen toimin-
ta ja verisuonten kasvu muuttaa järjestäytymät-
tömän kalluskudoksen vähitellen kerrosrakentei-
seksi luuksi. Luu vahvistuu ja pystyy kantamaan 
normaalia kuormaa.

Uudelleenmuovautumisvaihe

Luunmurtuman paranemisen viimeisessä vai-
heessa kortikaaliluun paraneminen syrjäyttää 
kalluksen tehtävän ja kalluskudos reabsorboi-
tuu pois. Osteoklastit resorboivat tuhoutunutta 
luuta ja samalla osteoblastit muodostavat uutta 
luuta (Aro & Kettunen). Luun kuperalle puolelle 
syntyy kuormituksen aikana positiivinen ja ko-
veralle puolelle negatiivinen sähkövaraus piet-
sosähköisen ilmiön perusteella (Basset ja Becker 
1962). Osteoklastit aktivoituvat tämän vuoksi 
toimimaan luun kuperalla ja osteoblastit luun ko-
veralla puolella. Kasvuikäisillä remodellaatioon 
osallistuu myös luun epifysiaalinen pituuskasvu, 
joka pyrkii ohjaamaan kasvua koveran puolen 
suunnassa ja näin korjaamaan luun pituuskasvu-
vyöhykkeen ja luun varren (metafyysi- ja diafyy-
sialueen) murtuman jälkeistä epämuotoisuutta 
(Karaharju ym. 1976).

Vuosien kuluessa murtuma-alueen luusilta muut-
tuu vähitellen alkuperäisenkaltaiseksi luuksi ja 
putkiluuhun muodostuu luuydin. Parhaimmassa 
tapauksessa virheasennot voivat oieta täysin re-
modellaatiovaiheen aikana ja luu pystyy osittain 
korjaamaan myös murtuma-alueen siirtymiä. 
Erityisen hyvin uudelleenmuovautuminen on-
nistuu lapsilla, joskaan rotaatiovirheet eivät kor-
jaannu heilläkään. (Aro & Kettunen)



315

Kuva 3. Luun remodellaatioprosessi. Kuva mukailtu kaaviosta sivulta  
http://www.tohtori.fi/?page=8297967&id=6061543.

Hohkaluumurtuman paraneminen
Hohkaluun murtuma paranee yleensä nopeas-
ti ilman rustoisen kalluskudoksen välivaihetta, 
koska hohkaluussa on tiheä kapillaariverkosto 
sekä hyvät luutumista edistävät ominaisuudet. 
Luukudos painuu kuitenkin usein hohkaluumur-
tumissa kokoon, minkä vuoksi murtuma-alueelle 
voi syntyä laaja luupuutos. Jos murtuma-alueella 
esiintyy luupuutosta tai toinen murtumakappale 
on avaskulaarinen eli verisuoneton, luutuminen 
hidastuu. Erilaiset verenkiertohäiriöt myös hi-
dastavat hohkaluumurtuman paranemista esi-
merkiksi subkapitaalisissa reisiluun kaulan mur-
tumistapauksissa tai proksimaalisissa ranteen 
veneluun tai jalkaterän telaluun murtumissa. 
Hohkaluumurtuman keskimääräinen lujittumis-
aika on kolme viikkoa ja luutumisaika kaksin-
kertainen (Aro & Kettunen). Paranemisnopeus 
putkiluussa riippuu murtumatyypistä, mutta se 
kestää kuitenkin noin kaksi kertaa kauemmin 
kuin hohkaluun murtuman lujittuminen (Urist 
1980). 

Mikromurtumat
Luusto on elävää ja jatkuvasti kuormitukseen 
sopeutuvaa kudosta. Rasitus synnyttää luussa 
mikro- eli rasitusmurtumia, mikä saa aikaan luun 
aineenvaihdunnan kiihtymisen. Mikromurtumia 
on kahdenlaisia: osteoporoottisen luun murtu-
ma tai terveen luun murtuma syklisen rasituksen 
vuoksi (Morrison 2000). Jos rasitusta vähen-

netään, mikromurtumat pääsevät paranemaan, 
mutta jos toistuvaa rasitusta ei vältetä, seurauk-
sena on todellinen murtuma (Sormaala ym.). 

Vaikka rasitusmurtumien syitä ei tunneta tarkas-
ti, on olemassa joitakin riskitekijöitä. Mikromur-
tumat ovat yhteydessä rasituksen rankkuuteen ja 
kestoon (Armstrong ym. 2004). Muutkin taval-
lisiin murtumiin vaikuttavat tekijät vaikuttavat 
myös mikromurtumissa, kuten ikä, yleiskunto ja 
sitä kautta luuston vahvuus sekä lihaskestävyys 
(Milgrom ym. 1994). Yleisesti mikromurtumat 
parantuvat hyvin.

Hidastunut luutuminen ja luutumaton 
murtuma
Luunmurtuma ei aina parane normaalisti. Jos 
esimerkiksi kolmen kuukauden kuluttua mur-
tumisesta luussa ei ole tapahtunut luutumisen 
käynnistymistä, luutuminen katsotaan olevan 
hidastunut. Tällöin voi murtumakohdalla tuntua 
vielä kipua, vaikka se normaalissa luutumis-
prosessissa pitäisi olla jo tässä vaiheessa pois. 
Ihminen voi omilla elämäntavoillaan vaikuttaa 
luutumisen vauhtiin, sillä tupakointi hidastaa 
luutumista. Myös esimerkiksi diabetes ja tuleh-
duskipu- sekä epilepsialääkkeet vaikuttavat ne-
gatiivisesti luunmurtuman paranemisnopeuteen. 
(Aro & Kettunen)

Luutuminen on jäänyt kokonaan tapahtumatta 
jos 6–12 kuukauden kuluttua murtumisesta ei 
murtumassa radiologisten ja kliinisten kriteeri-
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en mukaan näy tarpeeksi luutumisen merkkejä. 
Tällöin murtumakohtaan on muodostunut vain 
fibroottinen liitos, jossa luufragmenttien päihin 
on muodostunut säierustoa sekä nesteontelo. 
Lisäksi luunpäät ovat pyöristyneet, murtuma-
fragmenttien päät sklerosoituneet ja ydinkanava 
sulkeutunut. (Aro & Kettunen)

Sekä luutumattoman luun että hidastuneen luutu-
misen syitä on monia. Esimerkiksi infektio aihe-
uttaa usein luutumisen hidastumista, sillä silloin 
kudoksissa esiintyy iskemiaa, mikä vaikeuttaa 
uudisluun muodostumista. Myös murtumakoh-
dan liiallinen liikkuminen, luun verenkiertohäi-
riö tai murtumakohtaa ympäröivien pehmytku-
dosten vauriot hidastavat luutumista tai estävät 
sen kokonaan. (Aro & Kettunen)
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Tiivistelmä
Luun remodellaation perusyksikkö BMU (Basic Multicellular Unit) vastaa luun uusimisesta. Remodellaatio-
prosessi voidaan jakaa viiteen vaiheseen: aloitus-, resorptio-, kääntö-, muodostus- ja lopetusvaihe. Remodel-
laatiota säätelee monimutkaiset hormonaaliset viestiketjut, yksi vaikuttavista tekijöistä on kasvutekijä BMP 
(Bone Morphogenetic Protein). BMP:t vaikuttavat kehossa solujen jakautumiseen, erilaistumiseen ja kudosten 
korjaamiseen. Niillä on tärkeä tehtävä luukudoksen uudistumisessa, jossa ne vaikuttavat osteoblastien muo-
dostumiseen ja säätelevät luun homeostasiaa. Tämän vuoksi BMP:tä on hyödynnetty ortopediassa kirurgisissa 
toimenpiteissä, kuten selkärangan fuusiossa luutumisen nopeuttamiseksi. 

Johdanto
BMP:t eli luun morfogeneettiset proteiinit ovat 
kasvutekijöitä, jotka vaikuttavat hyvin monessa 
paikassa, selvimmin luun kasvun, parantumisen 
ja uusiutumisen yhteydessä. Luu on elävää ja 
kasvavaa kudosta, jonka homeostasia on herkkä 
ja sitä säätelee hyvin moni kasvutekijä ja hormo-
ni.

Kun luun terveydentilassa ilmenee ongelmia, 
esimerkiksi murtumia tai osteoporoottisia muu-
toksia, voidaan joutua turvautumaan kirurgisiin 
tai hormonaalisiin apukeinoihin. BMP:n käyttö 
selkärangan fuusiossa on yleistynyt viime aikoi-
na. Parin viimeisen vuoden aikana BMP-aiheisia 
tutkimuksia on ilmestynyt hyvin monta. Ensim-
mäiset tutkimukset antoivat kuvan hyvin turval-
lisesta kasvutekijästä. Uudemmat tutkimukset 
tuovat kuitenkin esiin myös BMP:n käyttöön 
liittyviä sivuvaikutuksia. 

Selkärangan fuusio on toimenpide jossa kaksi tai 
useampi selkänikama luudutetaan yhteen. Täl-
lä tavalla voidaan korjata vaikeita selkärangan 
asentovirheitä tai lievittää kahden nikaman vä-
liin puristukseen jäävään hermon oireilua. Tässä 
työssä yritämme antaa lukijalle hieman tietoa 
luun uusiutumisprosessista eli luun remodellaati-
osta, tutustuttaa lukijaa BMP-proteiiniperheseen 
ja BMP:n käyttöön selkäranganfuusiossa.

Luun remodellaatio
Luu on elävää ja aktiivista kudosta, joka voi-
daan jakaa hohkaluuhun ja tiivisluuhun. Luun 
tehtävänä on elimistön suojaamisen, tukemi-
sen ja liikkeen mahdollistamisen lisäksi myös 
elimistön homeostasian ylläpito ja mineraalien 
varastointi. Luussa on verisuonten ja hermo-
jen lisäksi erilaisia soluja, joiden ympärillä on 
1-tyyppin kollageenia sisältävää matriksia. Luun 
uusiutumisessa eli remodellaatiossa suurin rooli 
on osteoklasteilla ja osteoblasteilla. Osteoklastit 
ovat monitumaisia jättiläissoluja jotka pystyvät 
syömään luuainesta. Osteoblastit taas pystyvät 
tuottamaan matriksia eli osteoidia, joka muuttuu 
mineralisaation tuloksena luuksi. Osa osteob-
lasteista jää kiinni muodostamaansa matriksiin 
ja ne kehittyvät osteosyytteiksi, joita löytyy sy-
vemmältä luukudoksesta. [1]

Elävänä kudoksena luukudoksen on myös uu-
siuduttava. Luun remodellaatio on luun uusiutu-
misprosessi jossa vanhaa luuta korvataan uudel-
la kudoksella, joka ajan kuluessa luutuu. BMU 
(Basic Multicellular Unit) on osteoblasteista ja 
osteoklasteista muodostuva solurykelmä, joka 
vastaa luun remodellaatiosta. BMU liikkuu pit-
kin luun pintaa osteoklastien hajottaessa luuta ja 
osteoblastien rakentaessa uutta luuta. [1] Tässä 
prosessissa on viisi vaihetta: aloitus-, resorptio-, 
kääntö-, muodostus- ja lopetusvaihe [2]. BMU:n 
rakenne, toimintamalli ja prosessinvaiheet on 
esitetty kuvassa 1.
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Remodellaatioprosessin aloitusvaiheen käyn-
nistäväksi ärsykkeeksi sopii niin riittävä mekaa-
ninen rasitus kuin myös erilaiset hormonaaliset 
viestit. Esimerkiksi luun matriksin vaurioitumi-
nen aiheuttaa osteosyyttien apoptoosia. Osteo-
syytit tuottavat kasvutekijää TGF- β (Transfor-
ming growth factor – beta). Tämä kasvutekijä 
inhiboi osteoklastien muodostumista, joten oste-
osyyttien apoptoosi saa aikaiseksi osteoklastien 
muodostumisen lisääntymisen, mikä aiheuttaa 
enemmän luun absorptiota. Hormonaalisen vies-
tinnän esimerkiksi kelpaa se, kun veren kalsiu-
mionipitoisuus laskee, jolloin lisäkilpirauhaset 
alkavat tuottaa PTH:ta (Parathyroid hormone = 
Parathormoni). PTH sitoutuu osteoblastien pin-
nalla oleviin reseptoreihin, jolloin osteoblastit 
alkavat tuottaa viestimolekyylejä, jotka käskevät 
pre-osteoklasteja erilaistumaan ja aktivoitumaan 
jolloin luun absorptio lisääntyy. [2] 

Resorptiovaiheessa osteoblastit reagoivat saatui-
hin ärsykkeisiin ja alkavat tuottaa vies tinaineita. 
Viestinaineet kuten CSF-1 (Colony stimula-
ting factor 1) ja RANKL (Recep tor activator 
of nuclear factor kappa-B ligand) kutsuvat pre-
osteoklasteja paikalle, edesauttavat niiden eri-
laistumista monitumaisiksi osteoklasteiksi ja 
pidentävät kypsien osteoklastien elinikää. Lisäk-
si osteoklastit alkavat tuottaa matriksin metallo-
proteinaaseja (MMPs), joiden tehtävänä on ha-
jottaa luun pinnalla olevaa mineralisoitumatonta 
luunkaltaista kudosta. MMP paljastaa minerali-
soitunutta luuta johon osteoklastit voivat kiinnit-
tyä. Kun osteoklasti kiinnittyy luuhun, sen alle 
jää ympäristöstä eristetty alue. Tähän alueeseen 
osteoklastit pumppaavat protoneja, jotka aiheut-
tavat pH:n laskun. Ph:n lasku liuottaa minerali-
soitunutta luun matriksia ja saa aikaan orgaanista 
matriksia hajottaville entsyymeillä optimaalisen 
toimintaympäristön. [2]

Kääntövaiheessa osteoklastien hajotustyön tu-
loksena entisen luun paikalle jää demineralisoi-
tuneista kollageenisäikeistä koostuva matriksi. 
Nämä kollageenisäikeet hajottaa yksitumainen 
kääntäjäsolu (reversal cell) [2], joka myös val-
mistelee luun pinnan osteoblasteille sopivaksi 
[3]. Tätä prosessia on tutkittu viimevuosina pal-
jon. On osoitettu, että häiriö kääntövaiheessa voi 
aiheuttaa remodellaatioprosessin pysähtymisen. 
Esimerkiksi osteoporoosin potilailla havaitaan 
BMU:ssa ylipitkä luun osa joka on jäänyt kään-
tövaiheeseen [3]. Kääntäjäsolun todennäköinen 
tehtävä on vastaanottaa ja/tai tuottaa signaale-
ja jotka mahdollistavat luun resorptiovaiheen 

siirtymisen luun muodustusvaiheeseen [2]. 
Prosessissa on tärkeä rooli myös osteomaceilla 
(Osteomacs) ja mesenkymaalisilla luun päällys-
täjäsoluilla (mesenchymal bone-lining cells). 
Osteomacit ovat makrofaagityyppisiä soluja, jot-
ka poistavat luunmatriksin jäännöksiä. Mesen-
kymaaliset luun päällystäjäsolut voivat kehittyä 
osteoblasteiksi [3] ja asettavat todennäköisesti 
paikalleen uutta kollageenimatriksia, jolle os-
teoblastit pystyvät rankentamaan luuta. [2]

Muodostusvaiheessa osteoblastit kerääntyvät 
luun pinnalle ja alkavat tuottaa luun matriksia, 
kunnes koko poistettu vanha luu on korvattu uu-
della luulla. Viestinjärjestelmät, jotka saavat ai-
kaiseksi muodustusvaiheen alun, ovat huonosti 
tunnettuja. Aluksi luultiin, että viestiaineet voi-
vat olla luun matriksissa, jolloin osteoklastien 
toiminta vapauttaa ne. On kuitenkin huomattu, 
että vaikka osteoklastit eivät pystyisi absorboi-
maan luuta, osteoblastit voivat silti rakentaa luu-
ta. Tästä syystä on päätelty, että todennäköisesti 
osteoklastit tuottavat näitä viestinmolekyylejä, 
kytkentäfaktoreita. Yksi ehdotetuista viestinvä-
litystavoista on osteoklastien tuottaman, liukoi-
sen sphingosiini 1-fosfaatti (S1P) molekyylin ja 
solussa kiinni olevan EphB4-ephriini-B2-komp-
leksien välinen vuorovaikutus. S1P vaikuttaa 
osteoblastien kehittymiseen ja elinikään. EphB4 
reseptorit ovat osteoblastien pinnalla ja niiden li-
gandi ephirin-B2 löytyy osteoklastien pinnalta. 
Tämä vuorovaikutus vaatii solu-solu kontaktin, 
mikä ei ole aina mahdollista BMU:n rakenteen 
vuoksi. Kontaktin syntyessä se samanaikaisesti 
edistää osteoblastien toimintaa eli luun muodos-
tumista ja vähentää osteoklastien toimintaa eli 
luun absorptiota. Koska osteoblastien toiminta 
jatkuu vielä pitkään osteoklastien lähtiessä, tar-
vitaan myös muita viestinvälitys-mekanismeja 
edellä mainitun EphB4-ephriini-B2-kompleksin 
lisäksi. [2]

Toiseksi osteoblastien toimintaa aktivoivaksi 
viestiksi on esitetty se kun osteosyyttit lopettavat 
sclerostiinin tuottamisen. Osteosyyttien olles-
sa lepovaiheessa ne tuottavat sclerostiinia, joka 
estää Wnt signaalivälitysketjun reagoimisen pa-
rathormonille. Sclerostiinin tuottamisen loppu-
minen mahdollistaa Wnt signaaliketjun toimimi-
sen ja siten parathormoni pääsee vaikuttamaan 
osteoblastien aktiivisuuteen. On kuitenkin huo-
mioitava, että luun muodustumiseen liittyvien 
sairauksien hoidossa viestinmolekyylien lisää-
minen sairaalla alueella ei vältämätä riittä, vaan 
pitää varmistaa myös riittävä pre-osteoblastien 
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olemassaolo kyseisellä alueella [3]. Muodus-
tusvaiheessa osteoblastien tehtävänä on tuottaa 
luun matriksia. Luun pääasiallinen orgaaninen 
molekyyli on kollageeni-1. Osteoblastit tuottavat 
ja asettavat paikalle osteoidia. Jotta luu kypsyi-
si, sen pitää vielä mineralisoitua. Mineralisoitu-
miseen tarvitaan tietty anorgaanisten fosfaattien 
konsentraatio. Tämän saavuttamisen mekanismi 
on huonosti tunnettu, mutta tiedetään, että siihen 
osallistuvat esimerkiksi emäksinen fosfataasi ja 
ANK (progressive ankylosis protein). [2]

Kun osteoblastit ovat tuottaneet saman verran 
uutta luuta kuin osteoklastit söivät pois, luun 
remodellaatioprosessin on aika loppua, eli lo-

petusvaihe alkaa. Osteoblastien toiminnan lo-
pettavana signaalina voi toimia esimerkiksi se, 
että osteosyyttit alkavat taas tuottaa sclerostiinia. 
Sclerostiinin tuotanto taas estäisi osteoblastien 
toimintaa aktivoivien viestien etenemistä. Kun 
luun matriksi on mineralisoitunut, osteoblastit 
joko jäävät kiinni siihen matriksiin ja erilaistu-
vat osteosyytteiksi tai muuttuvat takaisin luun 
päällystäjäsoluiksi tai menevät apoptoosiin. [2] 
BMU voi liikkua remodellaatioprosessin aikana 
nopeudella noin 30 mikrometriä päivässä, kuop-
paan jonka syvys on noin 50 mikrometriä, joka 
tarkoittaa, että ihmisen luukudoksesta uusiutuu 
joka vuosi noin 2–5% [1]. 

Kuva 1: Luun remodellaatio-prosessin toiminnallinen yksikkö BMU. Esitetty luun remodellaation viisi 
eri vaihetta ja visualisoitu remodellaatio-prosessin kulkua.
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BMP

Yleistietoa BMP:stä

BMP:t (bone morphogenetic proteins) eli luun 
morfogeneettiset proteiinit ovat TGF-β (trans-
forming growth factor beta) perheeseen kuuluvia 
sytokiineja. Niitä on tällä hetkellä löytynyt ihmi-
sestä 20 kappaletta, ja ne jaotellaan alaryhmiin 
sekvenssiensä sekä toimintojensa perusteella. [4]

Näillä proteiineilla on kehossa monia tärkeitä 
tehtäviä; ne osallistuvat solujen proliferaa-tioon 
ja erikoistumiseen, apoptoosiin ja eri kudosten 
korjaamisen. BMP:t ovat myös tärkeitä kasvute-
kijöitä luun muodostumisessa ja uusiutumisessa. 
[4] Luukudoksessa BMP:tä tuottavat osteoblas-
tit, pre-osteoblastit, kondrosyytit, trombosyytit 
ja endoteelisolut. Erityksen jälkeen nämä pro-
teiinit varastoituvat väliaikaisesti soluväliainee-
seen. [5] 

BMP:t voivat välittää signaalinsa solulle eri 
reittejä pitkin, jotka riippuvat solun transmem-
braanisten reseptorien järjestäytymisestä. Solun 
pinnalla voi olla valmiiksi muodostettuja resep-
torikomplekseja, joihin BMP pystyy suoraa liit-
tymään tai sen pitää ensin liittyä reseptoriin, joka 
sen jälkeen muodostaa kompleksin toisen resep-
torin kanssa. [5] BMP:n aktiivisuutta säädellään 
antagonistien avulla, jotka voivat toimia so-
lun ulko- tai sisäpuolella. [4] Solun ulkopuolella 
antagonistit muodostavat BMP:n kanssa komp-
lekseja estäen näin niiden sitoutumisen solukal-
von reseptoreihin. [5] Esimerkiksi BMP-3 toimii 
antagonistina tietyille luun morfogeneettisille 
proteiineille, jotka osallistuvat pre-osteoblastien 
erilaistumiseen ja luutumiseen.[4]

Koe-eläintutkimukset ovat osoittaneet, että BMP 
2, 4, 6, 7 ja 9 osallistuvat luun muodostamiseen 
ja korjaamiseen. Eri BMP:en toimintaa ja vaiku-
tuksia on esitetty taulukossa 1. Näistä vain kahta 
on hyödynnetty ortopediassa; BMP-2 ja BMP-7. 
[6,5] Niitä käytetään pitkien luiden murtumien ja 
luutumattomien luiden hoidossa sekä selkäran-
gan fuusioissa. Gautschin et al. ovat kirjallisuus-
katsauksessaan päässeet lopputulokseen, että 
BMP:t ovat osoittautuneet näissä toimenpiteissä 
yhtä tehokkaiksi kuin omakudossiirrännäisten 
käyttö. [7]

Hiirillä tehdyn tutkimuksen perusteella on pää-
telty, että BMP-2:lla on tärkeä rooli syntymän 
jälkeisessä luun homeostasian ylläpidossa ja 

osteoblastien muodostuksessa. Liian vähäinen 
määrä aiheutti hiirillä ongelmia luun regeneraa-
tiossa; esisolut eivät jakautuneet eivätkä erilais-
tuneet toimiviksi osteoblasteiksi. BMP:n puute 
saattaa siis aikuisilla johtaa osteoporoosiin ja 
murtumien heikentyneeseen parantumiseen. [8] 
Osteoblastien stimuloimisen lisäksi BMP:t saa-
vat aikaan osteoklastein kasvua kiihdyttävien 
kasvutekijöiden vapautumista. Liian suuri annos 
BMP:tä voi siis saada aikaan epätasapainon luun 
remodellaatiossa, jolloin osteoklastit resorptoi-
vat luuta enemmän kuin osteoblastit muodosta-
vat uutta. [7]

Taulukko 1: Luun muodostumiseen ja korjaami-
sen osallistuvat morfogeneettiset proteiinit sekä 
niiden toiminnot.

Luun morfo-
geneettinen 
proteiini

Toiminto 

BMP-2 Lisää luun, ruston ja muiden 
BMP:en muodostumista. Käy-
tetään ortopediassa mm. sekä-
rangan fuusiossa. [4][6]

BMP-4 Luun ja ruston muodostumi-
nen sekä luun uusiutuminen. 
Osallistuu raajojen kehitykseen 
alkiolla ja murtumien korjauk-
seen. [4][5]

BMP-6 Toimii kuten BMP-7, mutta 
aikaisemmissa kehityksen vai-
heissa. [4]

BMP-7 Säätelee luun ja ruston muo-
dostumista kehittyneissä yksi-
löissä. Käytetään ortopediassa, 
erityisesti sääriluun luutumis-
ongelmien hoidossa. [4][5][7]

BMP-9 Osteoblastien erilaistuminen 
mesenkymaalisista kantasoluis-
ta luun muodostumisessa. [4]
[6]

Käyttö selkärangan fuusiossa 

Selkärangan fuusion tarkoituksena on stabiloida 
selkäranka ja vähentää potilaan kipua. Sitä käy-
tetään yleisimmin selkärangan rappeutumista ai-
heuttavissa sairauksissa, kun muut hoitomuodot 
ovat epäonnistuneet. Toimenpiteessä kaksi tai 
useampi nikama luudutetaan yhteen siten, että ne 
on fiksattu parempaan asentoon.[9] Esimerkiksi 
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skolioosin tapauksessa saadaan aikaiseksi suo-
rempi selkä. Tämän operaation avulla voidaan 
myös vapauttaa kahden selkänikaman väliin pu-
ristunut hermo. Fuusio voidaan tehdä selkäran-
gan etu- tai takapuolelta [9].

Perinteisesti potilailla on käytetty omakudossiir-
rännäistä, jolloin fuusioon tarvittua luuta on otet-
tu potilaan suoliluun harjalta. [9] Leikkauksen 
ongelmana ovat muun muassa käytettävän luun 
rajallinen määrä, luovutusalueen kipu, infektio-
riski ja pidempi leikkausaika. [7, 9] Siirrännäi-
sen tilalle on alettu käyttämään BMP:tä, yleisim-
min BMP-2:ta, luutumisen nopeuttamiseksi. [9]

Ihmisten soluissa on vähemmän BMP-resep-
toreita kuin vähemmän kehittyneiden eläinten, 
kuten hiirten soluissa. [10] Tämän ja kyseisten 
kasvutekijöiden lyhyen puoliintumisajan takia 
BMP:tä käytetään leikkauksissa luun muodostu-
misen saavuttamiseksi milligrammoja, vaikka se 
aiheuttaa kudoksissa muutoksia jo hyvin pieninä 
annoksina. [4] 

BMP:n siirtämiseen hoidettavalle alueelle käyte-
tään epäorgaanisia materiaaleja, synteettisiä tai 
luonnollisia proteiineja tai luusiirrettä. Näiden 
kuljettimien tehtävänä on pitää proteiinikonsent-
raatio tarpeeksi korkeana niin kauan, että alueel-
le ehtii erilaistua reseptorisoluja. [10] Kuljetta-
jan on myös tarkoitus säädellä kasvutekijöiden 
vapauttamista alueelle. Leikkauksissa käytetään 
useimmiten BMP:tä absorboinutta kollagee-
nisientä. Sillä on saavutettu hyviä tuloksia, mut-
ta ongelmaksi on muodostunut sen riski kuljettaa 
patogeenejä potilaaseen. Tämä on aiheuttanut 
tulehdusreaktioita leikkausalueella. [5] Kolla-
geenisientä käytetään yhdessä fuusioalueelle 
kiinnitettävien häkkien kanssa, jotka tukevat sel-
kärankaa ja estävät sen liikkumisen luutumisen 
aikana. [11, 9]

BMP:n sivuvaikutukset

BMP:n havaittuja sivuvaikutuksia ovat olleet he-
terotrooppinen luutuminen eli luun muodostumi-
nen epämääräiselle paikalle, ihon punoitus, tur-
votus ja tulehdus. [7, 5] BMP:n käytön jälkeen 
on raportoitu myös uutta tai pahentunutta hermo-
kipua. [11] Samalla on huomattu, että verrattu-
na omakudossiirrännäisen käyttöön verenvuoto 
BMP:tä käyttämällä tehdyissä leikkauksissa on 
ollut vähäisempää sekä luun muodostuminen ja 

remodellaatio olivat nopeampia [10]. Luutumis-
tuloksissa ei kuitenkaan ole merkittäviä eroja 
[6]. Myös leikkaustapojen sivuvaikutukset ero-
sivat toisistaan. Selkärangan etupuolelta tehdyis-
sä leikkauksissa oli enemmän komplikaatioita 
verrattuna posterioraaliseen lähestymiseen. [6] 
Se lisäsi esimerkiksi dysfagian eli nielemisvai-
keuksien riskiä. Sivuvaikutuksilla näyttäisi ole-
van yhteys liian suuren BMP-2-annokseen [11]. 
Hoitomuotona näitä proteiineja suositellaan käy-
tettävän vasta, kun kaikki muut hoidot ovat epä-
onnistuneet tai mahdolliset sivuvaikutukset ovat 
siitä saatavaa hyötyä pienemmät [9, 11].

BMP-2:n käytön kustannustehokkuudesta ei ole 
varmuutta. BMP-2:n korkean hinnan vuoksia 
käyttö leikkauksessa tulee kalliimmaksi ver-
rattuna omakudossiirrännäisen käyttöön, mutta 
eräiden laskelmien mukaan kokonaiskustannuk-
set olisivat pienemmät parempien hoitotulosten 
seurauksena. [11] Tutkimusten perusteella poti-
laat, joita oli hoidettu BMP:llä, kotiutettiin kes-
kimäärin aikaisemmin kuin omakudossiirrännäi-
sen saaneet potilaat ja heidän leikkausaikansa oli 
hieman lyhyempi[12].

Eräistä kasvaimista on löydetty runsaasti BMP-
reseptoreita, mikä on synnyttänyt epäilyä prote-
iinin käyttöön liittyvästä syöpäriskin kasvusta. 
BMP:n ja pahanlaatuisten kasvainten yhteyk-
sistä on tehty useita tutkimuksia, joista on saatu 
päinvastaisia tuloksia. Kun proteiinia on annet-
tu epiteeli- ja syöpäsoluille, on huomattu sen 
kiihdyttävän jakautumista sekä aiheuttavan in-
vaasiota tukevia muutoksia solun tukirangassa. 
Tannoury et al. kirjallisuuskatsauksen mukaan 
luun morfogeneettiset proteiinit vaikuttivat rin-
tasyöpä-soluihin muuttamalla ne immuuneiksi 
syöpähoidoille. [11] Toisaalta Cooper et al. eivät 
löytäneet tutkimuksessaan selvää yhteyttä BMP-
2 käytön ja pahanlaatuisten kasvainten riskin li-
sääntymisessä [14]. BMP:n vaikutuksista syövän 
kehitykseen on siten ristiriitaista tietoa.

BMP:n käyttöön liittyviä tekijöitä on alettu tut-
kimaan entistä enemmän sen käytön lisäännyttyä 
huomattavasti. [11] Sivuvaikutuksistakin on teh-
ty tutkimuksia, mutta ensimmäiset tutkimukset 
ovat olleet lääkeyhtiöiden rahoittamia, mikä on 
vaikuttanut lopputulokseen: käytön aiheuttamat 
sivuvaikutukset tai niiden laajuus on jätetty jul-
kaisematta tai niille on tarkoituksella etsitty muu 
selitys.[13]
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Tiivistelmä
Luun remodellaatio eli uudelleen muotoutumien on monimutkainen tapahtuma, jossa keskeisessä roolissa ovat 
osteoblastit sekä osteoklastit. Luun remodellaatioon vaikuttavat useat hormonit ja paikalliset säätelytekijät. 
Luun uudelleen muotoutumisen solutason tapahtumat etenevät kaskadimaisesti ja niihin liittyvät kiihdyttävät 
ja estävät signaalireitit ovat osa remodellaation kulun ja määrän säätelyä.

Luusiirteet jaetaan varsinaisesta luusta peräisin oleviin siirteisiin ja synteettisiin siirteisiin. Varsinaisesta luus-
ta olevat siirteet luokitellaan autografeihin, allografeihin ja ksenografeihin. Synteettisiin siirteisiin kuuluvat 
esimerkiksi erilaiset kalsiumfosfaattipohjaiset siirteet, keraamiset kehikot ja deminaralisoitu luumatriksi DMP 
(demineralized bone matrix).

Luusiirteistä autografit, eli potilaasta itsestään otetut siirteet ovat käytetyimpiä. Niitä on kuitenkin rajoitetusti 
saatavilla, joten jatkuvasti pyritään kehittämään autografeja korvaavia luusiirteitä. Kehiteltäviin siirteisiin liit-
tyy kuitenkin ongelmia: esimerkiksi allografin, eli toisesta

Johdanto
Luusiirteet ovat laaja-alaisesti käytössä oleva 
hoitomuoto lääketieteessä. Niitä käytetään luu-
tumisen nopeuttamiseen sekä paikattaessa puut-
tuvaa luukudosta esim. syöpäkasvainten poiston 
jälkeen tai osana tekonivelkirurgiaa. Luusiirteitä 
käytetään myös hammas- ja plastiikkakirurgias-
sa. Luusiirteet eivät ole täysin ongelmattomia ja 
nykyään käytössä olevilla luusiirrevaihtoehdoilla 
on omat hyvät ja huonot puolensa. Edelleen par-
haimpana siirretyyppinä pidetyt, potilaan omasta 
kehosta otetut autograftit ovat saaneet rinnalleen 
erilaisia synteettisiä vaihtoehtoja sekä luutumista 
edistävien proteiinien ja kasvutekijöiden käytön. 
Luusiirteiden saralla kaivataan edelleen uusia in-
novaatioita siirteiden fuusioitumisen parantami-
seksi sekä siirteisiin liittyvien komplikaatioiden 
välttämiseksi. Väestön ikääntyessä luunmurtu-
mien ja syöpien määrä tulee lisääntymään mikä 
luo osaltaan yhä suuremman tarpeen luusiirtei-
den kehittämiselle ja tutkimukselle. Tulevaisuu-
dessa kantasolut saattavat olla luusiirrekirurgian 
ja -tutkimuksen tärkein elementti.

Luun remodellaatiota on tutkittu paljon viimeis-
ten vuosikymmenien aikana. Silti kaikki sen so-
lutason mekanismit eivät ole vielä täysin selvillä. 
Luun remodellaatio on monivaiheinen prosessi, 

jonka säätelyyn vaikuttavat useat eri tekijät. 
Solubiologinen tutkimus tuottaa uutta tietoa re-
modellaation vaiheista ja niihin vaikuttavista 
tekijöistä, sekä erilaisten tautitilojen vaikutuk-
sesta remodellaation kulkuun. Remodellaation 
solutason mekanismeja ymmärtämällä pystytään 
löytämään ratkaisuja esimerkiksi osteoporoosin 
hoitoon tai luusiirteiden parempaan fuusioitumi-
seen.

Luun remodellaatio
Luukudos uusiutuu jatkuvasti ja tätä luun uu-
delleen muotoutumista kutsutaan remodellaa-
tiosi. Se on tärkeä osa luun normaalia huoltoa 
läpi koko elämän. Ihmisen koko luusto uusiutuu 
n. 10 vuoden kierron aikana (n.10% luustosta 
korvautuu vuosittain). (Manolagas 2000). Luun 
rakenteen muokkaamisella luu reagoi luukudok-
seen vaikuttaviin kuormitustekijöihin sekä kor-
jaa luukudokseen tulleita mikrovaurioita. Luun 
uudelleen muotoutuminen on lisäksi tärkeä osa 
elimistön mineraalien homeostasiaa. Uudelleen 
muotoutumisesta vastaavat luuta muodostavat 
osteoblastit ja sitä hajottavat osteoklastit. Luun 
uudelleen muotoutuminen on tarkoin säädel-
ty prosessi, jossa voidaan erottaa viisi eri vai-
hetta: lepo-, aktivointi-, resorptio-, käänteis- ja 
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muodostusvaihe. Prosessia ohjaavat paikalliset 
säätelytekijät sekä kalsiumin aineenvaihduntaan 
osallistuvat useat hormonit (esim. parathormoni, 
kilpirauhashormoni, sukupuolihormonit). 

Luun muotoutuminen jaetaan kahteen eri luok-
kaan; trabekulaariseen ja kortikaaliseen muotou-
tumiseen. Jaottelu tapahtuu luun muodostumis-
paikan mukaan, luun uudelleen muodostumispe-
riaatteen pysyessä samanlaisena. Kortikaalinen, 
tiiviin luun uudelleen muotoutuminen, käsittää 
vanhan Haversin kanavan rakenteen korvautu-
misen uudella Haversin kanavalla. Osteoklastit 
resorpoivat luuta Haversin kanavan sisältä kä-
sin kohti sen ulommaisia lamelleja. Osteoblastit 
muodostavat jälleen uutta luuta päinvastaisessa 
järjestyksessä kunnes osteoni on rakennettu uu-
delleen. (Kierszenbaum 2011)

Trabekulaarinen hohkaluun muotoutuminen ta-
pahtuu kortikaalisesta, osteonin sisällä tapahtu-
vasta luun uudelleen muotoutumisesta poiketen 
luukudoksen pinnalla. Osteoklastit hajottavat 
luuta luoden sementin rajaaman resorptio-onte-
lon. Osteoblastit asettuvat tämän jälkeen sement-
tilinjan mukaisesti ja muodostavat ontelon tilalle 
uutta luuta. (Kierszenbaum 2011)

Kuva 1. Luun rakenne. (Latvala ©)

Remodellaation kulku

Remodellaation aktivoitumisvaihe
Luu siirtyy lepovaiheesta aktivoitumisvaihee-
seen erilaisten signaalien käynnistämänä. Sig-
naalina luukudoksen uusiutumiselle voivat toi-
mia hormonaaliset viestit tai kasvutekijät. On 
myös esitetty, että luukudokseen tulleiden mik-
rotraumojen aiheuttamat vahingot osteosyyteille 
tai niiden aiheuttamat osteosyyttien solukuole-
mat ovat alkuun paneva tekijä remodellaatios-
yklile. Vahingoittuneet osteosyytit viestivät toi-
silleen toisiinsa yhteydessä olevien kanavien ja 
liitosten kautta aina luun pintasoluille asti käyn-
nistäen osteoklastien esiasteiden erilaistumisen 
kypsiksi osteoklastisoluiksi. (Eriksen 2010)

Luun uudelleen muotoutuminen tapahtuu nk. 
luunmuokkausyksikön (lyh. BMU, Basic Mul-
ticellular Unit) toimesta. Luunmuokkausyksik-
kö koostuu luunmuodostusontelossa olevista 
osteoklasteista, osteoblasteista, verisuonituksen 
tarjoavasta kapillaarista, hermosta sekä side-
kudoksesta (Manolagas 2000, Eriksen 2010). 
Luun muodostukseen tarvittavat osteoklastien 
esiasteet saapuvat kapillaarin kautta kuten myös 
luun uudelleen muotoutumiseen vaikuttavat hor-
monaaliset tekijät. Osteoblastien esiasteet ovat 
niin ikään peräisin luuytimen kantasoluista tai 
perisyyteistä, jotka ovat verisuonten endoteelin 
pinnalla olevia mesenkymaalisia kantasoluja. 
Verenkierron sijasta ne saapuvat todennäköisim-
min luunmuodostuspaikalle migraation kautta 
viereisestä tukikudoksesta. (Manolagas 2000).
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Kuva 2. Osteosyytit viestivät luun pintasoluille käynnistäen remodellaatiosyklin luunmuodostusyksi-
kössä (tummat, paksut nuolet). Ohuet nuolet kuvaavat muita luun remodellaation kulkuun vaikuttavia 
hormonaalisia ja parakriinisiä tekijöitä sekä reittejä, esimerkkinä parathormoni (PTH), D-vitamiini (D3), 
IGF-1, FGF, sklerostiini. (Latvala ©)

Aktivoitumisvaiheesta resorptiovaiheeseen: 
osteoklastien erilaistuminen ja toiminta
Osteoklastit ovat peräisin monosyytti-makro-
fagilinjan kantasoluista, jotka erilaistuvat ja 
fuusioituvat edelleen monitumaisiksi preoste-
oklasteiksi aktivoitumisvaiheen aikana. Luu-
ytimestä peräisin oleva osteoklastin esiaste on 
siis oikeastaan monosyytti, joka käy läpi sarjan 
erilaistumistapahtumia. Saapuessaan luun muo-
toutumisalueelle osteoblastien erittämä tekijä 
M-CSF (Macrofage colony stimulating factor) 
sitoutuu vastaavaan reseptoriinsa monosyytistä 
muodostuneen makrofagin pinnalla. Sitoutumi-
nen indusoi makrofagin pinnalle RANK-resep-
torin (reseptor activator of nuclear faktor kappa 
B). Osteoblastien pinnalla oleva RANK-ligandi 
tunnistaa RANK-reseptorin ja nämä pariutuvat. 
Sitoutuminen altistaa yksitumaisen makrofagin 
osteoklastogeneesille, jossa syntyy yksi monitu-
mainen preosteoklasti. Osteoklastin kypsymisen 
viimeistelee osteoklastin sitoutuminen tiiviillä 
liitoksella (sealing zone) paikalleen hajotettavan 
luun pinnalle ja poimukalvoston ilmestyminen 
(ruffled border). (Kierszenbaum 2011).
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Kuva 3. RANK/RANKL/OPG-vuorovaikutus. Osteoblastit säätelevät osteoklastien erilaistumista. M-CSF 
sitoutuminen aikaansaa RANK-ekspression osteoklastin pinnalla. Osteoblastien erittämä RANK-ligandi 
(RANKL) sitoutuu RANK-reseptoriin ja aktivoi osteoklastin esiasteen erilaistumisen ja fuusion kypsäk-
si, monitumaiseksi osteoklastiksi. OPG estää osteoklastin erilaistumisen sitomalla RANK-ligandin. Os-
teoblastiin vaikuttavat eri hormonit ja kasvutekijät voivat joko kiihdyttää (vihreä signaalireitti) tai estää 
(punainen signaalireitti) osteoklastien syntymistä. (Latvala ©)

Edellä kuvattua aktivoitumisvaihetta seuraa re-
sorptiovaihe, jossa varsinainen luun hajotus al-
kaa. Tiiviiden liitosten avulla kypsä osteoklasti 
luo alleen eristetyn mikroympäristön, joka mah-
dollistaa luun resorption. Poimukalvosto pitkine 
ulokkeineen on osteoklastin itse luuta hajottava 
osa. Poimukalvoston protonipumppu erittää ve-
tyioneja luun pinnalle happamoiden sen. Hapan 
ympäristö liuottaa luun mineraalit ja osteoklastin 
erittämät proteolyyttiset entsyymit pilkkovat luu-
kudoksen kollageenisäikeet ja muut orgaaniset 
osat. Päätettyään luun hajottamisen osteoklastit 
joko kuolevat apoptoottisesti tai siirtyvät uuteen 
paikkaan aloittaen uuden remodellaatiosyklin. 

Osteoklastien edetessä ja hajottaessa luuta ne va-
pauttavat luukudoksesta erilaisia kasvutekijöitä 
ja sytokiineja joiden arvellaan vaikuttavan os-
teoblastien rekrytointiin luun uudismuodostuk-
sen siirtyessä seuraavaan vaiheeseen jota kutsu-
taan käänteisvaiheeksi. (Manolagas 2000) Kään-
teisvaiheessa osteoklastit poistuvat luunmuodos-
tusontelosta ja tilalle saapuvat osteoblastit.

Muodostusvaihe: osteoblastien 
erilaistuminen ja toiminta
Osteoblastit ovat peräisin luuytimen mesenky-
maalisista kantasoluista. Luun morfogeneettiset 
proteiinit (BMP, Bone Morphogenetic Proteins) 
käynnistävät mesenkymaalisten kantasolujen 
erilaistumisen preosteoblasteiksi ja edelleen toi-
mintakykyisiksi osteoblasteiksi. Näiden lisäksi 
osteoblastien erilaistumista stimuloivat transfor-
moiva kasvutekijä beeta (TGF-β), fibroblastikas-
vutekijä (FGF), insuliininkaltainen kasvutekijä 
(IGF-I), verihiutalekasvutekijä (PDGF). (Ma-
nolagas 2000, Heikinheimo ym. 2004). Viime-
aikaisten tutkimusten valossa maksan erittämän 
IGF-tekijän sijasta remodellaation kulkuun vai-
kuttaa vahvimmin juuri osteosyyttien luukudok-
seen kuormituksen seurauksena erittämä IGF-I 
(Sheng ym. 2014).

Remodellaation viimeisessä vaiheessa osteoblas-
tit muodostavat osteoklastien syömään onkaloon 
orgaanista osteoidia, joka sisältää mm. tyypin 
1 kollageenia sekä mineralisaatiossa tarvittavia 
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proteiineja kuten osteonektiiniä ja osteokalsii-
nia. Osteoidin mineralisaatiossa osteoblastien 
erittämä alkalinen fosfataasientsyymi kiteyttää 
kalsium- ja fosfaatti-ionit hydroksiapatiitiksi. 
Tuottamansa luukudoksen sisälle hautautuneet 
osteoblastit muuttuvat osteosyyteiksi. Pinnalle 
jääneet osteoblastit muuttuvat luukudoksen pin-
tasoluiksi niiden luunmuodostustehtävän päätyt-
tyä. (Manolagas 2000)

Remodellaatiota säätelevät tekijät

Osteoklastien aktiivisuutta säätelee suorasti kil-
pirauhasten erittämä kalsitoniini ja osteoblastien 
erittämät säätelytekijät. Jo aiemmin tekstissä 
mainitun RANK-RANKL-signaalitien lisäksi 
osteoblastit säätelevät osteoklastien erilaistumis-
ta myös erittämällä osteoprotegeriiniä. Osteo-
protegeriini on osteklastien erilaistumista ja toi-
mintaa estävä proteiini, joka sitoutuu RANK-li-
gandiin estäen tätä kautta osteoklastien erilaistu-
mista. Luun hajoitusta lisäävä, lisäkilpirauhasten 
erittämä parathormoni taasen lisää osteoblastien 
pinnalla olevien RANK-ligandien ilmentymistä 
ja kiihdyttää näin edelleen osteoklastien erilais-
tumista. Kalsitoniini lisää luun kalsifikaatiota es-
tämällä osteoklastien toimintaa.

Sukupuolihormonit, estrogeeni ja testosteroni, 
vaikuttavat omalta osaltaan luun uudelleen muo-
toutumiseen estäen osteoklastien muodostusta. 
Testosteroni vaikuttaa suoraan osteoklastin kan-
tasoluun kun taas estrogeeni vaikuttaa osteoblas-
tin ja sen tuottaman osteoprotegeriinin kautta. 
(Soininen 2006). Sukupuolihormonien rooli nä-
kyy luun uudelleen muotoutumisen tasapainos-
sa selvimmin ihmisen ikääntyessä. Normaalisti 
luuta muodostuu yhtä paljon kuin sitä poistetaan. 
Iän myötä luun massa kuitenkin vähenee. Erityi-
sesti naisilla on suuri riski sairastua menopaussin 
jälkeen osteoporoosiin estrogeenin voimakkaan 
vähenemisen seurauksena. Miehillä luumassan 
väheneminen tapahtuu hitaammin ja lineaa-
risemmin sukupuolihormonin tasaisemmasta ja 
hitaammasta vähenemisestä johtuen. (Manola-
gas 2000). Osteoporoosissa luuta resorpoidaan 
enemmän kuin osteoblastit pystyvät sitä muo-
dostamaan, mikä johtaa luukudoksen vähenemi-
seen ja haurastumiseen.

Hormonien ja muiden säätelytekijöiden lisäksi 
on huomattu että hypoksia sekä asidoosi vaikut-
tavat merkittävästi luun muodostukseen. Arnett 
ym. 2003 ovat tutkimuksissaan huomanneet 
kudoksen asidoosin ja hypoksian lisäävän os-
teoklastienn muodostumista ja täten myös luun 
resorptiota. Kudoksen riittävä hapensaanti on 
siis luun tasapainoiselle muotoutumiselle hyvin 
tärkeä osatekijä. Kuten jo aiemmin on mainittu 
myös mekaaninen kuormitus on remodellaati-
on säätelyn tärkeä osatekijä. (Robling ja Turner 
2009).

Luusiirteet

Luusiirteiden käyttöaiheet

Luusiirteitä käytetään korvaamaan luudefektiä 
eli luukatoa, joka voi johtua esimerkiksi luukas-
vaimen poistosta. Niitä voidaan käyttää myös 
vaikeasti tai huonosti luutuvan murtuman hoi-
dossa sekä tekonivelkirurgiassa. Siirteitä käyte-
tään erityisesti tekonivelen uusintaleikkauksissa. 
Luusiirteitä käytetään myös selän ja nivelten 
luudutusleikkauksissa nopeuttamaan luutumista. 
(Mäkelä ym.2004)

Erilaiset luusiirretyypit

Varsinaiset luusiirteet
Varsinaisesta luusta olevia luusiirteitä on kol-
menlaisia: autografisia (synonyymi autogeeni-
nen), allografisia (synonyymi allogeeninen) ja 
ksenografisia. Autografisella luusiirteellä tarkoi-
tetaan siirrettä, joka on otettu potilaasta itses-
tään, allografisella siirteellä tarkoitetaan siirrettä, 
joka on peräisin toisesta yksilöstä ja ksenogra-
finen siirre on peräisin toisesta lajista. (Mäkelä 
ym. 2004)

Autografisen siirteen ottokohta riippuu siirteen 
käyttötarkoituksesta. Autografinen siirre voidaan 
ottaa esimerkiksi pohjeluusta, solisluun siivestä, 
kylkiluusta tai sääriluun etupinnasta. Autogra-
fisia siirteitä on hohkaluusiirteitä, kortikaalisi-
asiirteitä ja vaskulaarisia kortikaalisia siirteitä. 
Vaskulaarisessa kortikaaliluusiirteessä siirteen 
verisuonia ei ole poistettu.(Mäkelä ym. 2004) 
Kuva 4 esittää autografin ottoa lantioluusta.
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Kuva 4. Kaavakuva autografin otosta lantioluusta. 
Kuvassa autografi on merkitty nuolella. (Kumpula 
©)

Allogafisia siirteitä säilytetään luupankissa, joita 
on Suomessa useissa eri sairaaloissa. Yhteensä 
luupankkeja Suomessa on 15.(Fimea 2014) Al-
lografiset siirteet ovat yleensä esikäsiteltyjä ja 
säilöttyjä ja ne soveltuvat käytettäväksi sellai-
senaan tai autogeeniseen siirteeseen sekoitettui-
na. Allografiset siirteet otetaan talteen normaa-
lia leikkaussalikäytäntöä noudattaen. Siireistä 
poistetaan luuydin ja verisuonet, ne pakataan 
kaksinkertaisiin muovipusseihin, jonka jälkeen 
ne säilötään tavallisimmin -81 oC. Näin säilötty-
nä pankkiluu on käyttökelpoista ainakin viiden 
vuoden ajan.(Mäkelä ym. 2004) Kuva 5 esittää 
allografia.

Kuva 5. Kaavakuva eräänlaisesta allografista. 
(Kumpula ©)

Ksenografit ovat yleensä peräisin naudasta. Kos-
ka ksenografeihin liittyy usein hylkimisreakti-
oita ja luutumisongelmia, niitä ei juuri käytetä 
luusiirteinä.(Mäkelä ym.2004)

Muut luusiirteinä käytettävät materiaalit
Varsinaisten luusiirteiden korvikkeita kehitel-
lään jatkuvasti. Tällä hetkellä testattuja luusiir-
teiden korvikkeita on useanlaisia: DMP, kalsi-
umfosfaatti pohjaisia bioaktiivisia keraamisia, 
biolasipohjaisia ”sulavia” keraamisia, metallisia, 
polymeerisia ja komposiittikehikoita.(Susmita 
ym. 2012 sekä Shergarfi ja Reikeras 2009) Luu-
siirteiden korvikkeiden sulautumista yritetään 
parantaa useilla tavoilla, esimerkiksi lisäämällä 
erilaisia proteiineja, kuten BMP:tä (bone mor-
phogenetic proteins) tai kasvutekijöitä, tai lisää-
mällä periosteumin soluja tai kantasoluja.(Fisher 
ym. 2013) Lisäksi siirteisiin tehdään reikiä.(Sus-
mita ym.2012)

DMP eli demineralized bone matrix tehdään 
dekalsifioimalla kortikaalista luuta. Tällöin siir-
teeseen jää biologiseksi tueksi alkuperäisen ku-
doksen kollageenirakenne.(Shergarfi ja Reikeras 
2009)

Kalsiumfosfaattiin pohjautuviin bioaktiivisiin 
keraamisiin kehikoihin lasketaan kalsiumfosfaa-
tin lisäksi hydroksiapatiitti (HA), β-TCP (beta-
tricalcium phosphate) sekä näiden kahden se-
koitus BCP. Näistä aineista tehtyjen rei’itettyjen 
kehikoiden on hiirillä ja rotilla tehdyissä tutki-
muksissa osoitettu stimuloivan osteoblastien toi-
mintaa ja uuden luun muodostusta reikiin. Pii- 
ja sinkkioksidien lisäämisen β-TCP kehikkoon 
todettiin eräässä tutkimuksessa lisäävän siirteen 
kestävyyttä.(Susmita ym. 2012)

Esimerkiksi bioaktiiviisesta ”sulautuvasta” ke-
raamisesta kehikosta on biolasikehikko, jossa 
on 300–400 mikrometrin kokoisia reikiä ja jossa 
on pinnalla HCA:ta (hydoxy carbonate apatite). 
Tällainen kehikko parantaa osteoblastien aktii-
visuutta sekä absorboi proteiineja ja kasvuteki-
jöitä, mikä parantaa uuden luun muodostumista.
(Susmita ym.2012)

Metalliset luusiirteiden korvikkeet kestävät 
hyvin kuormitusta. Metalliset siirteet tehdään 
yleensä titaanista tai tantaaalista (eng. tantali-
um) ja niihin tehdään reikiä osteoblastien kiin-
nittymistä varten. Yleensä reikien koko on noin 
800 mikrometriä. Biomolekyylit eivät voi tarttua 
näihin siirteisiin. Metallisten siirteiden huonona 
puolena on metalli-ionien liukeneminen elimis-
töön.(Susmita ym. 2012)
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Polymeerisia kehikoita on luonnonmukaisia ja 
synteettisiä ja ne voivat olla sekä bioaktiivisia 
että biohajoavia. Luonnonmukaiset polymeerit 
tehdään muun muassa kollageenista, fibriinistä, 
silkistä tai hyaluronihaposta. Synteettisiä poly-
meerejä ovat esimerkiksi PLA (poly lactic acid), 
PGA (poly glycolis acid), PCL (polycaprolac-
tone) ja PPF (poly propylene fumarate), jonka 
lujuus vastaa kortikaalista luuta. Synteettisten 
polymeerien hajoamisessa syntyvät monomeerit 
poistuvat elimistöstä luonnollista reittiä. Poly-
meerit hajoavat elimistössä suhteellisen helposti 
huolimatta niiden lujuudesta. Esimerkiksi PLA: 
n ja PGA: n hajoaminen aiheuttaa happamat olo-
suhteet, jotka voivat vaurioittaa ympäröivää ku-
dosta.(Susmita ym. 2012)

Komposiitit koostuvat vähintään kahdesta toisis-
taan erottuvasta aineesta, kuten polymeereistä ja 
keraameista. Luuta vastaava lujuus on esimer-
kiksi kalsiumfosfaatista ja polymeeristä tehdyllä 
siirteellä. Muita komposiittitukia ovat esimerkik-
si TCP tuki, joka on peitetty PCL:llä, rei’itetty 
PGA/β-TCP tuki ja HA(hydroksiapataatti)/poly-
uretaani tuki. Komposiitti tuissa on reikiä, jotka 
mahdollistavat esimerkiksi verisuonten kasvun 
ja osteoblastien tarttumisen siirteeseen.(Susmita 
ym.2012)

Luusiirteen paranemisvaiheet

Luunsiirteen tarkoitus on auttaa potilaan luuston 
korjautumista ja uudelleenmuodostusta.(Sher-
garfi ja Reikeras 2009) Siirteen paranemisessa 
on viisi vaihetta, joiden nimet ovat tulehdus-, 
osteogeneesi-, revaskularisaatio-, muovautumis- 
ja mekaanisen vahvistumisen vaihe.(Mäkelä ym. 
2004) Luusiirteen katsotaan toimivan, kun siirre 
ja sitä ympäröivä kudos pystyvät toiminaan yl-
läpitäen mekaanista tukea.(Shergarfi ja Reikeras 
2009)

Siirteillä on biologisia ja mekaanisia ominai-
suuksia: biologisia ominaisuuksia ovat osteo-
geneesi, osteoinduktio ja osteokonduktio, ja 
mekaaniset ominaisuudet vaikuttavat luun uu-
delleenmuodostumiseen, kuten verisuonten kas-

vamiseen siirteen läpi.(Shewgarfi ja Reikeras 
2009) Osteogeneesi tarkoittaa sitä, että siirteessä 
on mukana soluja jotka voivat erilaistua luuta-
tuottaviksi osteoblasteiksi, osteoinduktiivinen 
siirre saa aikaan potilaan kudoksessa mesenky-
maalisten kantasolujen erilaistuminen luusoluik-
si ja osteokonduktio tarkoittaa luun kasvamista 
pinnalle, esimerkiksi rei’itetyn siirteen pintaan.
(Nazirkar ym. 2014)

Allografisen hohkaluusiirteen paraneminen al-
kaa kun siirteen pinnalle jääneet osteoblastit al-
kavat muodostaa uutta luuta. Siirteeseen kasvaa 
parin päivän aikana verisuonia ja sinne ilmestyy 
osteoklasteja, jotka aloittavat siirteen resorption. 
Revaskularisaatio ja osteoinduktio tapahtuvat 
nopeasti. Hohkaluusiirteen täydellinen sulautu-
minen emoluuhun kestää noin vuoden.(Mäkelä 
ym. 2004)

Autografisen, kortikaalisen luusiirteen paranemi-
nen on usein epätäydellistä ja siirteeseen saattaa 
jäädä nekroottisia eli ”kuolleita” osia uudisluun 
sekaan. Nekroottisista osista huolimatta siirteen 
mekaaniset ominaisuudet vastaavat normaalia 
luuta. Kortikaalinen luusiirre paranee yleensä hi-
taammin kuin hohkaluusiirre.(Mäkelä ym. 2004)

Vaskulaarista kortikaalisiirrettä voidaan käyt-
tää alueella, jonka verenkierto on häiriintynyt 
tai luusolut osittain tuhoutuneet. Vaskulaarisen 
kortikaalisiirteen liitoskohdat paranevat nopeasti 
ja siirre sulautuu ympäröivään kudokseen. Jos 
vaskulaarista kortikaaliluusiirrettä kuormitetaan 
mekaanisesti se vahvistuu.(Mäkelä ym 2004)

Keraamisilla siirteillä ei ole osteoinduktiivisia 
ominaisuuksia, mikä hankaloittaa siirteen su-
lautumista emoluuhun. Synteettisistä siirteistä 
DMP:llä on osteoinduktiivisia ja osteokonduk-
tiivisia ominaisuuksia, mutta se ei anna raken-
teellista tukea. (Susmita ym.2012 ja Nandi ym. 
2010) Kalsiumfosfaatti ”sementti” on puolestaan 
osteokonduktiivinen. Lisäksi kalsiumfosfaatti-
pohjaisista siirteistä hyproksiapatiitilla ja trikal-
siumfosfaatilla uskotaan olevan osteokonduktii-
visia ominaisuuksia. Biolasituki on sekin osteo-
konduktiivinen. (Nandi ym. 2010)
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Luusiirteiden vertailua ja luusiirteisiin 
liittyviä komplikaatioita
Luusiirteistä autografit ovat eniten käytettyjä, 
koska niillä on hyvät osteogeneettiset, os-teoin-
duktiiviset ja osteokonduktiiviset ominaisuudet, 
jotka auttavat uuden luun muodostusta.(Beaman 
ym. 2006) Autografisten luusiirteiden ongelma-
na on kuitenkin niiden rajoitettu saatavuus ja 
siirteen ottokohtaan liittyvä kipu. Näihin siirtei-
siin liittyvien ongelmien vuoksi pyritään nyky-
ään kehittämään autografeja korvaavia siirteitä.
(Fisher ym. 2013)

Allografiset luusiirteet ovat yleensä seuraava 
vaihtoehto jos autografista siirrettä ei ole saata-
villa. Allografisen siirteen huono puoli on, että 
se vaatii käsittelyä ennen kuin se voidaan asentaa 
potilaalle, jottei luovuttajasta siirtyisi virustaute-
ja potilaaseen. (Nazirkar ym. 2014) Käsittelyllä 
pyritään myös tuhoamaan luovuttajan pintapro-
teiineja, jotta ne eivät laukaisisi potilaan immuu-
nipuolustusreaktioita. (Shewgarfi ja Reikeras 
2009) Yleensä allografiset siirteet pakastetaan, 
kuivajäädytetään tai demineralisoidaan ja kui-
vajäädytetään. Käsitellyt allografit aiheuttavat 
harvoin hyljintäreaktioita. (Nazirkar ym. 2014) 
Allografi on osteokonduktiivinen, mutta ei os-

teoinduktiivinen. (Beaman ym.2006) Allografin 
aikaansaama hyljintäreaktio on voimakkaampi 
kuin autografi. Hyljintäreaktio voi aiheuttaa lii-
toskohdan luutumattomuutta, siirteen murtuman 
tai kokoonpainumisen. (Mäkelä ym. 2006)

Selkärangan kirurgiassa tietyissä leikkauksis-
sa toimiviksi vaihtoehdoiksi on havaittu DMP, 
HA ja b-TCP. Näitä siirteitä voi todennäköisesti 
käyttää potilaalle useimmissa tilanteissa. Luu-
siirteitä korvaavat synteettiset siirteet vaativat 
vielä tutkimista. (Fisher ym. 2013) Synteettisten 
siirteiden valmistuksessa yksi ongelma on niihin 
tehtävien reikien koko: siirteen reikien tulee olla 
tarpeeksi isoja, jotta esimerkiksi happi pääsee 
diffundoitumaan siirteessä, mutta toisaalta siir-
teen reikäisyys vähentää sen mekaanista kestä-
vyyttä. Synteettisistä siirteistä monia on testattu 
vasta laboratoriossa tai hiirillä ja rotilla. (Susmi-
ta ym. 2012) Ideaalisia synteettisiä siirteitä, joi-
hin ei liity komplikaatioriskiä tai riski on todella 
pieni, ei ole vielä kaupallisesti saatavilla. (Fisher 
ym. 2013)

Autografi on siis tällä hetkellä paras vaihtoeh-
to. (Fisher ym. 2013 sekä Shewgarfi ja Reikeras 
2009) Taulukko 1 erittelee luusiirteiden hyviä ja 
huonoja puolia.
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Taulukko 1. Luusiirteiden vertailu. (Mäkelä ym 2004, Shewgarfi ja Reikeras 2009,sekä Susmita ym. 2012)

Pohdinta

Luusiirteiden tulevaisuus

Nykyään pyritään tekemään siirteitä, jossa os-
teokonduktiivisia proteiineja liitetään osteokon-
duktiiviseen kehikkoon. Tällä pyritään tehosta-
maan luun uudelleenmuodostumista samalla an-
taen luun uudelleen muodostumiselle tarvittavan 
tuen. Todennäköisesti erilaiset biomateriaalit 
tulevat luusiirteinä yleistymään. Luusiirteisiin 
tullaan mahdollisesti myös lisäämään kasvuteki-

jöiden lisäksi esimerkiksi mesenkymaalisia kan-
tasoluja. (Liebergall ym. 2013) On myös tutkit-
tu mahdollisuutta käyttää kantasoluja luudeftin 
hoidossa. (Nandi ym. 2010)

Mesenkymaaliset kantasolut

Mesenkymaalisten kantasolujen käyttöön luude-
fektin korjaamisessa liittyy paljon mahdollisuuk-
sia, mutta myös paljon ongelmia. Mesenkymaa-
listen kantasolujen otto alkioista on eettisesti ar-
veluttavaa, toisaalta alkion kantasoluista voitai-
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siin kehittää toimiva hoitomuoto. Mesenkymaa-
lisia kantasoluja voidaan kerätä myös aikuiselta 
luuytimestä. Mesenkymaaalisten kantasolujen 
käytössä on edistytty annostelun osalta, mutta 
toisaalta niiden erottamisessa ja kasvattamisessa 
on vielä haasteita jäljellä. Lupaavia tuloksia on 
saatu esimerkiksi tutkimuksesta, jossa jänikseen 
tai rottaan on siirretty rei’itetty keraaminen tuki, 
johon on lisätty mesenkymaalisia kantasoluja. 
Siirre osoitti tutkimuksessa osteogeenisiä omi-
naisuuksia.(Nandi ym. 2010) 

Liebergall ym. tekemässä tutkimuksessa osalle 
potilaista laitettiin luusiirre, jossa autografiseen 
lantiosta otetussa siirteessä oli verta, mesenky-
maalisia kantasoluja, verihiutalepitoista plasmaa 
ja DMP:tä. Tutkimuksesta saadut tulokset olivat 
hyviä, ja kyseinen menetelmä havaittiin tässä 
tutkimuksessa turvalliseksi vaihtoehdoksi tibian 
murtuman korjaamisessa. (Liebergall ym. 2013) 
Kuvassa 6 on hahmoteltu mahdollista tulevai-
suuden luusiirrettä.

Kuva 6. Kuvitteellinen tulevaisuuden luusiirre. 
(Kumpula ©)
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Tiivistelmä
Bisfosfonaatit ovat osteoporoosin sekä syöpäpotilaiden luuston etäpesäkkeiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä. 
Bisfosfonaatit ovat olleet kliinisessä käytössä noin neljäkymmentä vuotta, mutta niiden yhteys leukojen os-
teonekroosiin eli luukuolioon havaittiin vasta vuonna 2003, eikä sen syytä vieläkään tunneta tarkasti. Yhtenä 
merkittävänä tekijänä on kuitenkin alveolaarisen luun nopea aineenvaihdunta ja uusiutuminen, jolloin bisfos-
fonaatteja kertyy alueelle enemmän.

Bisfosfonaatit ovat luuston hydroksiapatiittikiteisiin voimakkaasti sitoutuvia, epäorgaanisten pyrofosfaattien 
analogeja, joiden puoliintumisaika elimistössä on yli kymmenen vuotta. Bisfosfonaatit vaikuttavat pääasial-
lisesi estämällä luun resorptiota eli hajoamista vähentämällä osteoklastien (luuta hajottavia soluja) aktiivisuut-
ta. Syövän hoidossa bisfosfonaattien käyttö perustuu niiden angiogeeneesiä eli verisuonten uudismuodostusta 
sekä kasvainten muodostumista estävään vaikutukseen. 

Bisfosfonaattilääkityksen aiheuttamasta leuan osteonekroosista on kyse, kun potilas saa parhaillaan tai on ai-
emmin saanut bisfosfonaattihoitoa, leuan alueella on nekroottinen alue, joka on ollut vähintään kahdeksan 
viikkoa paljaana eikä potilaalle ole annettu leuan alueelle sädehoitoa. Leuan osteonekroosin yleisimpiä oireita 
ovat leukaluun kivulias tai oireeton paljastuminen limakalvon alta, fisteli ihossa tai limakalvossa sekä ham-
paiden liikkuvuus. Bisfosfonaattilääkityksen aiheuttama leukojen osteonekroosiriski riippuu hoidon kestosta 
sekä lääkkeen antotavasta ja annoskoosta. Osteoporoosin hoidossa käytetään yleisesti suun kautta otettavaa 
lääkitystä ja annoskoot ovat huomattavasti pienempiä kuin syövän hoidossa, jossa lääkitys on myös pääasiassa 
suonensisäistä aminobisfosfonaattilääkitystä. Osteoporoosin hoitoon käytettynä bisfosfonaattien aiheuttama 
leuan osteonekroosiriski onkin huomattavasti pienempi

Riskitekijöitä leuan osteonekroosiin liittyen ovat muun muassa puutteellinen suuhygienia, juurihoidon epäon-
nistuminen ja leuan alueelle tehdyt kirurgiset toimenpiteet, kuten hampaiden poistot. Koska leuan osteonek-
roosiin ei ole olemassa tehokasta hoitoa, on ehkäisevä hammashoito ja hampaiden sekä koko suun kunnosta 
huolehtiminen erityisen tärkeää suonensisäistä bisfosfonaattilääkitystä saavilla potilailla.

Johdanto
Bisfosfonaatit on lääkeryhmä, joita käytetään 
yleisesti syövän luustometastaasien hoidossa, 
multippelin myelooman hoidossa sekä lisäk-
si osteopenian, osteoporoosin ja Pagetin taudin 
hoidossa. Vuonna 2003 havaittiin ensimmäisen 
kerran bisfosfonaatti-lääkityksen ja leuan osteo-
nekroosin eli luukuolion välinen yhteys. (Marx 
2003) Riski sairastua leuan osteonekroosin on 
suurempi suoneen annetavan lääkityksen aikana 
kuin esimerkiksi pienemmällä annostuksella to-
teutettavassa osteoporoosin hoidossa.

Terveessä luussa vallitsee tasapaino luun ha-
jotuksen ja uuden luun muodostuksen välillä: 
Osteoklastit ovat suuria monitumaisia polaari-

sia soluja, jotka resorptoivat eli hajottavat luuta 
erittämillään protoneilla. Osteoblastit ovat yksi-
tumaisia soluja, jotka muodostavat osteonia eli 
luun väliainetta. Osteoblastit huolehtivat myös 
luun mineralisaatiosta. Osa osteoblasteista hau-
tautuu muodostamansa matriksin sisään, jolloin 
niitä kutsutaan osteosyyteiksi, ja osa osteoblas-
teista muuttuu luun pintasoluiksi.

Bisfosfonaatit häiritsevät luun hajotusprosessia 
erilaisilla mekanismeilla. Tärkein näistä on os-
teoklastien toiminnan estäminen. (Epstein and 
Davies. 2010) Tarkkaa syytä, miksi leukaluut 
ovat alttiita bisfosfonaattien haittavaikutuksille, 
ei vielä tiedetä. 
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Leuan osteonekroosi

Yleistä

The American Society of Bone and Mineral Re-
search on antanut tarkan määritelmän, milloin 
potilaalla on kyseessä bisfosfonaattien aiheutta-
ma leuan osteonekroosi. 1) Potilaalla on meneil-
lään tai aikaisemmin ollut bisfosfonaattihoito. 2) 
Leukaluun alueella on nekroottinen alue, joka on 
ollut paljaana vähintään 8 viikkoa. 3) Leuan alu-
eelle ei ole annettu sädehoitoa. Kaikkien näiden 
ehtojen tulee toteutua. (Pazianas. 2010) 

Bisfosfonaatit häiritsevät luun normaalia uusiu-
tumista. Niiden vaikutus kohdistuu pääasiassa 
osteoklastien toiminnan estämiseen. Ne voi-
vat muuttaa osteoklastien rakennetta tai niiden 
toimintaa ja näin ollen aiheuttaa osteoklastien 
apoptoosin. Bisfosfonaatit voivat myös estää 
kantasolujen erilaistumisen osteoklasteiksi. 
(Epstein and Dawies. 2010) Osteoklastien esty-
nyt resorptio estää osteoblasteja muodostamasta 
uutta luuta. Tämän seurauksena syntyy lopulta 
nekroottisia alueita. 

Histologia

Vahingoittunutta aluetta mikroskoopilla tarkas-
teltaessa voidaan nähdä osittain tai kokonaan 
nekroottisia alueita, joissa osteosyyttien laguu-
nat ovat tyhjiä ja niiden reunat ovat hyvin ku-
luneita (Kuva 1). Rankka akuutti tai krooninen 
tulehdus näkyy luusolukkoa ympäröivässä ku-
doksessa, jossa näkyy neutrofiilejä, eosinofiilejä, 
plasmasoluja sekä histiosyyttejä eli sidekudok-
sen makrofageja. Elinkykyisiä osteoklasteja tai 
osteoblasteja ei ole. Luukuolioalueelta löydetään 
usein myös actinomyces-suvun bakteereja. (Fon-
di and Franchi. 2007) 

Kuva 1. Bisfosfonaattihoidon aiheuttamaa luu-
kuoliota leukaluussa. HE-värjätyssä kuvassa näh-
dään osittain kuoliossa olevaa luukudosta, jossa 
näkyy laguunoita, joissa on eläviä osteosyyttejä, 
kuoliossa olevia osteosyyttejä sekä tyhjiä laguu-
noita. Ympäröivässä kudoksessa näkyy tulehdus-
ta. (Fondi and Franchi. 2007)

Patogeneesi

Bisfosfonaattien päävaikutus kohdistuu oste-
oklastien toiminnan estämiseen. Osteoklastien 
toiminta on ensimmäinen vaihe luun uudelleen-
muodostumisprosessissa. Bisfosfonaatit vaikut-
tavat myös luun aineenvaihduntaan antiangiog-
eenisellä ominaisuudellaan. Tämä taas lisää ris-
kiä luukuolion kehittymiselle. 

Tarkkaa syytä, miksi leukaluut ovat alttiita bis-
fosfonaattien haittavaikutuksille, ei tiedetä, mut-
ta on selvää että se on usean tekijän summa. Yksi 
merkittävä syy on se, että alveolaarisen luun uu-
siutuminen ja aineenvaihdunta on nopeampaa 
kuin muualla luustossa, joten bisfosfonaatteja 
kertyy sinne enemmän. (Epstein and Dawies. 
2010) Hampaissa on paljon bakteereja, jotka 
aiheuttavat kariesta ja periodontaalisia sairauk-
sia. Hampaiden ja leukaluun välissä on ainoas-
taan ohut periodontaalinen sidekudoskerros, jo-
ten bakteerien on helppo päästä luuhun saakka. 
(Fondi and Franchi. 2007) On myös epäilty, että 
bisfosfonaattihoidolla on suora vaikutus suun li-
makalvoihin, ja sitä kautta mahdollistaa patogee-
nien pääsyn luun pinnalle aiheuttamaan infekti-
on, jonka seurauksena voi syntyä osteonekroosi. 
(Pazianas. 2010) 
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Makrofagit ovat hyvin samankaltaisia soluja 
kuin osteoklastit. Niiden ulkomuoto ja toiminta 
muistuttavat toisiaan. Lisäksi sekä osteoklastilta, 
että makrofagilta löytyy tartraatti-resistentti ha-
pan fosfaatti, joka on lysosomaalinen proteiini, 
joka on osallisena luun hajotuksessa ja tulehdus-
vasteen muodostuksessa. Makrofagit ovat alttiita 
bisfosfonaattien haittavaikutuksille osteoklastien 
tavoin. Heikentynyt puolustusjärjestelmä mah-
dollistaa patogeenien pääsyn suun limakalvoilta 
luuhun. (Pazianas. 2010)

Bisfosfonaatit muuttavat osteoblastien fysiologi-
aa. On tutkittu, että bisfosfonaattien läsnä ollessa 
osteoblastit menettävät luunmuodostamiskykyn-
sä, sekä niiden kyky erilaistua ja kypsyä heikke-
nee. Vielä kuitenkin tarvitaan lisää tutkimuksia, 
jotta saadaan selville, mikä on se mekanismi 
joka lopulta johtaa leuan osteonekroosin syn-
tyyn. (Manzano-Moreno ym. 2014)

Bisfosfonaatit 
Bisfosfonaattien lääketieteellinen käyttö alkoi jo 
1800 -luvun puolivälissä, ja 1960 -luvun loppu-
puolella ne otettiin laajempaan käyttöön erilais-
ten luustosairauksien hoidossa. Muun muassa 
eri syistä johtuvaa luukatoa, Paget`n tautia, hy-
perkalsemiaa ja syövän luustometastaaseja on 
hoidettu bisfosfonaateilla, joita käytetään nykyi-
sin laajasti eri syistä aiheutuvaan osteoporoosin 
hoitoon ja ennaltaehkäisemiseen. (Watts, 2014.) 
Bisfosfonaatit sitoutuvat voimakkaasti luuston 
hydroksiapatiittiin, jolloin puoliintumisaika eli-
mistössä on hyvin pitkä, yli kymmenen vuotta. 
Syövän hoidossa bisfosfonaattien käyttö perus-
tuu niiden angiogeeneesiä, eli verisuonten uu-
dismuodostusta sekä kasvainten muodostumista 
estävään vaikutukseen. Osteoporoosilääkkeenä 
bisfosfonaatit muun muassa vähentävät oste-
oklastien aktiivisuutta sekä vaikuttavat solujen 
sisäiseen viestintään hidastaen luun resorpiota. 
(Hannonen ym. 2007, van Merkesteyn 2013.) 

Bisfosfonaattilääkkeitä on olemassa sekä suun 
kautta otettavaa muotoa että suoraan verenkier-
toon annettavaa lääkettä. Bisfosfonaattien hait-
tavaikutukset riippuvat lääkkeen antotavasta 
ja annoskoosta sekä hoidon kestosta. Leukojen 
osteonekroosi on yksi vakavimmista haittavai-
kutuksista ja sen yhteys bisfosfonaattilääkityk-
seen havaittiin vuonna 2003, mutta vaikutusme-
kanismia ei edelleenkään tunneta tarkasti. (Watts 
2014.) 

Kuva 2. Tsoledronihappo. Tsoledronihappo on 
kolmannen sukupolven bisfosfonaattilääke, jota 
käytetään osteoporoosin, Pagetin taudin sekä 
syövän hoidossa. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Tso-
ledronihappo)

Leukojen osteonekroosiriski on liitetty ami-
nobisfosfonaattien käyttöön, sen sijaan typpira-
kenteettomalla klodronaatilla tätä haittavaiku-
tusta ei ole havaittu. (Hannonen ym. 2007). 

Riskitekijät 
Bisfosfonaattilääkitystä käytetään yleisesti sekä 
osteoporoosin että syövän luustometastaasien 
hoidossa. Annoskoot ovat osteoporoosin hoidos-
sa huomattavasti pienempiä kuin syöpäpotilaille 
annettavat annokset ja lääke otetaan tavallisem-
min suun kautta. Suun kautta otettuna bisfos-
fonaatteihin liittyvä leukojen osteonekroosi on 
harvinaisempi komplikaatio. Syövän hoidossa 
suoraan suoneen annettavassa aminobisfosfo-
naattilääkityksessä riski on suurempi ja se kas-
vaa suurilla annoksilla ja pidempään jatkuvissa 
hoidoissa. (Watts, 2014.) 

Leukojen osteonekroosille altistavia tekijöitä 
ovat puutteellinen suuhygienia, leuan alueen ai-
kaisempi sädehoito, implantointi, leuan alueelle 
tehdyt kirurgiset toimenpiteet, kuten hampaiden 
poisto, parodontaalikirurgia, juurihoidon epäon-
nistuminen, parodontiitti ja torukset. Tavallinen 
ja ehkäisevä hammashoito eivät sen sijaan lisää 
osteonekroosin riskiä leuan alueella. Leuan oste-
onekroosi alkaa usein hampaan poistosta, minkä 
vuoksi hampaiden ennaltaehkäisevään hoitoon 
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tulisi kiinnittää erityistä huomiota bisfosfonaat-
tilääkitystä saavilla potilailla. (Hannonen ym. 
2007.) 

Oireet 
Bisfosfonaattilääkityksen aiheuttaman leuan 
osteonekroosin tavallisimpana oireena on lima-
kalvon alta paljastunut kivulias leukaluu. Myös 
hampaiden liikkuvuus ja fisteli ihossa tai lima-
kalvossa ovat tyypillisiä leuan osteonekroosin 
oireita. Luun paljastuminen limakalvon alta voi 
olla myös täysin oireeton. Infektion kehittymi-
nen näille alueille on myös tavallista, ja se vai-
keuttaa usein hyvän suuhygienian ylläpitämistä 
ja lisäksi aiheuttaa kipuherkkyyttä ympäröivissä 
kudoksissa. (Hannonen ym. 2007.) 

Hoito 
Bisfosfonaattilääkityksen aiheuttamaan leukojen 
osteonekroosiin ei ole olemassa tehokasta hoi-
tomuotoa. Ennen suonensisäisen bisfosfonaatti-
lääkityksen aloittamista tulee potilaan hampail-
le tehdä kliininen tutkimus ja hoito ja leukojen 
alueelle tehdyn kirurgisen toimenpiteen jälkeen 
tulee olla ainakin kuukauden tauko ennen bis-
fosfonaattilääkitystä. Leukojen alueelle tehtäviä 
kirurgisia toimenpiteitä ei tule myöskään tehdä 
suonensisäisen bisfosfonaattilääkityksen aikana. 
Hammasproteesien istuvuudesta sekä yleisesti 
hampaiden kunnosta tulisi pitää huolta, koska 
piilevät tulehduspesäkkeet sekä suun mikrotrau-
mat saattavat altistaa osteonekroosin synnylle. 
Riittävästä syljenerityksestä tulisi myös huo-
lehtia nauttimalla riittävästi nesteitä ja tarpeen 
mukaan käyttää syljeneritystä lisääviä suunhoi-
totuotteita syljen suuta puhdistavan vaikutuksen 
vuoksi. (Hannonen ym. 2007.) 

Suun kautta otettavan bisfosfonaattilääkityk-
sen aiheuttamaan leuan osteonekroosiin ei ole 
juurikaan olemassa hyvää hoitoa. Luun paljas-
tumisesta ei kuitenkaan ole juurikaan haittaa, 
mikäli luu ei ole infektoitunut. Infektoituneen 
luun hoitoon suositellaan pitkäaikaista tai pysy-
vää V-penisilliini-lääkitystä ja suun huuhtomista 
klooriheksidiinillä, tarvittaessa käytetään myös 
metronidatsolilääkitystä. Suonensisäisen bisfos-
fonaattilääkityksen lopettaminen ei myöskään 
ole todettu edistävän parantumista, toisin kuin 
suun kautta otettavassa lääkityksessä, jossa leu-
kojen osteonekroosia voidaan hoitaa lääkityksen 
keskeyttämisellä. (Hannonen ym. 2007.) 

Yhteenveto
Bisfosfonaatit ovat nykyisin yleisesti osteopo-
roosin sekä luuston metastaasien hoidossa käy-
tettäviä lääkkeitä, joiden yhtenä vakavana sivu-
vaikutuksena on kuitenkin leukojen osteonek-
roosi eli luukuolio. Syytä osteonekroosin syn-
nylle juuri leuan alueelle ei tarkasti tiedetä, eikä 
siihen ole olemassa myöskään tehokasta hoitoa. 
(van Merkesteyn ym. 2013.) Todennäköisesti os-
teonekroosin synnylle on monta eri selittävää te-
kijää, mutta tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, jot-
ta voidaan välttää osteonekroosin kehittyminen.

Yleisimpiä oireita ovat kivulias tai oireeton leu-
kaluun paljastuminen limakalvon alta, hampai-
den liikkuvuus sekä fisteli ihossa tai limakalvos-
sa. Erityisesti suonensisäistä bisfosfonaattilää-
kitystä saavilla potilailla, joilla riski on suurin, 
suun ja hampaiden ennaltaehkäisevään hoitoon 
tulee kiinnittää huomiota. Leuan osteonekroo-
sin riskiä lisäävät muun muassa puutteellinen 
suuhygienia ja leuan alueelle tehtävät kirurgiset 
toimenpiteet, kuten hampaiden poistot. (Hanno-
nen ym. 2007). Tämän vuoksi on hyvä ennen 
bisfosfonaatti-lääkityksen aloittamista hoidattaa 
hampaat kuntoon.

Lähteet

Epstein J, Dawies A. Oral Complications of Cancer and 
Its Management. Oxford University Press. 2010. s. 
151–161.

Fondi C, Franchi A. Definition of bone necrosis by the 
pathologist. Clin Cases Bone Metab. 2007. 21–26.

Hannonen, Pekka; Nurmenniemi, Petri; Tuovinen, 
Veikko: Bisfosfonaattilääkitykseen liittyvä leukojen 
osteonekroosi. Duodecim 2007;123:2443–8. 

Manzano-Moreno F, Ramos-Torrecillas J, De Luna-Bertos 
E, Reyes-Botella C, Ruiz C. Nitrogen-cointaining 
bisphosphonates modulate the antigenic profile and 
inhibit the maturation and biomineralization potential 
of osteoblast-like cells. Clin Oral Invest. 2014

Marx R E. Pamidronate (Aredia) and zoledronate (Zometa) 
induced avascular necrosis of the jaws: growing 
epidemic. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 
2003. 61/9. s 1115–1117.

Pazianas M. Osteonecrosis of the Jaw and the Role of 
Macrophages. Oxford University Press. 2010.

van Merkesteyn, J.P. Richard; Pichardo, Sarina E.C.: 
Bisposphonate related osteonecrosis of the jaws: 
spontaneous or dental origin? Saatavissa: http://dx.doi.
org/10.1016/j.oooo.2013.05.005. Luettu 8.9.2014 

Watts, Nelson B.: Long-term risks of bisphosphonate 
therapy. Saatavissa: http://dx.doi.org/10.1590/0004–
2730000003308. Luettu 8.9.2014.



337

D10  Osteoporoosin hoito perustuu luusolujen toiminnan tuntemiseen  
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Tiivistelmä
Luussa on havaittavissa useita solutyyppejä sekä solujen erittämää soluväliainetta. Solut yhdessä toimiessaan 
muodostavat tarkasti säädellyn kokonaisuuden, joka pyritään pitämään tasapainossa. Luun hajotusta ja uudis-
muodostusta 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 hajotus kiihtyy, joka johtaa luun haurastumiseen ja suu-
rentuneeseen 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. Riskiryhmään kuuluvat vanhukset 
ja erityisesti vaihdevuodet ohittaneet naiset. Varsinkin riskiryhmillä osteoporoosin ehkäisyyn tulee kiinnittää 
tarkkaa huomiota

Johdanto
Esseessämme perehdytämme lukijan aluksi luus-
ton normaaliin toimintaan ja luun remodellaati-
oon yleisellä tasolla, jonka jälkeen paneudumme 
tarkemmin normaalin toiminnan häiriintymiseen 
osteoporoosin johdosta tarkastellen häiriintymi-
seen vaikuttaneita tekijöitä. Esseessä käymme 
läpi osteoklastien ja osteoblastien toimintaan 
vaikuttavia tekijöitä, etenkin osteoporoosin kan-
nalta. Käymme läpi asioita myös niin ravinnolli-
sesti, liikunnallisesti kuin yleisiä elämän tapoja 
ajatellen. Pyrimme myös saamaan esityksestäm-
me mahdollisimman helposti ymmärrettävän.

Luuston normaali toiminta

Luun solutyypit

Luussa esiintyy neljä solutyyppiä: osteoblastit, 
osteosyytit, osteoklastit ja luun pintasolut. Luun 
solut yhdessä muodostavat normaalissa toimin-
nassa yhtenäisen ja järkevän toimintamallin. So-
lut muodostavat vain pienen osan luukudoksesta, 
suurin osa on solujen erittämää soluväliainetta 
(solunetti, luukudos). 

Mesenkymaalinen kantasolu muuttuu ensin 
preosteoblastiksi ja edelleen osteoblastiksi 
(Kuva 1). Osteoblastit muodostavat luun uutta 
väliainetta eli matriksia, joka muodostuu lähin-

nä tyypin I kollageenista, glykosaminoglykaa-
neista sekä proteoglykaaneista. Ne huolehtivat 
myös luun mineralisaatiosta. Osteoblastit voivat 
muuttua joko pintasoluiksi, jotka osallistuvat 
luun aineenvaihdunnan säätelyyn, tai ne voivat 
hautautua syntyneen matriksin sisään muuttuen 
kypsiksi luusoluiksi eli osteosyyteiksi.

Osteosyytit muodostavat osteoneita, jotka ovat 
luun perusyksikköjä. Osteosyytit ovat yhteydes-
sä toisiinsa erityisten solu-ulokkeiden välityk-
sellä. Solu-ulokkeissa on aukkoliitoksia, joiden 
kautta osteosyytit saavat tarvitsemansa ravinnon 
ja hapen.

Luuta hajoittavat monitumaiset jättisolut, oste-
oklastit. Osteoklastit muodostuvat monosyyt-
tilinjan kantasoluista ensin preosteoklasteiksi, 
jonka jälkeen valmiiksi osteoklasteiksi (Kuva 1). 
Myös makrofagit muodostuvat monosyyttilinjan 
kantasoluista (Kuva 1). Osteoklastit tuhoavat 
luuta resorptiosykleissä, joiden aikana osteoklas-
ti siirtyy paikasta toiseen kiinnittyen luun pin-
taan 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 kantasoluista. Kuvassa osteoklastit hajottavat ja osteoblas-
tit muodostavat luukudosta (luun remodellaatio). Huomaa myös luun muita soluja. (Kuvassa jäljitelty 
Solunetin kuvaa luusoluista)

Luun remodellaatio

Kasvuvaiheen jälkeistä luun uusiutumista kut-
sutaan remodellaatioksi. Luukudos on jatkuvan 
uusiutumisen ja muokkaamisen kohteena. Luun 
remodellaation suorittavat osteoblastien ja –
klastien muodostamat monisoluiset perusyksi-
köt, jotka ovat monipuolisen ja tarkan säätelyn 
alaisena. Luun remodellaatiossa osteoblastien 
ja –klastien toiminnan välillä on dynaaminen ta-
sapaino, joka ylläpitää luun massaa ja muotoa. 
20–30 ikävuoden jälkeen luusto alkaa pienentyä 
huippumassastaan (Kuva 2). 

Osteoklastit aktivoituvat yksitumaisista fagosy-
toivista soluista, jotka kiinnittyvät luun pintaan 
ja fuusioituvat monitumaisiksi osteoklasteiksi. 
Kiinnittymisen jälkeen lysosomaalisten entsyy-
mien ja vetyionien vaikutuksesta osteoklastit liu-
ottavat mineraaleja ja kollageeneja ja näin muo-
dostavat käytävää luun pinnalle. (Kuva 1)

Osteoblastit syntetisoivat resorptiokoloon oste-
oidimatriksia, 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 hyd-
roksiapatiitin kiinnittymisen ja kerääntymisen 
kollageenisäikeisiin. Mineralisaatio alkaa useita 
päiviä matriksin muodostumisen jälkeen ja n. 
70% siitä muodostuu lyhyessä ajassa ja tämän 
jälkeen prosessi hidastuu huomattavasti (Joen-
suu 2006).

Luun remodellaation määrään ja syntyvän ku-
doksen laatuun vaikuttavat monet ärsykkeet, ku-
ten hormonit, sytokiinit sekä mekaaninen rasitus. 
Rasituksen määrää mittaavat luuston omat me-
kanostaatit, jotka myös osallistuvat remodellaa-
tion laadun säätelyyn. Jos luihin kohdistuu rasi-
tusta, ne vahvistuvat. Liikkumattomuus tai esim. 
vuodelepo vaikuttavat päinvastaiseen suuntaan. 
Hormoneista esim. estrogeeni estää osteoklas-
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tien toimintaa ja stimuloi osteoblasteja ja näin 
lisää luun muodostusta. D-vitamiinia puolestaan 
tarvitaan luuston kalsifikaatioon. Gonadotroop-
piset hormonit nopeuttavat luun mineralisaatiota 
ja sytokiinit vaikuttavat luun aineenvaihduntaan 
(solunetti, luukudos).

Osteoporoosi

Yleistä osteoporoosista

Osteoporoosi eli luukato on luuston sairaus, 
jossa luun määrä vähenee ja rakenne muuttuu. 
Osteoporoosi on tyypillinen etenkin vanhusvä-

estöllä. Siihen johtavat monenlaiset syyt, kuten 
perinnöllinen taipumus ja naisilla etenkin hor-
monitoiminnan muuttuminen vaihdevuosien ai-
kana (Kuva 2). Myös elintavat, kuten liikunta, 
ravinto ja tupakointi ovat merkittävässä roolissa 
osteoporoosin syntymisen suhteen.

Osteoporoosissa osteoblastien ja –klastien toi-
minta muuttuu merkittävästi. Osteoblastien 
aktiivisuus vähenee, osteoklastien hajoittaman 
luun määrä ylittää osteoblastien tuottaman luun 
määrän ja luuaines vähenee. Näin tasapaino 
kallistuu luun hajoittamisen puolelle, ja luut 
haurastuvat. 

Kuva 2. Luun määrä iän suhteen. (Taulukkoa piirtäessä käytetty apuna Osteoporoosiliiton taulukkoja.)

Eri aineiden vaikutus osteoklasteihin ja 
–blasteihin osteoporoosin hoidossa

Osteoporoosin hoidossa pyritään vähentämään 
osteoklastien toimintaa ja siten luun resorptiota. 
Tähän pyritään esimerkiksi bisfosfonaattien ja 
kalsitoniinin avulla. Luussa bisfosfonaatit kiin-
nittyvät hydroksiapatiittikiteisiin estäen niiden 
liukenemista ja muodostumista, lisäävät oste-
oklastien apoptoosia sekä vaikuttavat välillisesti 
estäen niiden toimintaa. Bisfosfonaatteja on kah-
denlaisia jaettuna vaikutusmekanismiensa suh-
teen. Bisfosfonaatit, joiden rakenteesta puuttuu 
typpiryhmä, vaikuttavat suoraan osteoklastien 
mitokondrioihin ja saavat aikaan välittömän so-
lukuoleman. Typpiryhmän sisältävät bisfosfo-

naatit vaikuttavat estävästi kolesteroliryhmän 
entsyymeihin ja aiheuttavat näin välillisen solu-
kuoleman (Mönkkönen 2005).

Kalsitoniini on peptidihormoni, joka muodostuu 
kilpirauhasen C-soluissa. Kalsitoniini vähentää 
osteoklastien määrää ja estää niiden toimintaa 
vähentäen siten luun resorptiota. Lisäksi se lisää 
luuta muodostavien osteoblastien määrää (Kiers-
zenbaum 2002).

Osteoklastien aktiivisuutta osteoporoosin hoi-
dossa vähennetään myös kadheriinimolekyylien 
toimintaan vaikuttamalla. Osteoklastit tarvitse-
vat kadheriinimolekyyliä tarttuakseen luun pin-
taan, ja tämä tarttuminen voidaan estää tarttu-
mista estävällä peptidillä.
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Liikunnan ja yleisten elämäntapojen 
vaikutukset

Kuten aiemmin mainittiin, liikunnalla on tärkeä 
merkitys osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa. 
Niin tärähtelevä kuin lihasvoimapuoleinen har-
joittelukin vaikuttaa luuston kehitykseen kiih-
dyttäen osteoblastien toimintaa mekanosyyttien 
avustuksella. Liikunta saa aikaan luun mukautu-
misen ja tarpeen kehittyä kestävämmäksi ja vah-
vemmaksi. Myös luun aineenvaihdunta tehostuu. 
Tupakointi pienentää luumassaa, sekä heikentää 
kalsiumin luuta suojaavaa vaikutusta. Perinnöl-
lisillä tekijöillä katsotaan luultavasti olevan vai-
kutuksen osteoporoosiin (Käypä hoito-suositus 
2006).

Osteoporoosin ehkäisy

Ehkäisyssä tulee syyttä kiinnittää huomiota pe-
ruselintapoihin, kuten liikunnan määrään, tupa-
kointiin ja ruokavalioon. Myös liiallinen laihuus, 
vähäinen D-vitamiinin saanti ja jotkin lääkkeet 
suurentavat riskiä sairastua osteoporoosiin. D-
viitamiini tehostaa kalsiumin ja fosfaatin imey-
tymistä suolistosta. Kalsiumia tulisi saada riittä-
västi (vähintään ~1 g/päivä), koska jos kalsiumia 
ei ole tarpeeksi tai se imeytyy huonosti, elimistö 
korvaa puuttuvan määrän luustosta. Osteoporoo-
sin ehkäisynä voidaan pitää myös kaatumisen 
ehkäisemistä varsinkin vanhemmalla iällä, täten 
vanhukset saadaan pidettyä pidempään liikunta-
kykyisinä. Osteoporoosia voidaan ehkäistä myös 
lääkehoidoin. Esimerkiksi eräs estrogeeniresep-
toreihin vaikuttava lääke on Raloksifeeni (käy-
pähoito-suositus 2006) (osteoporoosiliitto).

Lähteet

Duodecim-lehti http://www.duodecimlehti.fi/ 
Haug, Egil ym. Ihmisen Fysiologia, 1995.
Hiltunen, Erkki ym. Galenos: Ihmiselimistö kohtaa 

ympäristön, 2007.
Joensuu, Katriina, Mesenkymaalisten kantasoluen induktio 

luuta muodostaviksi osteoblasteiksi biomateriaalilla, 
pro-gradu, 2006.

Kierszenbaum, Abraham, Histology and Cell Biology: an 
Introduction to Pathology. First Edition. 2002

Käypähoito-suositukset http://www.kaypahoito.fi/
http://www.medicina.fi/fato/47.pdf
Mönkkönen Hannu, Intocellucar metabolism of 

bisphosphonates, 2005
Nienstedt, Walter ym. Ihmisen Fysiologia ja Anatomia, 

2006.
Osteoporoosiliitto http://www.osteoporoosiliitto.fi/
Solunetti http://solunetti.fi/
Kuva 1. http://www.solunetti.fi/tiedostot/kuvat_histologia/

Luu/kaikk3.jpg



341

D11  Kasvutekijähoidot luutaudeissa – esimerkkejä ja kokemuksia
Hänninen-Khoda, Liisa & Ikäläinen, Julia
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
20.9.2012
Tarkastaja: Olli-Matti Aho

Tiivistelmä
Luusairaudet ovat suhteellisen yleisiä sairauksia. Niihin kuuluu muun muassa osteoporoosi, Pagetin tauti, luus-
arkoomat, reuma, geneettiset luuston sairaudet ja periodontaaliset sairaudet. Luusairauksien hoito on moni-
muotoista ja riippuu sairauden laadusta. Hoitomuotoja ovat muun muassa ennaltaehkäisevä hoito, lääke- ja 
sädehoito ja radikaalileikkaus.

Kasvutekijät ovat hormoninkaltaisia valkuaisaineita, joiden tehtävänä on säädellä solujen kasvua ja erilaistu-
mista kudoksiksi ja elimiksi. Kasvutekijöillä on todettu olevan suuri merkitys luun ja ruston muodostamisessa 
ja kudosvaurioiden korjaamisessa. Kasvutekijöistä tunnetuimpia ovat transformoivat kasvutekijät (TGF), luun 
morfogeneettiset proteiinit (BMP), fibroblastikasvutekijät (FGF) ja verihiutalekasvutekijät (PDGF).

Kasvutekijöitä voidaan antaa kolmella erilaisella tavalla: proteiiniterapian, geeniterapian ja kantasolujen avul-
la. Lupaavia tuloksia on saatu erityisesti eläinkokeissa ja niistä toivotaankin paljon muun muassa suu- ja leu-
kakirurgian aloilla. Kasvutekijöiden käyttöön hoitomuotona liittyy kuitenkin vielä paljon ongelmia. Laajempia 
tutkimuksia tarvitaan ennen kuin niitä voidaan alkaa käyttää kliinisessä työssä.

Johdanto
Luusairaudet ovat maailmanlaajuisesti suuri on-
gelma. Yleisin luustotauti on osteoporoosi eli 
luukato, joka koskettaa erityisesti vanhenevaa 
väestöä. Myös periodontaaliset sairaudet, kuten 
hammaskaries, ovat hyvin yleisiä. Näistä mo-
lempia hoidetaan ensisijaisesti ennaltaehkäise-
västi eli painottaen terveitä elämäntapoja, moni-
puolista ravintoa ja omahoitoa.

Luutautien hoidossa on perinteisten menetelmien 
lisäksi tutkittu myös erilaisten kasvutekijöiden ja 
hormoneiden, kuten estrogeenin, mahdollisuuk-
sia. Käsittelemme tässä esseessä kasvutekijähoi-
tojen mahdollisuuksia luutauteihin. Kasvutekijät 
ovat kudoksissa syntyviä, solujen erilaistumista 
ja kasvua estäviä tai lisääviä hormonin kaltaisia 
peptidejä. Niihin liitetään suuria odotuksia ja 
niistä on saatu lupaavia tuloksia luusairauksien 
hoidossa.

Ensimmäisessä osassa käymme läpi yleisempiä 
luusairauksia ja niiden tämän hetkistä hoitoa. 
Sitten luomme yleiskatsauksen kasvutekijöihin, 
jonka jälkeen tarkastelemme kasvutekijöiden 
roolia luusairauksien hoidossa. Erityisesti kiin-
nitämme huomiota transformoiviin kasvuteki- 

jöihin (TGF) ja luun morfogeneettisiin proteii-
neihin (BMP) ja niiden mahdollisuuksiin luusai-
rauksien hoidossa.

Luutaudit ja kasvutekijät
Luun remodellaatioon eli uudistumiseen osallis-
tuvat kaksi solutyyppiä: osteoblastit ja osteoklas-
tit. Luuta sekä muodostetaan että hajotetaan sa-
manaikaisesti ja normaalisti nämä prosessit ovat 
tasapainossa terveessä luussa. Hajotus tapahtuu 
osteoklastien toimesta ja samaan aikaan osteob-
lastit tuottavat lisää matriksia eli luun väliainetta. 
Luu onkin jatkuvan uusiutumisen tilassa ja tähän 
prosessiin vaikuttavat niin sytokiinit, hormonit 
kuin mekaaninen rasitus (Solunetti 2012).

Luutaudit ja niiden lääkehoito

Luusairaudet ovat suhteellisen yleisiä sairauk-
sia. Osteoporoosi on maailmanlaajuisesti yleisin 
luustosairaus ja pelkästään Suomessa arvioidaan 
400 000 ihmisen sairastavan osteoporoosia. 
Osteoporoosissa luun lujuus on alentunut, joka 
puolestaan altistaa luun murtumille. Luun lujuu-
della tarkoitetaan sekä luun tiheyttä että laatua. 
Tämänhetkiset suosituimmat lääkehoidot ovat 
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estrogeenihoito, biofosfanaatit ja kalsitoniini. 
D-vitamiini ja kalsiumin riittävä saanti ovat tär-
keitä osteoporoosin ehkäisyssä (Välimäki 2010). 
Lisäksi uusia, tehokkaita tuloksia on saatu 
Denosumabin (humanisoitu monokolonaalinen 
vasta-aine) käytöstä, joka estää luunvaihdunnas-
sa keskeisen RANK-ligandin toiminnan. Näin 
osteoklastien toiminta ja synty estyy ja samalla 
niiden apoptoosi lisääntyy (Ellis ym. 2008).

Maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin luustotauti 
on Pagetin tauti. Pagetin tauti (Paget’s disease of 
bone, osteitis deformans) on krooninen luuston 
aineenvaihduntasairaus, jonka paikal- lisoireita 
ovat esimerkiksi hermopinteet, kipu ja murtu-
mat. Syynä tautiin on erityisesti häiriö osteoklas-
tien toiminnassa. Osteoklastien toiminta on kiih-
tynyt ja niiden koko sekä määrä ovat kasvaneet. 
Osteoblastit muodostavat uutta luuta, mutta nii-
den toiminta on kaoottista ja poikkeavaa. Hoito-
na käytetään suoneen annettavaa bisfosfanaattia, 
tsoledronihappoa tai pamindronaattia (Schalin-
Jäntti 2007).

Muita luutauteja ovat luukasvaimet. Luukasvai-
met voivat olla joko pahan tai hyvänlaatuisia. 
Pahanlaatuisia kasvaimia ovat osteosarkoomat 
ja kondrosarkoomat. Enkondrooma ja eksostoosi 
ovat tavallisimpia hyvänlaatuisia luukasvaimia. 
Luukasvaimet voivat olla myös metastaaseja eli 
syövän aiheuttamia etäpesäkkeitä. Luuetäpesäk-
keitä metastasoivat tavallisimmin munuais-, rin-
ta- keuhko- ja kilpirauhassyöpä (Kivioja 2010). 
Suomessa löydetään vuosittain noin 50 uutta 
luusarkoomaa. Hoitona on yleensä radikaalileik-
kaus. Tällä tarkoitetaan laajaa leikkausta, jolla 
poistetaan syöpäkudos mahdollisimman tarkasti. 
Lisäksi sädehoito hidastaa uusiutumista ja tätä 
käytetään erityisesti ei-radikaalileikkausten yh-
teydessä (Johansson 2010).

Luunsairauksia on lisäksi lukuisia muita, kuten 
reuma ja geneettiset luuston sairaudet. Lisäksi 
mainittavan arvoisia ovat periodontaaliset sai-
raudet, kuten hammaskaries. Tämä on yleisin 
hampaan kovakudostauti. Tässä sairaudessa 
plakkia aiheuttavat bakteerit kerääntyvät ham-
paan kovakudoksen pintaan ja aiheuttavat erias-
teisia hampaan kovakudosrakenteen ja solujen 
tuhoa (Rodan ym. 2000). Tärkeintä karieksen 
torjunnassa on tehostettu omahoito, mutta py-
säytyksessä voidaan käyttää paikallisia fluori-
käsittelyjä, pinnoittamista ja klooriheksidiinia 
(Käypä hoito 2009).

Kasvutekijät

Kasvutekijät ovat hormoninkaltaisia valkuais-
aineita, joiden tehtävänä on säädellä solujen 
kasvua ja erilaistumista kudoksiksi ja elimiksi. 
Kasvutekijät toimivat osana solujen viestinvä- li-
tysverkkoa ja osallistuvat kudosten välttämättö-
miin toimintoihin, kuten solujen jakautumiseen, 
kudosten muodostumiseen ja erilaistumiseen. 
Kokeellisten tutkimusten pohjalta on todettu, 
että kasvutekijöillä on suuri merkitys luun ja 
ruston muodostamisessa ja kudosvauri- oiden 
korjaamisessa (Lieberman ym. 2002). Kovaku-
dosten kasvulle ja erilaistumiselle tärkeimpiä 
kasvutekijöitä ovat transformoiva kasvutekijä 
beeta- geeniperheeseen kuuluvat polypeptidit 
(Heikinheimo ym. 2004).

TGF-beta-geeniperhe voidaan jakaa neljään ala-
perheeseen, jotka ovat TGF-β, aktiviini- inhibii-
nit, luun morfogeneettiset proteiinit ja Müllerin 
tiehyiden estotekijä sekä muutama kaukaisempi 
jäsen. Kasvutekijän toiminta perustuu proteiinin 
inaktiivisen esiasteen muuttu- miseen aktiivi-
seksi kasvutekijädimeeriksi. Inaktiivinen esiaste 
koostuu signaalipeptidistä, heikosti konservoitu-
neesta esialueesta ja proteiinin kypsästä osasta. 
Kudosvauriota korjattaes- sa proteiinin kypsä 
osa irtoaa ja pääsee muodostamaan tarvittavan 
aktiivisen kasvutekijädimeerin. Inaktiivista esi-
astetta on varastoituneena mm. luussa ja ham-
masluussa (Heikinheimo ym. 2004).

TGF- β on tärkeimpiä TGF-β-geeniperheen 
jäseniä ja kovakudoksen korjaamiseen ja eri-
laistumiseen vaikuttavia kasvutekijöitä. Sitä 
tavataan useissa kudoksissa, mutta erityisen 
paljon sitä on luussa, rustossa ja verihiutaleis-
sa. TGF-β uskotaan vapautuvan verihiutaleista 
hyytymän muodostuessa murtuman yhteydessä. 
Immunovärjäystutkimuksilla on osoitettu yhteys 
TGF-β vapautumisen ja periosteaalisen kudok-
sen lisääntymisen välillä murtuman sattuessa. 
TGF-β-reseptoreiden määrä kondroblasteissa ja 
osteoblasteissa kasvaa rustosolujen lisääntymi-
sen ja endokondraalisen luutumisen yhteydessä. 
(Lieberman ym. 2002.)

Luun morfogeneettiset proteiinit eli BMP-perhe 
on toinen merkittävimmistä kovakudoksen muo-
dostukseen osallistuvista kasvutekijöistä. BMP-
perheeseen kuuluu yli 20 proteiinia. BMP: den 
2, 4 ja 7 tiedetään olevan suuressa roolissa luun 
paranemisessa, sillä niillä on kyky stimuloida 
mesenkymaalisten solujen erilaistumista osteo-
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kondroblasteiksi. BMP:t ovat merkittäviä myös 
solujen kasvulle ja luiden muodostukselle. (Lie-
berman ym. 2002.) Ainoastaan luun morfoge-
neettisillä proteiineilla on kyky muodostaa luuta 
in vivo (Heikinheimo ym. 2004).

Kasvutekijähoidot luutaudeissa
Kasvutekijöiden käyttö luutautienhoidossa on 
vielä pienimuotoista. Sillä on kuitenkin mah-
dollisesti monia tulevaisuuden käyttömahdolli-
suuksia erityisesti suu- ja leukakirurgiassa sekä 
ortopedisessä ja traumatologisessa hoidossa. 
Tutkimuksen alla on muun muassa voisiko kas-
vutekijöillä muodostaa luuta, hammasluuta ja 
rustoa sekä nopeuttaa kovakudosten puutosten 
ja vaurioiden paranemista (Heikinheimo ym. 
2004). Kasvutekijöiden käytöstä osteoporoosin 
hoidossa on jo saatu lupaavia eläinkoetuloksia 
(Grasser ym. 2007).

Kasvutekijöiden käyttötavat

Kasvutekijöitä voidaan antaa kolmella erilaisella 
tavalla: proteiiniterapian, geeniterapian ja kanta-
solujen avulla. Proteiiniterapiassa kasvutekijän 
apuna käytetään bioyhteensopivaa kantajama-
teriaalia. Tällä tavalla kasvutekijöiden vapautu-
minen hidastuu ja vaikutusaika pidentyy. Näitä 
kantajamateriaaleja ovat muun muassa luon-
non- ja keinotekoiset polymeerit, komposiitit ja 
epäorgaaniset materiaalit. Eläinkokeissa BMP-2 
ja BMP-7 kasvutekijöitä on käytetty erityises-
ti periondontaalisessa tutkimuksessa ja sillä on 
saatu edistettyä muun muassa hammasluun uu-
siutumista (Heikinheimo ym. 2004). BMP on 
luun morfogeneettinen proteiini, joka osallistuu 
muun muassa luun induktioon. Liukoisia ja pai-
kallisesti vaikuttavia kasvuteki- jöitä annetaan 
hoidettavaan kudokseen, mutta niiden käyttö ei 
kuitenkaan ole ongelmatonta. Suurimpina on-
gelmia ovat niiden nopea inaktivoituminen ja 
kulkeutuminen hoidettavasta kudoksesta pois. 
Lisäksi laajamittaisemman käytön esteenä ovat 
niin optimaalisen kantajama- teriaalin puuttu-
minen, kallis hinta kuin epätietoisuus proteiinin 
oikeasta annoksesta (Heikin- heimo ym. 2004). 
Kasvutekijät myös vaikuttavat kokonaisvaltai-
sesti ja siksi niiden käyttö saattaa aikaan saada 
myös erilaisia epätoivottuja vaikutuksia (Rodan 
2000).

Geeniterapiaa on käytetty vasta eläinkokeissa 
ja siinä vaihtoehdot ovat in vivo ja ex vivo. En-
sin mainitussa haluttu geeni siirretään vektoriin, 
joka puolestaan siirretään kudokseen. Käyttö-
kohteita ovat olleet muun muassa jännesiirteen 
kiinnittäminen luuhun. Esimerkiksi BMP-geenin 
sisältämän vektorin avulla saatiin lisättyä paikal-
lisesti luun muodostusta rotilla (Radon 2000). Ex 
vivossa kudoksesta otetaan ensin soluja. Näihin 
soluihin siirretään haluttu geeni in vitro, jonka 
jälkeen solut palautetaan kudokseen. Tätä tera-
piaa on käytetty kallon ja pitkien luupuutosten 
hoidossa ja tulokset ovat olleet hyviä (Heikinhei-
mo ym. 2004).

Kantasoluhoidossa kantasoluja kasvatetaan kas-
vutekijöiden kanssa, jolloin ne erikoistuvat ja tä-
män jälkeen ne siirretään haluttuun kudokseen. 
Tämä hoito olisi hyödyllinen erityisesti osteopo-
roosissa, reumassa ja mahdollisesti myös ham-
paan kiilteessä ja kiinnityskudoksissa (Heikin-
heimo ym. 2004).

Kasvutekijät periodontaalisissa 
hoidoissa

Kasvutekijöiden hyötyä periodontaalisessa uu-
siutumisessa ja vaihtoehtoisena hoitomuotona 
on myös tutkittu. Tutkimuksessa on kokeiltu eri-
laisia kasvutekijöitä. Tutkimusten tulokset osoit-
tavat, että kasvutekijöiden vaikutus eri solulin-
jastoissa näyttää riippuvan kasvutekijöiden mää-
rästä, käytetystä kantajamateriaalista sekä ajoi-
tuksesta. Sekä in vitro että in vivo tutki- muksissa 
on osoitettu, että PDGF-BB on todennäköisesti 
hyödyllisin. PDGF-BB on verihiuta- leperäinen 
kasvutekijä, joka kuuluu verihiutalekasvutekijä-
perheeseen PDGF. Muita perheen kasvutekijöitä 
ovat PDGF-AA ja PDGF-CC. PDGF-BB näyttää 
olevan hyödyllisin sekä käytettäessä sitä yksi-
nään että käytettäessä yhdessä muiden kasvute-
kijöiden, erityisesti IGF- I:n, kanssa. IGF-I on 
insuliinin kaltainen polypeptidirakenteinen kas-
vutekijä, joka kuuluu IGF-perheeseen. IGF-I:n 
käyttö yksinään ei puolestaan merkittävästi muu-
ta soluaktiivisuutta. Muista kasvutekijöistä myös 
bFGF:stä on saatu hyviä tuloksia. bFGF kuuluu 
fibroblastikasvu- tekijäperheeseen. Ne ovat ryh-
mä peptidikasvutekijöitä, jotka mm. edistävät 
solujen jakautu- mista. Tässä tutkimuksessa 
bFGF näytti edistävän periodontaalisten solu-
jen uudiskasvua, mutta se ei näytä aikaansaavan 
merkittävää vaikutusta solujen erilaistumisessa 
(Dereka ym. 2006).
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BMP-kasvutekijöiden käyttö 
luutaudeissa

Kasvutekijöistä rekombinanttia luun morfoge-
neettistä proteiinia eli rhBMP on käytetty orto-
pediassa ja traumatologiassa. RhBMP-kasvute-
kijöiden tärkeimpiä sovelluksia ovat selkärangan 
luudutusleikkaukset ja murtumien paranemista 
edistävät toimenpiteet. Kliiniseen käyttöön on 
hyväksytty kaksi geenitekniikalla valmistettua 
BMP-kasvutekijää, rhBMP-2 ja rhBMP-7.

Euroopassa rhBMP-7 käyttö on hyväksytty sää-
rimurtumien hidastuneissa luutumisissa, sillä sen 
on osoitettu toimivan yhtä tehokkaasti kuin ylei-
sesti käytetty autogeeninen luusiirre. Murtumien 
ydinnaulauksen yhteyteen liitetään usein myös 
paikallinen rhBMP-2 kasvutekijä- hoito, jonka 
on todettu vähentävän merkittävästi uusintatoi-
menpiteiden tarvetta ja nopeutta- van säärimur-
tumien paranemista. (Heikinheimo ym. 2004.)

Selkärangan luudutustoimenpiteistä erityises-
ti interkorporaalisessa nikamaluudutuksessa 
on saatu hyviä tuloksia käyttämällä RhBMP-
2-kasvutekijää. Kasvutekijähoidolla korvataan 
autogeenistä luusiirrettä leikkauksissa, joissa on 
käytössä avoimia implantteja nikamakorpus- ten 
välillä. Myös rhBMP-7 on todettu vaikuttavan 
yhtä tehokkaasti selän luudutusleikkauksis- sa 
kuin autogeenisen luunsiirron (Heikinheimo ym. 
2004). Autogeenisessä luunsiirrossa luusiirre 
otetaan potilaalta itseltään, jolloin ongelmak-
si kuitenkin muodostuu sen rajallinen määrä. 
Useimmiten siirteenä käytetään suoliluusta otet-
tavaa hohkaluusiirrettä (Talonpoika A. 2012).

BMP-kasvutekijöiden kliinisen käytön odotukset 
kohdistuvat luuimplanttien kuten tekonivel- ten 
kiinnityksen edistämiseen. Kokeellisissa olosuh-
teissa onkin saatu positiivisia tuloksia, vaikka 
biologinen vaste kasvutekijään vaikuttaa olevan 
monimutkaisempi kuin oletettu. BMP- hoito voi 
indusoida hohkaluualueella primaarisesti luure-
sorption ennen osteoinduktiivista vastetta, joka 
voi rajoittaa vastaavaa kasvutekijähoitoa myös 
nivelen viereisissä hohkaluumur- tumissa (Hei-
kinheimo ym. 2004).

Vaikka rhBMP-kasvutekijöiden prekliiniset tut-
kimukset ovat olleet hyvin lupaavia, on kuiten-
kin huomattu, että haluttaessa kliinisesti mer-
kittäviä vaikutuksia, tarvitaan kasvutekijöi- tä 
suuria määriä. Tämä herättää kysymyksiä hoi-
tojen turvallisuudesta ja kustannuksista. Säilyt-
tääkseen biologisen aktiivisuutensa kasvutekijät 

täytyy siirtää soluihin kantajien, kuten kolla-
geenimatriksien, demineralisoitujen luumatrik-
sien ja synteettisten polymeerien avulla. Vielä 
on kuitenkin epäselvää ovatko edellä mainitut 
parhaita mahdollisia vektoreita kasvute- kijöiden 
siirtoon. Oletettavasti uusia ja tehokkaampia ta-
poja tavoittaa kohdesolut ja – reseptorit tullaan 
tarvitsemaan, jotta haluttu kliininen tehokkuus 
saavutetaan (Lieberman ym. 2002).

TGF-β-kasvutekijöiden käyttö 
luutaudeissa

TGF- β-kasvuhormonin vaikutuksia kallon ja 
alaleuan luupuutosten hoidossa on tutkittu peri-
feerisestä verestä eristetyllä verihiutalekonsent-
raatilla (platelet rich plasma, PRP). PRP sisältää 
useita eri kasvutekijöitä, joista yksi on TGF- β. 
Se nopeuttaa muun muassa solujen jakautumis-
ta ja verisuonten kehittymistä. Kokeissa on ha-
vaittu potilaan omaan hohkaluuhun sekoitetulla 
PRP:llä hoidetuissa luupuutoksissa tiheämpää 
luunkasvua kuin pelkällä hohka- luulla hoide-
tuissa. Verihiutalekonsentraattia on kokeiltu 
myös poskiontelon pohjan vahvista- misessa, 
tosin tällöin testiryhmän ja verrokkien välillä ei 
havaittu eroja luu- implanttiliitoksessa tai luun 
muodostuksessa. PRP-tutkimustulokset ovatkin 
olleet vaihtelevia, eikä sen kaikkia vaikutuksia 
luun muodostuksessa tunneta (Heikinheimo ym. 
2004).

TGF-β-kasvutekijää on tutkittu myös hoitomuo-
tona periodontaalisessa uusiutumisessa. TGF- 
β:n käytöstä ja sen regeneratiivisesta potentiaa-
lista on kuitenkin saatu ristiriitaisia tutkimustu- 
loksia periondontaalisissa tutkimuksissa. Tutki-
musten tulokset viittaavat, että TGF-b:n vaikutus 
soluaktiivisuudessa riippuu enemmänkin tutki-
musolosuhteista, solupopulaation tyypistä ja sii-
tä, mitä muita kasvutekijöitä on paikalla. (Dere-
ka ym. 2006.) Toisaalta kasvute- kijät, erityisesti 
TGF- β, voivat myös kiihdyttää kasvainsolujen 
kasvua (Rodan ym. 2000).

Tutkimusten mukaan TGF- β:n potentiaalinen 
käyttö in vivo on vielä melko epäselvää ja risti-
riitaista. TGF-β-kasvutekijällä on kuitenkin mo-
nipuolisia ominaisuuksia, joilla saattaa olla mer-
kittävää hyötyä kliinisessä käytössä. Kasvuteki-
jän lisääntynyt ilmentyminen epäonnistu- neiden 
implanttien ympäristön pehmytkudoksissa voi 
olla hyödyksi kudoksen homeostaasin ylläpidos-
sa (Dereka ym.2006).
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D12  Kipuaistimuksen säätely – kivun hallinta perustuu hermosolujen  
 toimintaa
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Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
19.9.2012
Tarkastaja: Juha Tuukkanen

Tässä esseessä käsitellään kipuaistimuksen syntyyn vaikuttavia mekanismeja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 
Kipuaistimuksen kokeminen on subjektiivista ja erilaista eri ihmisillä. Kipuaistimukseen vaikuttavia mekanis-
meja tunnetaan paljon mutta useiden merkitystä kivun kokemiseen ei täysin tunneta. Kivun tutkiminen onkin 
aktiivista. Kun kipuaistimus syntyy kudosvaurion aiheuttamana, puhutaan nosiseptiivisesta kivusta. Tällöin 
hermoärsyke kulkeutuu kipurataa pitkin talamukseen, josta on yhteys somatosensoriselle aivokuorelle, jossa 
varsinainen kipuaistimus syntyy. Neuropaattinen kipu johtuu siitä, kun itse kipuhermoon, kipurataan tai sent-
raaliseen kivunsäätelyjärjestelmään tulee toimintahäiriö. Tällöin kipuaistimus syntyy ilman ulkoista ärsykettä. 
Mikäli minkäänlaista fyysistä vauriota ei ole todettavissa, on kyseessä idiopaattinen kipu. Nosiseptinen kipu 
syntyy, kun kudoksen nosiseptisiin sensoreihin kohdistuu mekaaninen, kemiallinen tai termaalinen ärsyke. 
Sensorissa ärsyke muuttuu sähkökemialliseksi impulssiksi, joka etenee selkäytimeen ja sieltä projektioneuro-
nia pitkin aivoihin. Matkalla impulssia muokataan monella tavalla ja myös aivoissa kipua käsitellään eri tavoin 
eri ihmisillä. Häiriö kipuradan toiminnassa aiheuttaa neuropaattista kipua, joka on usein kroonista.

Johdanto
Kivun kokemus on subjektiivinen ja sen mit-
taamiseen ei ole pystytty kehittämään toimivaa 
menetelmää. Tällöin joudutaan luottamaan poti-
laan sanaan kivun sijainnista ja voimakkuudesta. 
Kipututkimuksissa on havaittu korrelaatio är-
sykkeen voimakkuuden ja koehenkilön ilmoit-
taman kiputuntemuksen välillä. Laboratorion 
ulkopuolella kipuärsykkeen ja potilaan kokeman 
kivun voimakkuus vaihtelevat eri potilailla ja 
eri tilanteissa (Kalso, Vainio 2002). Kansainvä-
linen kivuntutkimusyhdistys IASP määrittelee 
kivun epämiellyttäväksi kokemukseksi, joka 
liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan tai jota ku-
vataan kudosvaurion käsittein. Näin ei kuiten-
kaan ole kaikissa tapauksissa, sillä kipuaistimus 
voi syntyä, vaikka nähtäviä kudosvaurioita ei 
ole havaittavissa. IASP:n määritelmään kivus-
ta on esitetty kritiikkiä myös mm. selkeyden ja 
johdonmukaisuuden puutteesta (Wright 2011) 
sekä, että se vaatii potilaan itsensä ilmaiseman 
kipukokemuksen (Cunningham 1999). Hyvän 
määritelmän pitäisi sisältää sekä kivun fysiologi-
nen että psykologinen aspekti. Lisäksi sen pitäisi 
pystyä huomioimaan myös potilaat, jotka eivät 
ole halukkaita tai kykeneviä ilmaisemaan kivun 
kokemustaan.

Kivun mekanismit ja säätely

Nosiseptinen kipu

Kun kudokseen kohdistuu ärsyke, joka voi aihe-
uttaa kudosvauriota, kudoksessa olevat nosisep-
torit aktivoituvat ja käynnistävät reaktioketjun, 
joka johtaa kudosvaurion aistimisen kipuna.

Nosiseptorit ovat primaarisia afferentteja eli 
tuovia hermoja, joiden ääreishermopäätteet 
vastaavat eritellen kudosvauriota aiheuttavaan 
ärsykkeeseen (Kalso, Vainio 2002). Transduk-
tiossa mahdollista kudosvauriota aiheuttava 
energia (kemiallinen, mekaaninen tai termaali-
nen) muuttuu nosiseptorin primaarisen tuovan 
hermon elektrokemialliseksi hermoimpulssik-
si. Tässä muodossa ärsyke voi siirtyä aivoi-
hin. Suurin osa primaareista tuovista syistä on 
Ad- tai C-syitä. Ad- syyt johtavat nopeasti ja 
vastaavat lyhytaikaisesta kipuärsykkeestä, joka 
koetaan pistävänä tai terävänä (Soinila et al. 
2006). Osa Ad- syistä vastaa lisäksi termaali-
seen ärsytykseen (Kalso, Vainio 2002). Kivun 
jatkuessa C-syyt aktivoituvat ja seuraa polttava, 
pidempiaikainen kipu (Soinila et al. 2006). Är-
sykkeen vaikutukset välittyvät nosiseptoreihin 
solukalvon ionikanavien kautta joko suoraan 
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tai solunsisäisten toisiolähettien kontrolloimina 
ja johtavat hermosolukalvon depolarisaatioon 
(Kalso, Vainio 2002). Kemialliset välittäjäai-
neet voivat suoraan saada aikaan kudosärsy-

tyksen tai ne voivat lisätä kudoksen herkkyyttä 
muille ärsykkeille. Taulukossa 1 on listattu ki-
vun välittäjäaineita ja niiden vaikutusta.

Taulukko 1: Välittäjäaineiden vaikutuksia

Vaikutuskohta Vaikutus Aine
Primaarit afferentit syyt Stimulaatio K+
  Serotoniini
  Bradykiniini
  histamiini
 herkistys prostglandiinit
  leukotrieenit
  substanssi P
 Inhibitio enkefaliinit
Selkäytimen takasarven interneuronit inhibitio enkefaliinit
  dynorfiini
  GABA (Gamma-aminovoihappo)
  glysiini
  serotoniini
  noradrenaliini
 disinhibitio CCK (Kolekystokiniini)
  F8-amidi
Projektioneuroni Stimulaatio substanssi P
  CGRP (calcitonin-gene-related 

peptide)
  glutamaatti
 inhibitio enkefaliini
  GABA (Gamma-aminovoihappo)
  TRH (tyreoliberiini)

Merkittävän kudosvaurion tai pitkäkestoisen 
tulehduksen yhteydessä kipuaisti voi herkistyä. 
Nosiseptoreiden herkistymistä kutsutaan peri-
feeriseksi tai primaariksi hyperalgesiaksi. Sen 
syynä ovat vaurioituneista soluista ja ärsytyksen 
seurauksena hermopäätteistä vapautuvat kivun 
välittäjäaineet. (Soinila et al. 2006). Sekundaa-
rinen tai sentraalinen hyperalgesia on seurausta 
keskushermoston neuronien herkistymisestä. 
Siinä vaurioalueen ympäristön stimulointi ai-
heuttaa lisääntyneen kipuvasteen tai kipuaisti-
muksen normaalisti kivuttoman ärsykkeen seu-
rauksena (allodynia). allodyniaa esiintyy, kun 
hermoradat alkavat korjaantua hermovaurion 
jälkeen. Vaurioituneet säikeet alkavat kasvattaa 
uusia haaroja, mutta kipuhermopäätteet kasvavat 
tavallisia tuntohermoja nopeammin syrjäyttäen 
niitä. Tällöin natriumkanavien määrä lisääntyy 

niin kipuhermopäätteissä, hermorungoissa kuin 
ganglioissakin, jolloin kipuhermojen laukai-
sukynnys madaltuu. Pahimmassa tapauksessa 
kipuhermot yhdistyvät muidenkin kuin nosisep-
tiivisten hermosolujen kanssa, jolloin tavalli-
nen tuntoärsyke koetaan kipuna. Näin tapahtuu 
esimerkiksi auringon pahasti polttamalle iholle, 
jolloin saunassa pienikin löylymäärä riittää tuot-
tamaan kipuaistimuksen.

Kipuärsyke leviää Transmissiossa. Perifeerisen 
hermon impulssit koodaavat ärsykkeen ja siirtä-
vät sen selkäytimeen, jossa primaari tuova neu-
roni synapsoi projektioneuronin kanssa (Kalso, 
Vainio 2002). Projektioneuronien aksonit risteä-
vät selkäytimen vastapuolelle, missä ne muodos-
tavat nousevan kipuradan, joka päättyy talamuk-
seen.
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Keskushermostossa on inhibitorisia ratoja, jotka 
estävät kipua välittäviä hermosoluja selkäyti-
messä (Kalso, Vainio 2002). Selkäytimessä ta-
pahtuvaa inhibitorista säätelyä selittää ns. portti-
kontrolliteoria. Laskevat inhibitoriset neuronit ja 
ei-nosiseptiiviset tuovat hermot aktivoivat pro-
jektioneuronia inhiboivia interneuroneja. Kipu-

säie stimuloi projektioneuronia ja inhiboi inter-
neuroneja. Nettovaikutuksesta riippuu syntyykö 
projektioneuronissa aktiopotentiaali ja eteneekö 
kipuärsyke aivoihin. Signaalin muuntelua her-
moston eri tasoilla kutsutaan modulaatioksi (Soi-
nila et al. 2006). 

Kuva 1: Porttikontrolliteoria. Nosiseptiivinen C-säie stimuloi aivoihin lähtevää projektioneuronia P, 
jolloin kipusignaali välittyy aivoihin. Välittäjäneuroni (v) inhiboi projektioneuronia, mutta inhiboimalla 
välittäjäneuronia (v) C-säie tehostaakin kipusignaalia. A-säie, joka ei ole nosiseptiivinen stimuloi niin 
ikään projektioneuronia sekä inhiboivaa välittäjäneuronia, jolloin kipusignaali inhiboituu ennen aivoihin 
kulkeutumista. A- ja C-säikeiden aktiivisuuden suhteesta riippuu, syntyykö keskushermostossa kipu-
signaali.

Kivun aistimisen viimeistä vaihetta kutsutaan 
perseptioksi, jolla tarkoitetaan kipuaistimuksen 
muuttumista aivoissa subjektiiviseksi kokemuk-
seksi (Soinila et al. 2006). Uusien tutkimusten 
mukaan erityisesti kroonisessa kivussa monissa 
keskushermoston osissa tapahtuu muutoksia, jot-
ka vaikuttavat kivun kokemiseen ja herkistävät 
kivun tuntemiselle. Muutoksia tapahtuu aivojen 
sensomotorisella alueella, limbisessä järjestel-
mässä ja frontaalilohkossa. Muutokset herkis-
tävät kivulle ja osaltaan vaikuttavat kroonistu-
misen. Myös sensoristen ratojen yhdistymisessä 
tapahtuu muutoksia. (Flor 2012). 

Viimeisimpien tutkimusten mukaan myös akva-
poriinit (AQP) osallistuvat kipuaistimuksen syn-
tyyn (Ma et al. 2012). Useiden tutkimusten mu-

kaan AQP1 ja AQP4 osallistuvat kipuaistimuk-
sen kokemiseen keskushermostossa. AQP1:llä 
uskotaan olevan rooli myös ääreishermostossa 
kivun aistimiseen, mutta sen ilmenemisestä on 
ristiriitaisia tutkimustuloksia (Ma et al. 2012). 
AQP1 poistogeenisellä hiirellä havaittiin alen-
tunut vaste termaaliseen ärsykkeeseen (Oshio 
et al. 2006; Zhang, Verkman 2010). Mahdolli-
sena syynä AQP1:n puuttumisen vaikutukseen 
kivun kokemiseen on heikentynyt Nav1.8 Na+ 
kanavan toiminta spinaaliganglioissa (Zhang, 
Verkman 2010). Toisen tutkimuksen mukaan 
AQP1:tä esiintyy runsaasti nosiseptoreissa, mut-
ta se ei ole välttämätön normaaliin kivun koke-
miseen. (Shields et al. 2007)
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Neuropaattinen kipu

Neuropaattisessa kivussa varsinaista nosiseptista 
kivunaiheuttajaa ei ole. Kipu johtuu hermovau-
riosta kipuhermopäätteessä, niistä selkäytimeen 
menevissä Aδ- tai C-hermosäikeissä, selkäyti-
men takasarvessa, selkäytimen nousevassa kipu-
radassa tai aivojen somatosensorisella alueella. 
Kiputilat jaetaan perifeerisiin eri ääreishermos-
ton vaurioihin, sentraalisiin eli keskushermosto-
vaurioihin ja näiden yhdistelmiin (Soinila et al. 
2006). Tyypillisiä oireita ovat jatkuva, kuumot-
tava kipu ja äkilliset, pistävät kipupiikit. Lisäksi 
neuropaattiseen kipuun liittyy usein monenlaisia 
tuntojärjestelmän häiriöitä, kuten dysestesia eli 
epämiellyttäviä, kummallisia tuntemuksia jotka 
voivat syntyä myös spontaanisti ilman ärsykettä. 
Lisäksi pitkittyneeseen kipuun voi liittyä allody-
nia. (Soinila et al. 2006). Neuropaattisen kivun 
kroonistumisessa vaikuttavat samat mekanismit 
kuin nosiseptisen kivun kroonistumisen yhtey-
dessä.

Neuropaattisen kivun paras selitysmalli on niin 
sanottu porttikontrolliteoria, jonka esittivät 
vuonna 1965 kanadalainen psykologi Ronald 
Melzack ja brittiläinen fysiologi Patrick Wall 
(Melzack, Wall 1996). Porttikontrolliteorian mu-
kaan selkäytimen hermomekanismit voivat joko 
inhiboida tai stimuloida kipuhermoilta tulevia 
signaaleja ennen niiden lähettämistä aivoihin. 
Signaalin voimakkuus vaikuttaa koetun kipua-
istimuksen voimakkuuteen, eli kipuaistimusta 
ei välttämättä edes synny jos ääreishermostolta 
tulevaa signaalia inhiboidaan tarpeeksi selkäyti-
messä (Shrivastav, Shailesh 2009).

Jatkuvien ärsykkeiden vuoksi selkäytimen ta-
kasarven projektioneuronit altistuvat enemmän 
neuropeptidien ja kiihdyttävien aminohappojen 
vaikutukselle ja herkistyvät, jolloin inhiboivat 
interneuronit tuhoutuvat. Afferentteihin her-
mosyihin yhteyden menettäneissä projektio-
neuroneissa käynnistyy synaptogeneesi, jolloin 
yhteyksiä muodostuu myös muihin kuin vaurio-
alueelta tuleviin neuroneihin, jolloin vastinalue 
laajenee ja allodynia pahenee. 

Hoitomuotona neuropaattisessa kivussa käy-
tetään lääkehoitoa fysioterapian täydentämänä 
sekä joissakin tapauksissa SCS (Spinal Cord 
Stimulation). Ensimmäisenä kokeiltava lääkitys 
on epilepsialääkkeenä käytettävät trigeminusne-
uralgialääkkeet, jotka auttavat useisiin tapauk-
siin. Kroonistuneessa kivussa joudutaan usein 

turvautumaan erivahvuisiin kipulääkkeisiin, ki-
vun voimakkuudesta riippuen aspiriinista jopa 
morfiiniin. Opioidien johdannaiset auttavat mo-
nissa tapauksissa, mutta sivuvaikutukset ja vää-
rinkäytön uhka eivät tue niiden käyttöä. (Goins 
et al. 2012). Yleisesti käytetään myös masen-
nuslääkkeitä, jotka lievittävät hermovauriokipua 
parantamalla inhiboivien neuronien toimintaa te-
hostamalla serotoniinin ja noradrenaliinin takai-
sinottoa synapseissa. Allodyniaa, hyperalgesiaa 
sekä erityisesti CRPS-syndroomaa (complex re-
gional pain syndrome) on hoidettu jo 40 vuotta 
SCS-hoidolla, jolloin selkäytimen ihonpuolei-
seen epiduraalitilaan johdetaan lyhyitä, inhiboi-
via hermoratoja stimuloivia sähköimpulsseja. 30 
prosentilla potilaista SCS-hoito ei kuitenkaan 
aiheuta vastetta, eikä syytä tähän tiedetä. (Smits 
et al. 2012)

Geeniterapiahoidoilla on havaittu erittäin lupaa-
via tuloksia kivun hoidossa. Geenejä voidaan 
yrittää siirtää soluihin monin tavoin, kuten ruis-
kuttamalla suoraan geeniplasmideja, käyttämällä 
liposomeja tai ultraääntä tai erityisellä geenipys-
syllä. Lupaavimmalta vaikuttaa kuitenkin virus-
ten käyttö vektoreina, koska ne ovat luonnostaan 
erikoistuneet tunkeutumaan isäntäsoluihin saa-
dakseen oman perintöaineksen soluun. (Goins et 
al. 2012). Käytetyimpiä viruksia ovat adenovi-
rukset ja retrovirukset. Kohdesoluihin eli hermo-
ratoihin tai selkäytimeen pyritään saamaan kas-
vutekijöitä tai neurotrofiineja kuten verisuonen 
endoteelin kasvutekijää VEGF, hepatosyyttien 
kasvutekijää HGF tai EPO-hormonia. Näiden 
käytössä on eläinkokeissa havaittu kipua vähen-
täviä vaikutuksia. Välittäjäaineisiin perustuvas-
sa geeniterapiassa yritetään esimerkiksi lisätä 
elimistön gamma-aminovoihapon määrää joka 
tehostaa inhiboivien hermoratojen toimintaa vä-
hentäen kipua. Myös glutamaatin pitoisuuden 
vakauttaminen näyttää vaikuttavan krooniseen 
kipuun positiivisesti. (Goins et al. 2012)

Erilaisista geeniterapioista saatetaan tulevai-
suudessa löytää ratkaisu kroonisiin kiputiloihin, 
mutta toistaiseksi niissä ollaan vasta siirtymässä 
eläinkokeista ensimmäisiin ihmiskokeisiin. Tu-
lokset ovat kuitenkin varsin lupaavia. (Goins et 
al. 2012)
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Johdanto
Nivelrikkoa on aikaisemmin pidetty enimmäk-
seen nivelruston kulumiseen liittyvänä ongelma-
na. Viime aikoina on huomattu silti, että nivel-
rikkoon kuuluu myös paljon muita patologisia 
tapahtumia. Tämä asia nousee keskeisesti esille 
varsinkin silloin, kun aletaan miettiä sairauteen 
liittyviä kipumekanismeja. Miten ruston kulu-
minen voi aiheuttaa kipua, kun tiedetään, että 
rustokudos ei sisällä kipua aistivia vapaita her-
mopäätteitä? Kivun lähteiden ja luonteen selvit-
tely on olennaista nivelrikon hoidossa. Koska 
varsinaista parantavaa hoitoa nivelrikkoon ei 
ole, johtuen kudosten, varsinkin rustokudoksen 
huonosta uusiutumiskyvystä, kivunhoito nousee 
ratkaisevaan asemaan. Sen kehittämisessä on 
ratkaisevan tärkeää tuntea nivelrikkoon liittyvän 
kivun syntymekanismit. Tässä esseessä selvi-
tämme nivelrikkoon liittyvää kipuaistimusta ja 
keskitymme etenkin sen muodostumismekanis-
meihin. Tarkastelemme tulehdusreaktiota nivel-
rikossa yhtenä kipuaistimusten lisääjänä. Tässä 
esseessä olemme keskittyneet tulehdustekijä 
PGE2:n tuotantoon, ja sen rooliin yhtenä merkit-
tävänä tulehduksen säätelijänä. 

Nivelrikon etiologiaa

Nivelrikko, Osteoartriitti (OA), on niveltä rap-
peuttava yleissairaus, jota luonnehtii nivelrus-
ton etenevä rappeutuminen, luupiikkien, osteo-
fyyttien muodostuminen ja myöhemmin nivelen 
ahtautuminen (Brandt et al. 2006, Castaneda et 
al. 2012, Hochberg et al. 2006) Sairaus on epi-
demiologisesti merkittävä ja se muodostaa ter-
veydenhuollollisesti globaalisti vakavan ongel-
man (Lawrence et al. 2008) Iän myötä sairauden 
esiintyvyys lisääntyy merkittävästi (Lawrence 
et al. 1966). Nivelrikkoa esiintyy tyypillisesti 
polvissa, lonkissa, käsissä ja selässä (Hochberg 
et al. 2006). Kivuliaat oireet liittyvät usein mer-
kittävän toimintakyvyn alenemiseen, ja erilaisia 
löydöksiä on niin tulehduksesta, jäykkyydestä 
kuin liikuntakyvyn heikkenemisestä (Felson 
2006). Nivelrikon kipu esiintyy jaksottaisesti 

liikkeessä ja kuormitettaessa niveltä. Sairauden 
edetessä kipua esiintyy myös levossa eli kipu 
näyttää lisääntyvän asteittain sairauden edetessä. 
Kivun alkamisen ajankohtaa suhteessa sairauden 
etenemiseen ei tarkkaan tiedetä. (Felson 2009.) 
Nivelrikon kipuja esiintyy myöhäisissä vaiheissa 
yhdistettyinä myös muihin kipuihin sekä neuro-
logisina oireina. Myös erilaiset masennusoireet 
ja unihäiriöt ovat mahdollisia. (Hochman et al. 
2011.)

Nivelrikon etiologia on monitekijäinen ja se 
voidaan jakaa karkeasti ei-geneettisiin ja ge-
neettisiin tekijöihin. Ei-geneettisiä tekijöitä 
ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, lihavuus, pas-
siiviset elintavat, nivelvammat ja ammatilliset 
tekijät. Geneettiset tekijät kohdistuvat ruston ja 
subkondraalisen luun muuntuneeseen geenieks-
pressioon. Geneettisissä tutkimuksissa on saatu 
todennäköisesti selville joidenkin yksittäisten 
geenien ja nivelrikkoon liittyvien kipujen yhte-
neväisyyksiä. (Reimann et al. 2010, Valdes et al. 
2011, Malfait et al. 2012, van Meurs et al. 2009.) 
Myös epigeneettisillä tekijöillä vaikuttaa olevan 
osuutta asiaan (Li et al. 2011, Akhtar & Haqqi 
2012). Nivelrikko vaikuttaa olevan ensisijaisesti 
mekaanisten tekijöiden aiheuttama sairaus, jota 
geneettiset tai hankitut ominaisuudet mahdolli-
sesti pahentavat (Felson et al. 1990).

Tällä hetkellä nivelrikon etenemisprosessia ei 
voida estää ja näin varsinaista sairautta hoitaa. 
Sen vuoksi kivunhoito on yksi tärkeimmistä hoi-
tomuodoista. Useat potilaat saavat helpotusta 
kipuihin myös tekonivelleikkauksista. (Felson 
2009, Dieppe & Lohmander 2005.)

Kivun aistiminen nivelrikossa

Kipu voidaan jakaa nosiseptiiviseen kipuun seu-
rauksena kudostuhosta, neuropaattiseen kipuun 
hermoston vaurioituessa sekä idiopaattiseen ki-
puun tilanteessa, jolloin aiheuttajaa ei voida tun-
nistaa (Dieppe & Lohmander 2005, Kidd 2006). 
Kipua voidaan määritellä myös fysiologiseksi 
ja patofysiologiseksi, krooniseksi. Fysiologinen 
kipu on välttämätön puolustusmekanismi yk-
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silön selviytymisen kannalta, jota ilmenee esi-
merkiksi kudostuhon uhatessa. Krooninen kipu 
ei puolestaan kerro välittömästä kudostuhosta. 
Sen on havaittu olevan patologisesti vaurioitu-
neen hermojärjestelmän epätavallisen toiminnan 
ilmentymä. (Bolay & Moskowitz 2002, Andrew 
& Greenspan 1999.)

Nivelestä löytyy neljää erilaista sensorista her-
mosyytä: suuria tyypin 1 ja 2 syitä, pienempää 
myelinisoitunutta tyypin 3 syytä sekä ohutta hi-
taasti johtavaa myelinisoimatonta tyypin 4 syytä. 
Ryhmän 3 ja 4 syyt ovat primaarisia kipuhermo-
syitä ja ne aktivoituvat nivelen vahingoittuessa. 
Kipua muodostaakseen stimuluksen täytyy olla 
joko toistuvaa tai spatiaalisesti klusteroitunut. 
(Brisby 2006, Raja et al. 1988, Heppelmann & 
McDougall 2005.) Kipuaistimus muodostuu ki-
puhermon vapaissa hermopäätteissä nosisepto-
reissa. Sen muodostuminen on joko suoraa tai 
epäsuoraa. Suoran aistimuksen aiheuttaa esi-
merkiksi kudostuho, jossa hermopääte ruhjoutuu 
tai tulee viilletyksi. Epäsuorassa aistimuksessa 
reseptorit aistivat kudoksessa vapautuvia kemi-
allisia aineita, kuten ATP:tä, prostaglandiineja 
ja eräitä entsyymejä. (Felson 2005 a, Sofat et al. 
2011.) Kipuhermosyyt aktivoivat selkäytimen 
takahaarassa aivoihin menevien neuronien sy-
napseja. Niiden toimintaa voivat inhiboida port-
tisolut, jotka saavat impulsseja niin muilta sen-
sorisilta hermosyiltä kuin myös aivoilta. (Sofat 
et al. 2011, Schaible 2012.) Aivoissa nivelrikos-
ta saapuvan kipuimpulssin on todettu aktivoivan 
talamuksen bilateraalista aluetta, sekundaarista 
somatosensorista aluetta, insulaaria ja cingula-
te cortexia sekä aiheuttavan yksipuoleista sti-
mulusta aivokuorikolle ja mantelitumakkeelle. 
Samojen aivoalueiden on todettu aktivoituvan 
myös akuutin kivun aikana. (Baliki et al. 2008.)

Osteoartriitti on yksi yleisimmistä kroonisen 
kivun lähteistä. Sekä kliiniset että kokeelliset 
tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että nivelri-
kon aikana esiintyy kipuratojen herkistymistä. 
Vahingolliselle ärsytykselle voi herkistyä liialli-
sesti (hyperalgesia) (Bolay & Moskowitz 2002) 
tai sitten kipua voi aiheuttaa jopa haitattomat 
stimulukset (allonydia) (Andrew & Greenspan 
1999). Näitä herkistymistä aiheuttavia muutok-

sia tapahtuu niin periferisesti nivelen hermopäät-
teissä kuin myös sentraalisesti kipuimpulssin 
prosessoimisessa selkäytimessä, aivorungossa ja 
talamokortikaalisessa järjestelmässä. Nivelrikon 
kipua tutkittaessa on havaittu myös, että se voi 
olla osittain neuropaattista. (Brisby 2006, Raja et 
al. 1988, Sofat et al. 2011).

Aivoissa on havaittu tapahtuvan muutoksia ni-
velrikon aiheuttaman kivun seurauksesta. Sa-
moin kuin muillakin kroonisista kivuista kärsi-
villä potilailla nivelrikon omaavilla henkilöillä 
on havaittu atrofiaa sekä talamuksessa (Gwilym 
et al. 2010) että kipuun reagoivilla alueilla har-
maassa kuorikerroksessa (Rodriguez-Raecke). 
Niiden on arveltu olevan ennemminkin seurausta 
kuin syy krooniseen kipuun.

Mikä aiheuttaa kivun nivelrikossa?
Mitkä tekijät nivelessä vaikuttavat kipuimpuls-
sien muodostumiseen? Kipua voi muodostua 
nivelissä vain niissä kudoksissa, joissa on af-
ferentteja hermosyitä. On siis oletettavaa, että 
ruston häviäminen ei itse aiheuta kipua, sillä 
rustossa ei ole hermosyitä (Schaible 2012). Niitä 
löytyy silti osasta niveltä, kuten periosteumista, 
subkondraalisesta luusta, ligamenteista, nivelen 
rasvakudoksesta ja nivelkapselista (Felson 2005 
a). Nivelrikkoisessa polvissa hermosyitä on löy-
detty myös ohentuneen ruston ja luun välisestä 
liitoskohdasta (Wojtys et al. 1990), ja on myös 
yksittäisiä havaintoja nivelrikon aikaisista rus-
tosta löydetyistä hermosyistä. Tätä ilmiötä se-
littäisi verisuonten uudismuodostuksen aikana 
kasvavat ja leviävät hermosyyt, jotka saapuisivat 
muun muassa nivelen ei-kalsifikoidulle rustoalu-
eelle. (Suri et al. 2007, Mapp & Walsh 2012.) 
Nivelrikkoisen polven osalta on tehty havaintoja 
hermosyistä patellan lateraalisesta retinaculu-
mista (Sanchis-Alfonso & Rosello-Sastre 2003). 
Näitä hermosyitä ei ole terveessä nivelessä löy-
detty hyaliiniruston lisäksi suoraan nivelkalvosta 
eikä nivelkierukan verisuonettomista sisäosista 
(Wyke 1981). Kuvassa 1 on esitetty nivelrikon 
aiheuttamia rakenteellisia muutoksia nivelen ku-
dossoluille.
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Kuva 1. Nivelrikon rakenne. Vasemmalla puolella on esitetty terveen nivelen rakenne ja oikealla puolella 
esitetty tyypillisiä nivelrikon aiheuttamia kudosmuutoksia.

Arvioitaessa kipuja tuottavia mekanismeja, joi-
hin kipuhermopäätteet voivat reagoida, täytyy 
tarkastella nivelrikossa tapahtuvia rakenteellisia 
muutoksia. Ensinnäkin nivelen pinnan rusto ohe-
nee ja voi kulua kokonaan pois sairauden edetes-
sä. Koetulla kivulla ja rustopinnan eroosion as-
teella on havaittu olevan yhtäläisyyksiä (Cotofa-
na et al. 2013, Wittoek et al. 2012). Nivelrustolla 
on korvaamaton merkitys voimansiirrossa nive-
len yli. Koska nivelrikossa aiheutuu rustopin-
nan eroosiota, nivelelle aiheutuu voimistunutta 
ja pinta-alan suhteen muuntunutta kuormitusta. 
Tämä tilanne vain kiihdyttää nivelrikon etene-
mistä. (Roos 2005.) Ruston eroosio aiheuttaa 
suoran luu-luuliitoksen muodostumista, jolloin 
useissa tilanteissa kipuaistimus pääsee muodos-
tumaan. Epänormaalin kuormitustilanteen muo-
dostuminen puolestaan aiheuttaa ligamenttien 
poikkeuksellista venymistä. Samalla aiheutuu 
tyypillisesti myös tulehdusreaktioita muun mu-
assa nivelkalvossa, jolloin muodostuneet tuleh-
dusväliaineet voivat vaikuttaa ympärillä olevien 
kudosten hermopäätteisiin. (Hunter et al. 2013.)

Nivelrikon yhteydessä on havaittu esiintyvän 
luuytimen vaurioita, leesioita. Tutkimuksissa, 
joissa nivelrikkoista niveltä on kuvattu mag-
neettikuvauslaitteella, on havaittu kivun voi-
mistumista suhteessa vaurioiden koon kasvuun 
(Felson et al. 2011, Sowers et al. 2003). Luu-
ytimen ödeema, turvotus, on myös yhdistetty 
aistittavaan kipuun leukaniveleen liittyvän ni-
velrikon yhteydessä (Emshoff et al. 2003). Luu-
ydinvaurion ja kivun suhdetta ei tarkasti tiedetä. 
Tämän on silti arveltu johtuvan muun muassa 

luun sisäisestä hypertensiosta, paineen kasvusta, 
joka selittyisi laskimopaluun heikentymisellä ja 
siitä johtuvaan kudokselliseen nesteen kertymi-
seen. Paine puolestaan aktivoisi luukalvossa ja 
subkondraalisessa luussa olevia hermopäätteitä. 
(Arnoldi et al. 1975.) Histologisissa tutkimuksis-
sa on silti havaittu luuydinleesioiden aiheuttavan 
suhteellisen vähän turvotusta lisääntyneen neste-
paineen ansiosta. Sitä vastoin havaittiin runsasta 
fibroosia, pientä osteonekroosia ja laajaa luun 
uudismuokkausta. (Zanetti et al. 2000, Bergman 
et al. 1994.) Mahdollisesti näistä ilmiöistä aiheu-
tuvaa kivunsyntymekanismia ei tarkalleen tie-
detä. Kaikissa tutkimuksissa ei silti ole havaittu 
selkeää riippuvuutta luuydinleesioiden ja kivun 
välillä. Onkin päätelty, että ne ovat vain yksi ni-
velrikon kivun osa-aiheuttajista ja eivät itsessään 
sitä selitä (Wildy et al.2002).

Nivelrikon aikainen luun uudismuokkaus voi 
aiheuttaa luupiikkien muodostamista. Ne voivat 
aiheuttaa kipuja rasittamalla mekaanisesti muita 
nivelen rakenteita, kuten nivelkapselia. (Felson 
et al. 2005 b, Dieppe & Lohmander 2005.) Sa-
malla tavalla voivat vaikuttaa myös luun uudis-
muokkauksesta aiheutuvat luuskleroosit ja sub-
kondraaliset kystat (Sofat et al. 2011).

Synovitista, nivelkalvon tulehdusta, esiintyy 
usein nivelrikon yhteydessä. Sen on havaittu 
korreloivan hyvin vahvasti kipuaistimukseen 
(Keen et al. 2010). On ehdotettu, että nivelri-
kon aiheuttaa biomekaaninen vaurio, joka johtaa 
kondrosyyttien muodostamaan inflammatioon ja 
uudismuokkaukseen. Kondrosyytit puolestaan 
aiheuttavat inflammatorista kipua tuottamalla 
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välittäjäaineita, jotka sekä herkistävät että akti-
voivat neuroneita. (Konttinen et al. 2012.) Nivel-
nesteessä esiintyy nivelrikon aikana normaaliti-
lanteeseen nähden lisääntynyttä tulehduskerty-
mää, enimmäkseen makrofageja ja lymfosyytte-
jä (Bondeson et al. 2010, Konttinen et al. 2012).

Tulehdus nivelrikossa
Nivelrikkoon liittyy metabolisia muutoksia ni-
velkalvossa, rustonalaisessa, subkondraalisessa 
luussa ja rustosoluissa, kondrosyyteissä. Nämä 
muutokset saavat aikaan tapahtumaketjun, joka 
johtaa hitaaseen paikallisen tulehdusreaktion 
kaltaiseen tilaan. Tämä aiheuttaa nivelen turvo-
tusta, kuumotusta, kipua ja jäykkyyttä. Eräiden 
tulehdusta voimistavien välittäjäaineiden pitoi-
suuksien on todettu olevan huomattavasti nor-
maalitasoa suurempia nivelrikkorustossa sekä 
nivelnesteestä otetuissa näytteissä (Amin et al. 
1997). 

Nivelessä tulehdustekijöitä erittävät erityises-
ti kondrosyytit, mutta myös nivelnesteen leu-
kosyytit, luun osteoblastit ja osteoklastit sekä 
nivelkalvon solut. Nivelrikossa tulehdusta voi-
mistavista tekijöistä tärkeitä ovat eräät sytokii-
nit, kuten interleukiini 1β (IL-1β), eikosanoidit, 
joista etenkin prostaglandiini E2 (PGE2), sekä 
typpioksidi (NO) (Blom et al. 2007, Vuolteen-
aho et al. 2007).

PGE2 keskeisenä tulehdustekijänä

Tässä esseessä keskitymme Prostaglandiini E
2
:n 

rooliin tulehduksen ja kivun tunteen aiheuttaja-
na. PGE

2
:n ei ole niinkään todettu voimistavan 

nivelrustovaurion etenemistä, mutta sen on osoi-
tettu välittävän oireita, etenkin kipua.

PGE
2
:n synteesiin keskeisesti liittyvien entsyy-

mien pitoisuuksien on mitattu olevan nivelrikko-
rustossa jopa monikymmenkertaisia verrattuna 
terveeseen rustoon. Tällaisia entsyymejä ovat 
syklo-oksigenaasi COX-2 sekä prostaglandiini 
E-syntaasi mPGES-1.

COX-2 – ja PGE2 – pitoisuuksien 
mittauksia nivelrikkopotilailla

Ashok R. Amin osoitti vuonna 1997 tehdyissä 
kokeellisissa tutkimuksissaan, että nivelrikkopo-
tilaiden rustosolut tuottavat huomattavia määriä 
PGE

2
:a sekä sen synteesiin osallistuvaa COX-

2:a. Kokeet osoittivat, että nivelrikkorusto va-
pautti 48 tunnin aikana ex vivo – oloissa PGE

2
:a 

50 kertaa korkeampia määriä terveeseen rustoon 
verrattuna. Tasot olivat lisäksi vähintään 18 ker-
taa korkeampia kuin sytokiineillä ja endotoxii-
nilla stimoloidulla terveellä rustolla.

Nivelrikkorustossa huomattiin vapautuvan myös 
korkeita määriä typpioksidia (NO), joka puoles-
taan hillitsee COX-2:n ja sen synteesituotteiden 
tuotantoa. Tämä tutkimus osoittaa tulehdustekijä 
PGE

2
:n tuotannon olevan säädeltyä solun trans-

kriptio- ja translaatiotasoilla, ja että tätä tuleh-
dustekijää tuotetaan erilailla nivelrikkoisen ja 
terveen ruston soluissa.

Tutkijat ottivat rustosiivuja nivelrikkopotilail-
ta, joille oltiin asentamassa polven tekoniveltä. 
Terveitä verrokkisiivuja he saivat käyttöönsä on-
nettomuuden uhreilta, tai luunmurtumapotilailta. 
Näytteitä analysoitiin usealla eri menetelmällä, 
esimerkkeinä Western blotting, ja RT-PCR-ana-
lyysit. 

Alla on esitetty tuloksia RT-PCR-analyysistä 
(Kuva 2), jossa Amin ryhmineen tutki COX-2- ja 
β-aktiini- mRNA:n esiintymistä nivelrikkorus-
ton ja terveen ruston soluissa. Kuvassa nähdään 
selkeästi, miten COX-2-mRNA esiintyy oikeas-
taan kaikissa nivelrikkoisen ruston näytteissä, 
kun taas terveissä verrokkinäytteissä sitä ei oike-
astaan näy lainkaan. 
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Kuva 2. RT-PCR-analyysi COX-2- ja β-aktiini- mRNA:n esiintymisestä nivelrikkoisen ja terveen ruston 
soluissa. (Amin et al. 1997)

PGE2 – synteesi

PGE
2
 kuuluu eikosanoideihin ja edelleen prosta-

noidehin, jotka ovat paikallisesti vaikuttavia ras-
vahappojohdoksia, joilla on useita fysiologisia 
säätelytehtäviä. Eikosanoidien tärkein esiaste on 
arakidonihappo, josta muodostuu syklo-oksige-
naasientsyymin COX-2 katalysoimassa reakti-
ossa prostaglandiineita. Syklo-oksigenaasireitin 
tuotteita kutsutaan prostanoideiksi.

Tulehdusreaktiota ja kipua ajatellen merkittä-
vin prostanoidi on PGE

2
, jonka synteesiä sääte-

lee COX-2:n lisäksi prostaglandiini E-syntaasi 
PGES (Kuva 3). Tästä entsyymistä tunnetaan 
useita alatyyppejä, joista tulehduksessa tuote-
taan erityisesti muotoa mPGES-1. mPGES-1:n 
ja COX-2:n yhteisvaikutuksesta tulehtuneessa 
nivelrikkorustossa mm. rustosolut ja nivelkal-
von solut tuottavat huomattavan korkeita määriä 
PGE

2
:a verrattuna terveeseen nivelrustoon. Me-

kaaninen kuormitus lisää molempien entsyymi-
en ekspressiota rustossa (Amin et al. 1997, Li et 
al. 2005, Gosset et al. 2006).
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Kuva 2. PGE2:n metabolinen synteesi nivelrikkorustossa. 

 

Tulehduksen vaikutus kivun tunteeseen 

 

Tulehduksen akuutissa vaiheessa eikosanoidit, erityisesti PGE2, voimistavat tulehdusreaktiota 

ja oireita lisäämällä verisuonten läpäisevyyttä, herkistämällä kipuhermopäätteitä ja 

muuttamalla kipuimpulssin kulkua keskushermostossa. Kokeellisen niveltulehduksen 

yhteydessä on osoitettu, että periferinen tulehdusreaktio saa aikaan COX-2 runsasta 

esiintymistä selkäytimen takasarvessa, joka on tärkeä kipuimpulssin säätelykohta (Samad et 

al. 2001).  

Tulehdus myös lisää nivelen nesteilyä, ja onkin esitetty teoria nesteen painumisesta kuluneen 

rustopinnan läpi luun sisäosiin. Luun sisäisen paineen nousu saattaa aiheuttaa luukalvon 

sensoristen hermojen ärsytystä ja siten edelleen kivun tunnetta. Lisäksi PGE2:n herkistämät 

nivelkalvon sensoriset hermot ovat entistä alttiimpia mekaaniselle ärsytykselle, ja voivat 

reagoida rikkonaisesta nivelpinnasta mahdollisesti irronneiden partikkeleiden hankaukseen. 

 

Pohdinta 

 

Käsittelimme tässä esseessä nivelrikkoa kivun syntymekanismien kannalta. Kivun 

muodostumismekanismit osoittautuivat todella monivivahteiseksi eikä mitään yksittäistä 

Kuva 3. PGE2:n metabolinen synteesi nivelrikko-
rustossa.
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Tulehduksen vaikutus kivun tunteeseen

Tulehduksen akuutissa vaiheessa eikosanoidit, 
erityisesti PGE

2
, voimistavat tulehdusreaktiota 

ja oireita lisäämällä verisuonten läpäisevyyttä, 
herkistämällä kipuhermopäätteitä ja muutta-
malla kipuimpulssin kulkua keskushermostos-
sa. Kokeellisen niveltulehduksen yhteydessä on 
osoitettu, että periferinen tulehdusreaktio saa 
aikaan COX-2 runsasta esiintymistä selkäytimen 
takasarvessa, joka on tärkeä kipuimpulssin sää-
telykohta (Samad et al. 2001). 

Tulehdus myös lisää nivelen nesteilyä, ja onkin 
esitetty teoria nesteen painumisesta kuluneen 
rustopinnan läpi luun sisäosiin. Luun sisäisen 
paineen nousu saattaa aiheuttaa luukalvon senso-
risten hermojen ärsytystä ja siten edelleen kivun 
tunnetta. Lisäksi PGE

2
:n herkistämät nivelkal-

von sensoriset hermot ovat entistä alttiimpia me-
kaaniselle ärsytykselle, ja voivat reagoida rikko-
naisesta nivelpinnasta mahdollisesti irronneiden 
partikkeleiden hankaukseen.

Pohdinta
Käsittelimme tässä esseessä nivelrikkoa kivun 
syntymekanismien kannalta. Kivun muodostu-
mismekanismit osoittautuivat todella monivi-
vahteiseksi eikä mitään yksittäistä muodostajaa 
kannatakaan nostaa voimakkaimpana esille. Ni-
velrikkoa onkin ajateltava suurempana, koko ni-
veltä koskevana, rappeuttavana sairautena, jossa 
erilaiset patologiset ilmiöt ovat mukana aiheutta-
massa kipua. Näitä ilmiöitä ja varsinkaan niihin 
johtavia syitä ei edelleen tunneta tarkasti. Me-
kaanisilla mutta myös geneettisillä tekijöillä on 
oletettavasti merkitystä tapahtumille. Keskeisinä 
nivelrikon patogeenisinä ilmiöinä voimme nos-
taa nivelruston kulumisen, rustonalaisen luuku-
doksen ja verisuoniston uudismuodostuksen ja 
nivelkalvon tulehduksen. Myös erilaisia pehmyt-
kudosvaurioita on havaittavissa. Kipuaistimusta 
muodostavia nosiseptoreita on löydettävissä eri 
puolelta niveltä, kuten luukalvosta ja nivelkap-
selista. Mielenkiintoisena havaintona on ollut, 
että hermotusta saattaa muodostua myös ruston 
alueelle sairauden edetessä. Kipuhermotuksen 
tarkka sijainti ja niiden liittyminen kipuaisti-
mukseen on vielä yksityiskohdissaan selvittelyn 
alla. Myös niihin vaikuttavista stimuluksista on 
esillä suhteellisen hajanaista tietoa. Esimerkiksi 
luuytimen turvotuksen merkitys luun sisäiselle 
paineelle ja puolestaan sen aiheuttamat kipume-
kanismit ovat vielä selvittelyssä. 

Nivelrikkoon liittyy paikallisen tulehdusreaktion 
piirteitä. Kuitenkaan tarkkaan ei tiedetä alku-
sysäystä ja syytä, joka saa rustosoluissa aikaan 
tulehdustekijöitä tuottavan ketjureaktion. Itse 
tulehdustekijöitä tunnetaan hyvinkin, ja niiden 
pitoisuuksia nivelnesteessä ja nivelen soluissa 
on mitattu jo pitkään. Tulehdusreaktio nivelessä 
ja ylipäätään elimistössä on kuitenkin hyvin mo-
nimutkainen prosessi ja siihen liittyy monia mui-
takin tekijöitä, joita emme tässä ole esitelleet. 
Näitä ovat esimerkiksi eräät kemokiinit ja ras-
vakudoksen adipokiinit. Esimerkiksi magneetti-
kuvauksen ja molekyylibiologisten tutkimusme-
netelmien kehittyminen, voi avata jatkossa vielä 
suuria tarkennuksia nivelrikon kipumekanismien 
perimmäisiin syihin.
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Tiivistelmä
Paikallispuudutteet ovat rakenteeltaan hyvin toistensa kaltaisia. Suhteellisen pienistä rakenne-eroista huolimat-
ta eri puudutteiden ominaisuuksissa on melko suuriakin eroavaisuuksia. Niinpä eri tarkoituksiin voidaankin 
valita aina parhaiten soveltuva puudute. Kaikkien puudutteiden perusvaikutusmekanismi on kuitenkin saman-
lainen. Ne estävät hermosolujen depolarisaatiota ja siten aktiopotentiaalin syntymistä sulkemalla solun nat-
riumkanavat. Natriumkanavien sulkemismekanismit eivät kuitenkaan ole täysin samanlaiset eri puudutteilla. 
Lisäksi puudutteen toimintaan vaikuttaa myös hermosyyn paksuus ja erityisesti myeliinitupellisuus. Puuduttei-
den toksisuudessa on suuria eroja. Pahimmat haittavaikutukset aiheutuvat suurien puudutemäärien sitoutuessa 
nopeasti keskushermostoon tai sydänlihakseen. Tällöin oireina on muun muassa sydämen tiheälyöntisyyttä, 
lihasnykäyksiä, kouristuksia ja tajuttomuutta. 

Johdanto
Puudutteiden käyttäminen helpottaa leikkauksia 
ja muita kivuliaita toimenpiteitä salpaamalla ki-
puaistimuksia. Puudutteita opittiin käyttämään 
kliinisissä toimenpiteissä 1800-luvun loppupuo-
lella, jolloin puudutukseen käytettiin kokaiinia. 
Kokaiinin toksisuuden vuoksi alettiin kuitenkin 
kehittelemään vähemmän toksisia puuduttei-
ta. Kehitystyön tuloksena syntyi vuonna 1905 
prokaiini. 1940-luvulla kehitettiin ensimmäinen 
amidipuudute, lidokaiini, joka on edelleen eniten 
käytetty puudute. (Koulu ja Tuomisto 2001)

Puudutteet
Rakenteeltaan puudutusainemolekyylit ovat 
heikkoja emäksiä. Ne muodostuvat aromaatti-
sesta osasta, johon on liittynyt amiini joko ami-
di- tai esterisidoksella. Puudutteet jaetaan tämän 
sidoksen mukaan amidi- ja esteripuudutteisiin. 
(Rosenberg ja Takkunen 1993) Esteripuudutteet 
hydrolysoituvat plasmassa nopeasti koliinieste-
raasin vaikutuksesta. Selkäydinnesteessä kolii-
niesteraasivaikutusta on kuitenkin hyvin vähän, 
ja siksi esteripuudutteet soveltuvatkin spinaali-
puudutukseen. (Koulu ja Tuomisto 2001) Ami-
dipuudutteiden metabolia tapahtuu puolestaan 
pääosin maksassa. Erilaiset metaboliamekanis-
mit selittävät amidi- ja esteripuudutteiden sivu-
vaikutusten eroja. (Rosenberg ja Takkunen 1993)

Amidipuudutteet
Lidokaiini on eniten käytetty puudute ja se so-
veltuu kaikenlaisiin paikallispuudutuksiin ja re-
gionaalisiin anestesioihin. Lidokaiinia käytetään 
myös sydämen kammioperäisten rytmihäiriöiden 
hoidossa. Prilokaiinin vaikutus alkaa nopeasti ja 
sen toksisuus on vähäinen. Prilokaiinin metabo-
liassa syntyy kuitenkin hemoglobiinia methe-
moglobiiniksi hapettavaa o-toluidiinia. Etidoka-
iinin toksisuus on suuri. (Rosenberg ja Takkunen 
1993) Sen motorisia hermoja puuduttava vaiku-
tus on voimakas, sillä etidokaiini rasvaliukoisena 
molekyylinä kulkeutuu hyvin myeliinitupellisiin 
motorisiin hermosyihin. Sensorinen puutumi-
nen on kuitenkin heikompaa, mikä hankaloittaa 
etidokaiinin käyttöä. (Koulu ja Tuomisto 2001) 
Mepivakaiini on hyvin samantapainen puudute 
kuin lidokaiini, mutta sillä ei kuitenkaan ole ryt-
mihäiriöitä korjaavaa vaikutusta. Bupivakaiinin 
vaikutus alkaa hitaasti ja kestää pitkään ja sen 
toksisuus on suuri. Bupivakaiinia käytetään kai-
kenlaisissa puudutuksissa. Toisin kuin etidokaii-
nilla, bupivakaiinin sensorinen puudutevaikutus 
on pitempikestoinen kuin motorinen. (Rosen-
berg ja Takkunen 1993) Ropivakaiini muistut-
taa ominaisuuksiltaan bupivakaiinia, mutta sen 
toksisuus on oleellisesti pienempi. Bupi- ja ro-
pivakaiinilla on pitoisuudesta riippuvainen dif-
ferentiaalipuudutusvaikutus: pienillä pitoisuuk-
silla ilmenee vain sensorista vaikutusta, kun taas 
suurilla pitoisuuksilla myös motorinen vaikutus 
tulee mukaan. (Koulu ja Tuomisto 2001)
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Esteripuudutteet
Prokaiinin vaikutus alkaa nopeasti ja on lyhyt-
kestoinen. Prokaiini hydrolysoituu plasmassa 
pseudokoliiniesteraasin vaikutuksesta erittäin 
nopeasti, minkä takia prokaiinin toksisuus on 
vähäinen. Tetrakaiinin vaikutus alkaa hitaasti 
ja sen toksisuus on suuri. Tetrakaiinia käytetään 
eniten spinaalipuudutuksessa, mutta myös pinta-
puudutteena, sillä se imeytyy hyvin limakalvoil-
ta. (Rosenberg ja Takkunen 1993) Kokaiinilla on 
muista puudutteista poiketen verisuonia supis-
tava vaikutus. Siksi sitä käytetään tärykalvon ja 
nenän limakalvon puudutuksessa puuduteliuok-
sen ainesosana. Kokaiini imeytyy limakalvoilta. 
(Koulu ja Tuomisto 2001) 

Kuva 1. Prokaiinin ja lidokaiinin rakenne. Huomaa 
prokaiinin esteri- ja lidokaiinin amidisidos 

Vaikutusmekanismit
Fyysisestä kosketuksesta syntyvän ärsykkeen 
johtuminen hermoissa perustuu suurelta osin 
natrium- ja kaliumionien virtaukseen solukalvon 
ionikanavien läpi. Puudutteiden vaikutusmeka-
nismi ja sitä kautta ärsykkeen etenemisen py-
säyttäminen perustuu solukalvon ionikanavien 
toiminnan muutokseen. Puudutteet estävät her-
mosolujen depolarisaatiota sulkemalla Na+- ka-
navat, jolloin natriumioneja ei pääse solun sisään 
eikä paikallinen depolarisaatio ylitä hermoim-
pulssin etenemiselle vaadittavaa kynnyspoten-
tiaalia. (Koulu ja Tuomisto 2001)

Natriumionikanavan sulkemiseksi puudute-
molekyylien täytyy läpäistä solukalvo, jotta ne 

voivat kulkea natriumkanavan solunsisäisessä 
päässä olevaan reseptoriin ja estää ionikanavan 
toiminnan. (Koulu ja Tuomisto 2001) Solukal-
vo koostuu lipidikaksoiskerroksesta, jossa li-
pidien osuus on noin 35–40%(Solunetti 2011), 
hermosolujen solukalvossa jopa 90%(Koulu ja 
Tuomisto 2001). Lisäksi solukalvossa on paljon 
proteiineja(55–60%), jotka voivat toimia esi-
merkiksi ionikanavina tai reseptoreina, ja vähän 
hiilihydraatteja(5%). Solukalvo muodostaa so-
lun ympärille puoliläpäisevän kalvon, jonka läpi 
pääsee diffundoitumaan pieniä varauksettomia 
molekyylejä. Lisäksi solukalvon lipidiraken-
teen ansiosta hydrofobiset molekyylit pääsevät 
tunkeutumaan solukalvon läpi. (Solunetti 2011) 
Näin ollen ionisoituneet puudutemolekyylit kul-
kevat hetkellisesti avoimista natriumkanavista 
solun sisään ja tarttuvat kanavan reseptoreihin, 
kun taas pienimolekyyliset sekä lipidiliukoiset 
puudutemolekyylit tunkeutuvat ionisoitumatto-
mina solukalvon läpi. Hyvin lipidiliukoiset ja 
varauksettomat puudutemolekyylit voivat sulkea 
natriumkanavan sitoutumalla proteiineihin ja 
siten kalvon tilavuutta lisäämällä turvottaa nat-
riumkanavat umpeen. Tällaiset rasvaliukoiset ja 
solukalvoon penetroituvat puudutteet vaikuttavat 
tehokkaimmin ja pisimpään. Kun ionisoituma-
ton puudutemolekyyli on tunkeutunut hermoso-
lun solukalvon läpi, se ionisoituu solun alhaisen 
pH:n johdosta, jolloin positiivisesti varautunut 
molekyyli sitoutuu varautuneisiin natriumka-
navan puudutereseptoreihin. Kationimuoto on 
puudutteen aktiivinen toimintamuoto. (Koulu ja 
Tuomisto 2001)

Jokaista yksittäistä aksonia ympäröi kolme ker-
rostumaa: endo-, epi- ja perineurium. Nämä 
kaikki kolme kerrostumaa muodostavat raken-
teellisen esteen puudutteen leviämiselle. (Ro-
senberg ym. 1995) Täten puudutteen kulkeutu-
misnopeus kyseisten rakenteiden ja solukalvon 
läpi vaikuttaa puudutuksen alkamisen nopeuteen 
ja vaikutuksen kestoon huomattavasti enemmän 
kuin pääsy lopulta ionikanavien vaikutuskoh-
taan. (Koulu ja Tuomisto 2001).

Hermosyiden erilainen herkkyys 
puudutteiden vaikutuksille

Ohuet hermosyyt ovat herkempiä puudutus-
aineiden vaikutuksille kuin paksummat syyt. 
Eripaksuisten hermosyiden Na+- ja K+- kanava-
määrillä on myös merkitystä. Hermosyiden ra-
kenne vaikuttaa puudutusherkkyyteen siten, että 
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samanpaksuisista syistä myeliinin peittämät ovat 
herkempiä puudutevaikutukselle kuin myeliinit-
tömät. Myeliinitupellisissa hermosyissä impulssi 
etenee vaiheittain Ranvierin kuroumasta seuraa-
vaan, jolloin niihin vaikuttaa pienempi puudute-
määrä kuin tupettomiin syihin, joissa impulssi 
etenee jatkuvana ja puudutteen tulee vaikuttaa 
suuremmilla pinnoilla. Hermosyiden erilainen 
herkkyys puudutteille on kliinisesti tärkeää, kos-
ka eri syytyypit välittävät erilaisia toimintoja. 
Puudutteen konsentraation kasvaessa häviävät 
ensin kipu-, sitten lämpötila- ja lopulta kosketus-
aistimukset. (Koulu ja Tuomisto 2001)

Kuva 2. Hermon rakenne ja kalvot, jotka puudut-
teiden pitää läpäistä.

Puudutteiden apuaineet

Puudutteiden ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa 
erilaisilla apuaineilla. Verisuonia supistavat ai-
neet, kuten adrenaliini ja oktapressiini, piden-
tävät puudutuksen kestoa. Vaikutuksen keston 
piteneminen perustuu verisuonten supistumi-
seen, mikä vähentää puudutteen imeytymistä ve-
renkiertoon. (Rosenberg ym. 1995) Adrenaliini 
myös vähentää puudutteiden, esimerkiksi lido-
kaiinin, toksisuutta. (Koulu ja Tuomisto 2001) 

Paikallispuudutuksissa voidaan käyttää myös 
esilääkitystä, jonka tarkoituksena on potilaan 
olon helpottaminen vähentämällä pelkoa ja ki-
pua. Eniten käytetään bentsodiatsepiineja, kuten 
diatsepaamia. Bentsodiatsepiineilla on tehokas 
ahdistusta ehkäisevä vaikutus ja samalla ne saa-
vat aikaan sedaatiota, eli keskushermoston la-
maa. (Rosenberg ym. 1995)

Puudutusmenetelmät

Pintapuudutus

Pintapuudutteita käytetään ensisijaisesti limakal-
vojen puuduttamiseen. Puudutus tapahtuu vie-
mällä puudutetta limakalvolle. Puudutevalmiste 
voi olla liuos, aerosoli, voide, geeli, suuvesi tai 
peräpuikko. (Eerola ym. 1981) Yleisin pintapuu-
dutuksessa käytetty puudutusaine on lidokaiini, 
jota käytetään 0,25–10%:n pitoisuuksina. Iholta 
puudutteet imeytyvät heikosti. (Rosenberg ym. 
1995)

Infiltraatiopuudutus

Infiltraatiopuudutuksessa puudutetta ruiskute-
taan hermopäätteitä sisältävään kudokseen puu-
dutettavalle alueelle. Puudutus voidaan tehdä 
kudoksen pintaan, jolloin se vaikuttaa ainoastaan 
ihoon, mutta toisaalta infiltraatiopuudutusta voi-
daan käyttää myös sisäelinten puuduttamiseen. 
Adrenaliinin lisääminen puuduteliuokseen lisää 
joidenkin puudutteiden, esimerkiksi lidokaiinin, 
vaikutuksen kestoa. Adrenaliinin aiheuttamat si-
vuvaikutukset tulee kuitenkin ottaa huomioon. 
Johtopuudutuksessa puudute ruiskutetaan her-
mon, hermorungon tai hermokimpun (pleksus) 
läheisyyteen. Näin saadaan puudutettua laajem-
pia alueita suhteessa pienemmällä puudutemää-
rällä kuin infiltraatiopuudutuksella. (Rosenberg 
ym. 1995)

Haittavaikutukset
Puudutteiden haittavaikutukset voidaan jakaa 
myrkytysreaktioihin (pääasiassa keskushermos-
tossa ja sydämessä), allergisiin reaktioihin ja met-
hemoglobinemiasta johtuviin reaktioihin. Puu-
dutteet vaikuttavat kaikkiin kehon solukalvoihin 
samalla tavalla kuin hermoaksoneihin. Näin ollen 
pahimmat ja henkeä uhkaavat tilanteet syntyvät, 
kun suuri määrä puudutetta sitoutuu nopeasti 
keskushermostoon tai sydänlihakseen. Kun puu-
dutusainetta pääsee verenkiertoon suuria määriä, 
se aiheuttaa aluksi keskushermoston kiihotustilan, 
johon liittyy sydämen tiheälyöntisyyttä, levotto-
muutta, lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Kiihotus-
vaihetta seuraavat tajuttomuus sekä hengityksen 
ja verenkierron lama voivat ilmaantua myös ilman 
kiihotusvaihetta, jos potilas on ennen puudutetta 
saanut jotain keskushermostoa lamaavaa ainetta. 
(Koulu ja Tuomisto 2001)
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Sydämessä puudutteet hidastavat depolarisaa-
tiota johtoradoissa ja myokardiumissa. Tällöin 
aktiopotentiaali lyhenee ja sydämen pump-
pausvoima heikkenee. Puudutteet inhiboivat 
erityisesti sydänlihassolujen nopeiden natrium-
kanavien toimintaa, mutta niillä on vaikutuksia 
myös myokardiumin kalsiumaineenvaihduntaan. 
Puudutteiden sydänvaikutuksissa on myös ero-
ja, sillä esimerkiksi lidokaiinia voidaan käyttää 
kammioperäisten rytmihäiriöiden hoitoon, mutta 
bupivakaiini vaikuttaa arytmogeenisesti ja sy-
däntä voimakkaasti lamaavasti. (Koulu ja Tuo-
misto 2001).

Methemoglobinemia

Prilokaiinin asemaa turvallisimpana amidipuu-
dutteena heikentää sen suurina annoksina ai-
heuttama methemoglobinemia. (Koulu ja Tuo-
misto 2001) Prilokaiinin metabolian välituote 
o-toluidiini pystyy hapettamaan hemoglobiinin 
methemoglobiiniksi. (Rosenberg ja Takkunen 
1993) Tämä aiheuttaa kudosten hapen puutetta, 
sillä methemoglobiini ei pysty sitomaan happea. 
Lisäksi yhden tai useamman hemin rauta-atomin 
hapettuminen vääristää hemin rakennetta siten, 
että jäljelle jäänyt hapettumaton rauta-atomi 
sitoo happea normaalisti, mutta vapauttaa sen 
tehottomasti. (Bradberry 2007) Methemoglobi-
nemian hoitona toimii suonensisäisesti annettava 
metyleenisini, joka pelkistää methemoglobiinin 
takaisin hemoglobiiniksi. (Koulu ja Tuomisto 
2001)

Puuduteallergia

Amidityyppiset puudutteet aiheuttavat allergisen 
reaktion hyvin harvoin. (Rosenberg ja Takkunen 
1993) Allergiaoireet tulevat todennäköisemmin 
puuduteliuoksissa olevista säilöntäaineista kuin 
itse puuduteaineista. (Hannuksela 2010) Sen 
sijaan esterityyppiset puudutteet aiheuttavat al-
lergisen reaktion amidityyppisiä useammin, ai-
nakin paikallisesti, hajoamistuotteensa vaikutuk-
sesta. (Rosenberg ja Takkunen 1993)

Allergisessa reaktiossa pistoskohta ja sen ym-
päristö turpoavat nopeasti. (Hannuksela 2010) 
Paikallisia oireita ovat punotus, nokkosrokko, 
turvotus ja dermatiitti eli ihotulehdus. Systeemi-
oireet ovat näitä harvinaisempia, ja tällöin edellä 
mainitut oireet esiintyvät muuallakin kehossa. 
Näiden oireiden lisäksi voi esiintyä keuhkoput-
kien supistumista ja verenpaineen laskua. (Ro-
senberg ja Takkunen 1993)
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Tiivistelmä
Inhalaatioanestesia-aineet eli haihtuvat anestesia-aineet ovat kemiallisesti erilaisia, kaasumuodossa hengitet-
täviä aineita, jotka aiheuttavat anestesiatilan. Niiden oletetaan vaikuttavan samalla tavoin keskushermostoon, 
mutta tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Anestesia-aineet eivät juurikaan vaikuta hermosolujen akso-
neissa kulkeviin aktiopotentiaaleihin. Niiden vaikutus perustuu lähinnä hermoimpulssin kulun estämiseen tai 
lamaamiseen hermosolujen välisissä synapseissa. Estäminen perustuu solutasolla anestesia-aineiden vaiku-
tukseen hermoston välittäjäainereseptoreissa. Tärkeimpiä välittäjäainereseptoreja ovat eksitatoriset reseptorit: 
gamma-aminovoihappo- ja glysiinireseptorit, joiden toimintaa anestesia-aineet heikentävät. Inhibitorisista re-
septoreista tärkeimpiä ovat glutamaatti- ja asetyylikoliinireseptorit. Näiden toimintaa aneseteetit tehostavat. 

Anestesia-aineiden tehokkuuden mittarina käytetään MAC(minimal alveolar concentration)-arvoja. Anestesia-
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 ai-
neenvaihdunta, etenkin isofluraanin, on kuitenkin niin nopeaa, että tällaiset vauriot eivät ole kovinkaan yleisiä. 
Muita anesteettien sivuvaikutuksia ovat mm. hengitystaajuuden hidastuminen, kertahengitystilavuuden ja sy-
dämen iskutilavuuden pieneneminen, sekä perifeeristen verisuonten virtausvastuksen pienentyminen. (Korpi, 
ym. 2003 ja Rosenberg 1995)

Johdanto
Esseessämme käsittelemme inhalaatioanestesia-
aineiden vaikutuksia hermokudokseen. Erityises-
ti syvennymme niiden molekyylitason vaikutuk-
siin hermosolukalvon välittäjäainereseptoreissa. 
Lisäksi kerromme anestesta-aineiden, erityisesti 
isofluraanin, kulkeutumisesta solukalvon läpi. 
Kirjoitelman lopussa on vielä koonti anestesia-
aineiden aiheuttamista sivuvaikutuksista.

Yleistä
Narkoosia tai anestesiaa aiheuttavat inhalaa-
tioanestesia-aineet ovat kemiallisesti erilaisia 
aineita, mutta niiden oletetaan vaikuttavan sa-
malla tavalla. Inhalaatioanestesia-aineiden vai-
kutusmekanismeja ei vielä täysin tunneta, mutta 
tiedetään, että anestesia-aineet estävät hermoim-
pulssin kulkua neuroneissa aivojen ja selkäyti-

men eri osissa. Tälle ei ole löydetty tarkempaa 
makroskooppista aluetta, josta anestesia-aineen 
vaikutus johtuisi. Anestesia-aineet estävät her-
moimpulssin kulkua synapsien läpi, mutta eivät 
vaikuta hermoimpulssin liikkeeseen neuronien 
aksoneissa. Anestesia-aineet mahdollisesti estä-
vät välittäjäaineen vapautumista presynaptisesta 
hermopäätteestä tai aiheuttavat toiminnan muu-
toksia postsynaptisissa reseptoreissa. 

Anestesia-aineiden makroskooppinen vaikutus-
paikka on vielä tuntematon, mutta vaikutuksel-
taan niiden oletetaan toimivan neuronien solu-
kalvojen välityksellä. Anestesia-aineiden rasva-
liukoisuuden ja tehon välillä on yhteys. Tämän 
perusteella on ymmärretty, että anestesia-ainei-
den vaikutus mahdollisesti perustuu aineen mo-
lekyylien yhteisvaikutukseen solukalvon kak-
soislipidikalvon kanssa. Tästä ei ole kuitenkaan 
varmaa tietoa. 
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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 välittäjä-
ainereseptoreissa ja ionikanavissa. Tämä aiheut-
taa hermosolujen välisten synapsien johtumisen 
estymistä tai mahdollisesti voimistumista. 

Tärkeimpiä hermoston välittäjäainereseptore-
ja, joihin inhalaatioanestesia-aineet vaikuttavat, 
ovat gamma-aminovoihappo- ja gysiinireseptorit 
(eksitatorisia) sekä glutamaatti- ja asetyylikolii-
nireseptorit (inhibitorisia). Anesteetit vahvista-
vat inhibitoristen reseptoreiden toimintaa ja hei-
kentävät eksitatoristen reseptoreiden toimintaa.
(Korpi, ym. 2003, Rosenberg 1995 ja Campagna, 
ym. 2003)

Gamma-aminovoihappo eli GABA

GABA on keskushermoston yleisin inhibitorinen 
välittäjäaine, joka sitoutuu postsynaptisen her-
mosolun solukalvon spesifiseen GABA-resep-
toriin. GABA-reseptorit ovat ligandisäädeltyjä 
ionikanavia. Ne ovat pentameerisiä, eli muodos-
tuvat viidestä alayksiköstä. Erilaisia solukalvon 
läpäiseviä alayksiköitä tunnetaan useita erilaisia 
ja jokaista niistä koodittaa oma geeni. Alayksik-
köyhdistelmä määrää reseptorin rakenteen ja sa-
malla sen farmakologiset ominaisuudet. 

Inhalaatioanesteetit tehostavat GABA-resepto-
reiden toimintaa. Niiden vaikutuksesta GABA 
sitoutuu herkemmin reseptoriinsa. Reseptorin 
aktivoituminen aiheuttaa konformaatiomuutok-
sia kanavan rakenteeseen ja johtaa lopulta sen 
avautumiseen. Samalla myös kloridi-ionien per-
meabiliteetti kasvaa, jolloin niitä pääsee virtaa-
maan solun sisään aiheuttaen solukalvon hyper-
polarisoitumisen. Tästä johtuen aktiopotentiaalin 
eteneminen vaikeutuu. Anestesia-aineet pidentä-
vät myös kloridikanavien aukioloaikaa, jolloin 
myös hyperpolarisaatio pitkittyy. 

GABA-reseptorin aktivoituminen anesteettien 
vaikutuksesta aiheuttaa mm. amnesiaa eli muis-
tinmenetystä, rauhoittumista ja lihasjänteyden 
vähenemistä.(Korpi, ym. 2003 ja Campagna, 
ym. 2003)

Kuva 1: GABA-reseptori, viidestä alayksiköstä 
(α,β,γ,δ) rakentuva ligandisäädelty ionikanava. 

Glysiini
Glysiini on ei-essentiaali pieni aminohappo ja 
keskushermoston inhibitorinen välittäjäaine 
(erityisesti selkäytimessä ja ydinjatkoksessa). 
Samoin kuin gamma-aminovoihappo sitoutuu 
GABA-reseptoriin, myös glysiini sitoutuu solu-
kalvon spesifiseen glysiinireseptoriin, aiheuttaen 
solukalvon hyperpolarisoitumisen.

Myös glysiinireseptorit rakentuvat geenien koo-
dittamista alayksiköistä. Mutta GABA-resep-
toreista poiketen glysiinireseptoriin kiinnittyy 
lisäksi polypeptidi, gefyriini, joka kiinnittää re-
septorin solun tukirankaan. 

Inhalaatioanestesia-aineet tehostavat glysiinire-
septorien toimintaa, aiheuttaen selkäytimen pe-
rifeeristen hermosolujen solukalvojen hyperpo-
larisaation. Tämä helpottaa anestesian aikaisten 
toimenpiteiden tekemistä, sillä selkäydinrefleksit 
sekä lihasnykäykset estyvät.(Korpi, ym. 2003 ja 
Campagna, ym. 2003)

Glutamaatti
Glutamaatti, ei-essentielli hapan aminohappo, 
on hermoston tärkein eksitatorinen hermovä-
littäjäaine. Glutamaattireseptorit ovat solu-
kalvon kationikanavia, joiden aktivoituminen 
aiheuttaa depolarisaation synapsin jälkeises-
sä solukalvossa. Glutamaattireseptorit jaetaan 
NMDA- (N-metyyli-D-aspartaatti), AMPA- 
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(α-amino-3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli-4-
propsionihappo) ja kainaattireseptoreihin. Myös 
nämä reseptorit koostuvat viidestä polypeptidia-
layksiköstä. Niiden solukalvon läpäisevän osan 
rakenne on kuitenkin erilainen kuin GABA-re-
septoreiden. 

NMDA-reseptorit koostuvat NR
1
- ja NR

2
-alayk-

siköistä, AMPA-reseptorit Glur
1–4

-alayksiköistä. 
Aktivoituakseen NMDA-reseptorit tarvitsevat 
glutamaatin lisäksi myös glysiiniä. Glysiinin 
fysiologista merkitystä tässä ei kuitenkaan tark-
kaan tiedetä. 

Inhalaatioanestesia-aineilla voidaan tehokkaas-
ti estää glutamaattireseptoreiden aktivoitumista 
ja hermoimpulssin etenemistä postsynaptiseen 
neuroniin. Tärkein fysiologinen vaikutus on ki-
vun havainnoinnin heikentyminen.(Korpi, ym. 
2003 ja Campagna, ym. 2003)

Asetyylikoliini
Asetyylikoliini on etikkahapon ja koliinin es-
teri, joka toimii sekä autonomisen hermoston 
että hermo-lihasliitosten välittäjäaineena. Ase-
tyylikoliinireseptoreja on kolmenlaisia, joista 
anestesia-aineilla on vaikutusta lähinnä hermo-
lihasliitosten nikotiinityyppisiin asetyylikoliini-
reseptoreihin. Reseptori koostuu viidestä prote-
iiniyksiköstä, jotka ovat järjestäytyneet sylinte-
rimäisesti, muodostaen ionikanavan solukalvon 
läpi. Asetyylikoliini toimii nikotiiniagonistina, 
kiinnittyen tiettyyn kohtaan reseptorissa. Sitou-
tuessaan reseptoriinsa asetyylikoliini aiheuttaa 
muodonmuutoksia kanavan proteiineissa ja joh-
taa ionikanavan avautumiseen, jolloin pienet 
kationit, pääosin Na+ pääsevät virtaamaan solun 
sisään. Solukalvo depolarisoituu ja aiheutuu li-
hassupistus.

Lihasrelaksantit toimivat antagonisteina niko-
tiinireseptorille. Ne kiinnittyvät asetyylikolii-
nireseptoreihin, aiheuttaen reseptorin muodon-

muutoksen ilman ionikanavan avautumista. Nor-
maali hermo-lihasliitoksen toiminta häiriintyy, 
sillä asetyylikoliini ei enää pysty sitoutumaan 
reseptoriin (lihasrelaksantit ovat asetyylikoliinin 
kilpailevia inhibiittoreita). 

Inhalaatioanesteetit, etenkin isofluraani ja enflu-
raani, tehostavat lihasrelaksanttien vaikutusta. 
Seurauksena on lihasrelaksaatio, mikä edesaut-
taa anestesian aikaisten toimenpiteiden teke-
mistä. Muita fysiologisia vaikutuksia ovat mm. 
kipuaistimuksen lieventyminen, muistinmene-
tykset, sekä vaikutukset autonomisiin toimintoi-
hin.(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 merkittävää vaikutus-
ta.(Korpi, ym. 2003 ja Campagna, ym. 2003)

MAC (minimal alveolar concentration) 
MAC eli anestesia-aineen vähimmäispitoisuut-
ta käytetään inhalaatioanesteettien vaikutuksen 
voimakkuuden mittarina ja annostelun helpot-
tamiseksi. MAC tarkoittaa sitä alveolaarista 
anestesia-ainepitoisuutta, jolloin 50 % potilaista 
ei reagoi kipuärsykkeeseen heidän ollessa anes-
tesiassa. MAC-arvo on käyttökelpoinen mittalu-
ku, vaikka arvo vaihtelee kivun voimakkuuden 
mukaan. MAC-arvoa mitataan loppu-uloshen-
gityskaasun anestesia-ainepitoisuuksina. Nämä 
pitoisuudet vastaavat melko tarkasti pitoisuuksia 
keuhkorakkuloissa. 

Anestesia-aineen vähimmäispitoisuuteen vaikut-
taa suurentavasti alhainen ikä, kuume ja pitkäai-
kainen alkoholinkäyttö. Pitoisuuteen alentavasti 
vaikuttavat korkea ikä, raskaus ja vaikea anemia. 
(Rosenberg 1995)
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3.1 Taulukko 1. NIMI

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-kaasujakau-
tumisvakio (37 
°C)

2,3 1,9 1,4 0,42 0,65

Höyrystymis-
paine 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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Isofluraani ja sen vaikutus 
solukalvoon

 

Kuva 2. Isofluraanin rakennekaava

Isofluraani on halogenoitu eetteri, joka on ke-
mialliselta rakenteeltaan enfluraanin isomeeri. 
Isofluraani eroaa kuitenkin fysikaalisesti paljon 
enfluraanista (taulukko 1). Isofluraani pienentää 
hengityksen taajuutta ja kertatilavuutta, ja sillä 
on lievästi pistävä haju. Isofluraanilla on sydän-
tä lamaava vaikutus, mutta yleisesti ottaen sen 
lamaava vaikutus on vähäisempi kuin enfluraa-
nin tai halotaanin. Sepelvaltimotautipotilaan 
kohdalla isofluraanin käytössä täytyy kiinnittää 
huomiota, sillä isofluraanilla on sepelsuonia laa-
jentava vaikutus ja se saattaa aiheuttaa sydämeen 
paikallista verenpuutetta. Lisäksi isofluraani ai-
heuttaa voimakkaan lihasrelaksaation ja lisää 
depolarisoimattomien lihasrelaksanttien vaiku-
tusta. Isofluraani sitoutuu solukalvon valkuaisra-
kenteisiin sitoutumiskohtiin eli niin sanottuihin 
taskuihin, joihin anestesia-ainemolekyylit sitou-
tuvat. Näitä ovat esimerkiksi GABA-reseptori-
kompleksit tai asetyylikoliinivälitteiset kalium-
kanavat. (Rosenberg 1995)

Sivuvaikutuksia
Inhalaatioanestesia-aineiden metaboliatuotteet 
voivat aiheuttaa kudosvaurioita munuaisissa ja 
maksassa. Käytännössä tämä on kuitenkin har-
vinaista, sillä käytettävät aineet, etenkin isoflu-
raani, erittyvät nopeasti metaboliatuotteinaan 
virtsaan. Inhalaatioanesteeteilla on vaikutusta 
myös hengitystaajuuteen ja hengityksen ker-
tatilavuuteen niitä pienentäen. Myös sydämen 
minuuttitilavuus voi laskea ja perifeerinen veri-
suonivastus heikentyä, mistä johtuen verenpaine 
laskee. Näistä sivuvaikutuksista huolimatta inha-
laatioanestesia-aineet ovat kuitenkin suhteellisen 
turvallisia käyttää.(Rosenberg 1995 ja Campag-
na, ym. 2003)
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Tiivistelmä
Gialsolut ovat hermoston neuronien ohella toinen vaikuttava soluryhmä. Niiden toiminnot ja tyypit vaihtelevat 
keskushermoston ja ääreishermoston välillä. Keskushermostossa toimivat oligodendrosyytit, jotka muodosta-
vat myeliinituppea useiden aksonien ympärille yhtä aikaa, astrosyytit, jotka tukevat ja auttavat neuronin meat-
boliassa, mikrogliat ovat pieniä makrofagimaisia soluja aivo- ja selkäydin nesteessä ja müllerin solut tukevat 
silmän retinassa. Ääreishermoston glioihin kuuluvat schwannin solut, jotka muodostavat myeliiniä vain yhden 
aksonin ympärille, satelliittisolut jotka ovat hermosolmujen tukevia soluja. Gliasoluilla on joko haittaava vai-
kutus hermovaurion korjaantumisessa (astrosyyttien muodostama arpikudos) tai edistävä vaikutus (schwannin 
solujen uudelleen muodostuvan aksonin ohjaaminen). Eri gliasolutyyppien vuoksi keskushermoston hermo-
vaurion korjaantuminen on vähäistä verrattuna ääreishermoston korjaantumiseen. (Kierszenbaum 2007) 

Johdanto
Hermosto koostuu keskushermostosta 
(CNS=centrla nervous system) ja ääreishermos-
tosta (PNS=periferal nervous sytem). Keskus-
hermosto kattaa selkäytimen, aivot ja silmän 
hermostolliset osat. Ääreishermosto puolestaan 
koostuu perifeerisistä ganglioista, hermoista ja 
hermopäätteistä, jotka yhdistävät ääreishermos-
ton keskushermostoon ja kehon reseptoreihin. 
Keskus- ja ääreishermoston hermosolut eroavat 
toisistaan morfologisesti ja esimerkiksi synap-
sirakojen välittäjä aineet ovat erilaisia. Varsi-
naisten hermosolujen lisäksi hermostoon kuuluu 
sitä tukevia gliasoluja. Gliasolut muodostavat 
hermoja tukevia rakenteita ja säätelevät hermo-
jen metaboliaa. Hermovaurioissa gliasoluilla on 
kaksoisrooli sillä osa niistä edistää hermojen re-
generaatiota ja osa inhiboi sitä. (Kierszenbaum 
2007)(Fawcett 1999)

Keskushermoston gliasolut
Keskushermoston gliasolut ovat astrosyytit, 
oligodendrosyytit, mikrogliat, müllerin so-
lut ja ependyymi solut. Astrosyytit (Kuva 1.) 
muodostavat keskushermostolle tukirakenteita 
GFAP(glial fibrillary acidic protein) proteiinin 
avulla. Nämä gliafilamentit kuuluvat keskiko-
koisiin säikeisiin. Astrosyyteillä on paljon haaro-

ja, jotka ulottuvat hermosolujen, kapillaarien ja 
aivokalvojen pinnoille. Näiden ulokkeiden ansi-
osta astrosyytit kykenevät kuljettamaan erilaisia 
molekyylejä, veren, hermojen ja likvorin välillä. 
Osa astrosyyttien välittämistä aineista vaikuttaa 
synapsien toimintaan ja näin astrosyytit ovat 
osallisia hermoimpulssien välitykseen. Harmaan 
aineen astrosyyttejä kutsutaan protoplasmaat-
tisiksi astrosyteiksi ja vaalean aineen astrosyy-
tit ovat fibroottisia astrosyyttejä. Fibroottisilla 
astrosyyteillä haarakkeet ovat pitempiä ja niitä 
on enemmän kuin protoplasmaattisilla astrosyy-
teillä. Hyvin olennainen astrosyyttien tehtävä on 
veriaivoesteen muodostus. Astrosyyttien haarat 
kiinnittyvät tiivisliitoksilla aivokapillaarien epi-
teeliin ja juuri niiden ansiosta veri-aivoesteestä 
tulee normaalia tiivimpi. Myös hermoimpullssin 
jälkeisessä reapolarisaatiossa astrosyytit pump-
paavat K+ ioneja pois soluvälitilasta estäen nii-
den liiallisen kertymisen soluvälitilaan.

Keskushermoston myelinisoitumisesta vastaa-
vat oligodendrosyytit. Ne ovat astrosyyttien ta-
paan monihaaraisia soluja. Oligodendrosyyttien 
haarat kiertyvät aksonien ympärille muodostaen 
myeliinitupen useille aksoneille tai saman akso-
nin eri kohtiin. Myeliinituppi on spiraalimainen 
rakenne aksonin ympärillä. Myeliini tupen muo-
dostuessa oligodendrosyytin solukalvon sisäleh-
det liittyvät yhteen muodostaen tiheän kerroksen 
ja ulommat lehdet muodostavat yhteen liittyes-
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sään välikerroksen. Myellini tuppi ei ole koko 
aksonin mittainen rakenne vaan se jakautuu 
osiin ranvierin kuroumien kohdalta. Toisin kuin 
ääreishermostossa, keskushermoston ranvierin 
kuroumissa aksonin pintaa ympäröi astrosyytin 
haarake. Lisäksi keskushermoston myeliinitup-
pea ei ympäröi tyvikalvo. Myeliinitupellinen 
aksoni johtaa hermoimpulsseja nopeammin kuin 
myeliinitupeton aksoni.

Mikrogliat ovat hermoston makrofageja. Niiden 
tehtävä on tuhota hermostoon päässeet pato-
geenit ja vierasaineet sekä pilkkoa tuhoutuneen 
aksonin jätteet. Normaalitilanteessa leukosyytit 
eivät pääse veri-aivoesteen läpi, mutta mikrog-
liat kykenevät erittämään aineita , jotka sallivat 
leukosyyttien kulun sen läpi. Mikrogliat ovat 
haarakkeisia ja kooltaan pieniä soluja.

Ependyymisolut ovat kuutioepiteeli soluja ja ne 
verhoavat selkäytimen keskuskanavaa ja aivo-
kam-mioita. Ependyymisolujen apikaalipinnalla 
on mikrovilluksia ja värekarvoja. Basolateraa-
lipuoli puolestaan on yhteydessä astrosyyttien 
haarakkeisiin. Kolmannessa aivokammiossa 
ependyymisolu-jen välissä on tanysyyttejä. 
Tanysyyteillä on ulokkeita, jotka kiinnittyvät 
hypotalamukseen. Muuntuneet ependyymi so-
lut muodostavat myös aivokammioissa plexus 
choroideuksen, joka erittää veri-aivonestettä eli 
likvoria.

Silmien verkkokalvolta löytyy müllerin soluja 
jotka luetaan myös gliasoluiksi. Müllerin solu 
muidenkin gliasolujen tapaan tukevat verkkokal-
voa. (Jessen 2004)

Ääreishermoston gliasolut
Ääreishermoston gliasoluihin kuuluvat schwan-
nin solut, satelliittisolut, enteraalinen gliasolu ja 
boundry cap-solut. Ne tukevat hermostoa, no-
peuttavat hermoimpulssia ja auttavat metabolian 
välityksessä. Schwannin solut ovat ääreisher-
moston vaikuttavin gliasoluryhmä ja ne toimi-
vat niin myeliini-tupellisissa kuin –tupettomissa 
neuroneissa. Schwannin solujen alkuperä on her-
mostopiennassa, mutta niitä kehittyy myöhem-
mällä iällä esiasteista. Kukin schwannin solu 
muodostaa myeliinitupen vain yhden aksonin 
ympärille (vrt. oligodendrosyytti) kietoutumalla 
spiraalisesti sen suojaksi samalla nopeuttaen her-
moimpulssia. Schwannin solujen muodostama 
myeliinituppi on paksumpi kuin oligodendro-

tyyttien vastaava ja näin ollen impulssi kulkee 
niissä nopeammin. Tupen ansiosta aksoni on 
eristetty muusta kudoksesta. Ranvierin kurou-
maa ympäröi schwannin solu (vrt. oligodendro-
syytti). Ääreishermoston tupettomissa aksoneisa 
yksi schwannin solu ympäröi montaa aksonia, 
kuitenkaan olematta niihin suorassa kontaktissa. 
Se toimii astrosyyttimaisesti tukien mekaanisesti 
aksonia ja auttaen sen metaboliassa. Schwannin 
solut muodostuvat hermostopiennassa ja endo-
neuriumin läheisyys auttaa niiden proliferaatios-
sa hermovaurion tapahtuessa. Schwannin soluil-
la on tärkeä rooli hermoston muodostumisessa 
ja generaatiossa. Ne ohjaavat syntyvää aksonia 
kohteeseen ja näin nopeuttavat hermoston para-
nemista, Satelliittisolut toimivat autonomisissa 
ja sensorisissa ganglioissa sekä spinaali gangli-
oissa schwannin solumaisesti tukien hermostoa. 
Spinaali ganglioissa olevat neuronit ovat pää-
sään-töisesti myeliini tupettomia, mutta sooman 
ympärillä on satellittisoluja. satelliittisoluja on 
numeerisesti vähemmän autonomisissa ja senso-
risissa ganglioissa kuin spinaali ganglioissa.

Ääreishermostossa on myös muita gliasoluja. 
Entreeliset gliasolut toimivat suoliston au-tono-
misessahermostossa tukevina soluina ja muistut-
tavat suuresti astrosyyttejä niin rakenteellisesti 
kuin biokemiallisesti.

Perisynaptinen-glia auttaa lihas-hermoliitosta 
säätelemään impulssin siirtymistä ja vakauttaa 
liitosta. (Jessen 2004)
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Kuva 1. Astrosyytti                                Kuva 2. Oligodendrosyytti

Kuva 3. Myeliinitupellinen schwanninsolu               Kuva 4. Myeliinitupeton schwanninsolu

Hermovauriot ja niiden paraneminen

Keskushermoston regeneraatio

Hermovaurioksi sanotaan sellaista vammaa jossa 
jokin hermostollinen osa tuhoutuu tai vaurioituu. 
Korjautuvuus hermovauriossa on riippuvainen 
vaurion suuruudesta sekä paikasta.

Keskushermostossa syntyvät vauriot arpeutuvat 
pääosin astrosyyttien, mutta myös mikrogliojen 
ja oligodendrosyyttien vaikutuksesta. Arpikudos 
on epäedullinen aksonin ja myeliinin regene-
raatiolle, näin arpikudos estää uudelleenkasvua. 
Lisäksi keskushermoston paranemiseen vaikut-
tavat oligodendrosyyttien vähäisyys ja aksonien 
kasvun hitaus. Uusien yhteyksien muodostumi-
nen saattaisi johtaa ongelmiin vanhojen yhte-

yksien kanssa. Arpikudos suojelee siis keskus-
hermostoa regeneraation mahdollisilta haitoilta. 
Keskushermostossa tapahtuu uusien hermo-
solujen tuotantoa aikuisiälläkin pykäläpoimussa 
ja aivokammioiden alaisella alueella. (Taupin 
2002) (Quoadrato 2012) (Fawcetta 1999)

Ääreishermoston regeneraatio

Ääreishermostossa vaurion korjaantuminen on 
todennäköisempää, sillä schwanninsolut pääse-
vät jakaantumaan ja auttamaan regeneraatiossa. 
Tuhoutuneen aksonin kappaleet poistetaan mak-
rofagien toimesta (Keskushermostossa mikrogli-
at ja ääreishermostossa makrofagit) ja aksoni al-
kaa muodostaa monia ulokkeita, joista yksi kas-
vaa lopulta kiinni distaaliseen osaan katkennutta 
aksonia. Tarpeettomat ulokkeet tuhoutuvat ja 
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schwanninsolut alkavat muodostaa uutta myelii-
niä uuden aksonin osan ympärille. Aksoni jatkaa 
kasvuaan vanhan myeliinitupen sisällä schwan-
ninsolujen ohjatessa sen kasvua. Uudelleen 
muodostunut myeliinituppi on ohuempi, joten 
hermoimpulssi kulkee siinä hitaammin. Regene-
raation yhteydessä aksonin haarakkeet ja jakaan-
tuvat schwanninsolut voivat myös muodostaa 
pullistuman neuroniin jolloin se on poistettava 
kirurgisesti, jotta hermo pääsee korjaantumaan 
kunnolla. (Jessen 2004) (Kierszenbaum 2007)
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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 pe-
ripheral nervous system and oligodendrocytes in the central nervous system.

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 ac-
tion 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

Neuron
In a neuron there are normally several dendrites 
which bring information to the cell body, soma, 
and one long output process, axon. Axon starts 
with an axon hillock, and may divide into col-
lateral branches that end to terminal boutons in 
synapses.

Synapse

In a synapse, the presynaptic axon and the postsy-
naptic dendrite or soma membranes are strongly 
attached in close apposition and lie parallel to 
one another. Many synapses are surrounded by 
astrocytic processes that insulate them.

Nervous impulse is transmitted through the sy-
naptic gap by neurotransmitters stored in ve-
sicles in the axon bouton. Synaptic cleft it’s not 
really a gap. There is granular and filamentous 
material in that 20–30 nm wide space with a spe-
cific tasks. Electrical stimulation, action poten-
tial, causes exocytosis of the contents of synaptic 
vesicles into the synaptic cleft, where they are 
bound by specific receptors of the postsynaptic 
plasma membrane. Binding alters the conductan-
ce in dendritic membrane to one or more ions. 
(Gray 1995)

Excitatory and inhibitory synapses
If the released transmitter is excitatory, for 
example glutamate, postsynaptic membra-
ne 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 dependent 
of the amount of transmitters binding into recep-
tors. 
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Picture 2. A synapse between an axon and a 
dendrite

Synapse can also be inhibitory, like those with 
Gamma aminobutyric acid (GABA). They cause 
hyperpolarization, preventing action potential. 
(Berne & Levy 1988)

Nervous impulse

Resting membrane potential

The resting membrane is polarized by the elec-
tric voltage between intracellular and extracel-
lular 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 outside the cell, whereas K+ 

has a higher concentration 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.

Dendrites

Postsynaptic receptor activation causes fo-
cal 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 concen-
tration gradient in the axon hillock. On its way it 
also works as a ligand and activates other ligand-
gated Na+ channels, so that even more sodium 
is released to the soma. This way excitatory sig-
nals cause depolarization in the axon hillock, and 
increases the probability of an action potential. 
On the contrary, inhibitory synapses cause hy-
perpolarization, decreasing the chance for an ac-
tion 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 excitatory and inhibitory syn-
apses. (Gray 1995, Haines 1994 Kierzenbaum 
2002,)

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 depo-
larization of the membrane has a threshold level 
that starts the action potential, if the summation 
of graded potentials from the synapses exceeds 
that level.

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 membra-
ne potential is almost completely reversed so that 
the intracellular space becomes positive in com-
parison 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 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.
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Picture 4. Changes in the membrane potential du-
ring an action potential

Refractory period
Even after the hyperpolarization when the res-
ting membrane potential is reached, it takes a litt-
le 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 gra-
ded 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 removed 
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, depolarizing 
the membrane. K+ starts flowing to the opposite direction and the membrane starts to repolarize. So-
dium-potassium pump restores the concentration gradient of sodium during the refractory period.

Glial cells
There are many different types of neuroglia with 
different purposes, from which only few are di-
rectly 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 interstitial fluid homo-
genous. Microglias are phagocytotic cells in the 
brain. (Haug 1994, Niensted 1993)

Most important types of glial cells concerning 
the transmission of the nervous impulse are oli-
godendrocytes and Schwann cells which form 
myelin sheath. Oligodendrocytes lay down my-
elin 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 ensheat-
hed by Schwann cells, but they aren’t necessarily 
myelinated. Peripheral myelination is caused by 
the wrapping of Schwann cell plasma membra-
ne 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 conduc-
tion, which can even reach the velocity of 100 
m/s. (Berne 1988, Gray 1995)

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 voltage gated 
sodium channels are concentrated in 1–2 micro-
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meters long nonmyelinated parts of axon mem-
brane 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 decreasing 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. 

Picture 6. Myelin sheaths. Peripheral Schwann 
cell ensheathing only one axon. Central oligo-
dendrocyte with several axons.

The purpose of myelin is to allow faster conduc-
tion 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
Opioidireseptorit kuuluvat solukalvon G-proteiinireseptoreihin ja niihin kiinnittyviä ligandeja kutsutaan opioi-
deiksi. Usein opioidit mielletään lääke- ja huumausaineiksi, mutta keho tuottaa myös itse endogeenisia opioi-
deja kuten enkefaliinia ja dynorfiinia. Opioidireseptorien ominaisuuksiin liittyy myös dimerisoituminen jolloin 
niiden teho kasvaa.

Opioidien käyttö, samoin kuin liikunta ja syöminen, stimuloi aivojen mielihyväkeskusta, joka tuottaa nautin-
non tunteen. Kuitenkin opioidien kuten morfiinin toiminta eroaa endogeenisista opioideista niin, että opioidit 
hajoavat kehossa hitaammin, joka osaltaan vaikuttaa riippuvuuden syntyyn. Opioidireseptorien pitkäaikainen 
stimulaatio vaikuttaa myös proteiinisynteesiin ja synapsien toimintaan, erityisesti välittäjäaineiden vapautumi-
seen. Olennaisena osana riippuvuuden syntyä on myös solujen oma reseptorien määrän säätely endosytoosin 
avulla.

Opioidireseptorien aktivaation vaikutukset kehossa ovat moninaisia ja riippuvat reseptorien sijainnista. Kes-
kushermoston reseptorit aikaansaavat esimerkiksi analgesiaa, euforiaa ja uneliaisuutta, perifeeristen hermojen 
reseptorit puolestaan suolen ja munuaisten toiminnan heikkeneminen sekä ihon kutina ja hikoilu.

Johdanto
Opioidit ovat keskushermostoon voimakkaas-
ti vaikuttavia luonnollisia, puolisynteettisiä tai 
synteettisiä aineita, joita on jo pitkään käytetty 
kipulääkkeinä ja huumausaineina. Termiä opi-
oidi ei saa kuitenkaan sekoittaa termiin opiaatit. 
Tämä spesifinen termi tarkoittaa huumeita, jot-
ka on eristetty oopium unikon, Papaver somni-
ferumin, maitiaisnesteestä. Näistä tunnetuin on 
jo 2000 vuotta sitten Kiinassa käytetty morfiini 
(Hawthorn ym. 1998).

Merkittäviä opioidien käytöstä seuraavia vaiku-
tuksia ovat mielihyvän tunne, kivun lievittymi-
nen ja hengityksen hidastuminen. Hermostossa 
opioidit vaikuttavat sitoutumalla G-proteiinikyt-
kentäisiin, opioideille spesifisiin reseptoreihin ja 
sitä kautta inhiboiden välittäjäaineiden vapautu-
mista. Näin ollen hermoimpulssien kulku estyy 
tai vaikeutuu.

Vaikkakin opioidit ovat tehokkaita kipulääkkei-
tä, niiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Nii-
den hidas hajoaminen elimistössä sekä vaiku-
tukset aivojen mielihyväkeskukseen aiheuttavat 
käyttäjissä usein riippuvuutta jo lyhyellä aikavä-
lillä. (Hawthorn ym. 1998)

Opioidireseptorit
Opioidireseptorit ovat G-proteiinikytkentäisiä, 
7-kertaa solukalvon läpäiseviä reseptoreja (kuva 
1), joihin opioidit sitoutuvat ja saavat aikaan vas-
teen solulimassa, joka voi olla esimerkiksi ioni-
kanavien aukeaminen. (Jones, 2004) Reseptorit 
sijaitsevat sekä keskushermostossa että perifee-
risessä hermostossa, mutta suurin vaikutus nii-
den toiminnalla on kuitenkin limbisessä järjes-
telmässä. (Hawthorn, 1998)



377

Kuva 1. Opioidireseptorin rakenne. G-proteiini-
kompleksi (sisältää alfa-alayksikön ja beeta-gam-
ma-alayksikön) sijaitsee solukalvon sisäpuolella. 
Ligandi sitoutuu reseptoriin saaden aikaan kon-
formaation muutoksen, mikä mahdollistaa G-pro-
teiinin aktivoitumisen solukalvon sisällä.

Opioidit ovat agonisteja ja erittäin spesifisiä opi-
oidireseptoreihin. Nämä on jaettu kolmeen eri 
tyyppiin sitoutuvien ligandien mukaan: µ(myy), 
κ(kappa), ja δ(delta) (Michael-Titus ym. 2010). 
Neljänneksi opioidireseptoriksi on ehdotettu 
σ(sigmaa), mutta se ei ole todellinen opioidire-
septori koska nalokson, joka on opiodi antago-
nisti, ei kykene toimimaan vastavaikuttajana sen 
välityksellä tapahtuviin toimintoihin. Antago-
nismi naloksonille onkin yksi tärkeimmistä kri-
teereistä, kun osoitetaan reseptorin olevan opi-
oidireseptori. Suurin osa opioidireseptoreista on 
µ agonisti reseptoreja; nämä tuottavat runsaasti 
sivuvaikutuksia sekä analgesiaa. Teoriassa aino-
astaan δ agonistit ovat ideaalisia kivun poistami-
sessa – kivun kontrollointia ilman sivuvaikutuk-
sia ja analgesiaa. (Hawthorn J. ym 1998)

Taulukko 1. Vasteet opioidireseptorien aktivaatioon

Reseptorit Vaste aktivaatioon Luonnollinen ligandi
µ (myy) analgesia, hengityslama, mioosi, euforia, ruokahalu ja suo-

len toiminnan muutokset, riippuvuus
β endorfiini

κ (kappa) analgesia, henkinen pahoinvointi, psykometriset vaikutuk-
set, ruokahalun muutokset, riippuvuus

dynorfiini

δ (delta) analgesia, sedaatio enkefaliini

Samoihin reseptoreihin opioidien kanssa voivat 
kiinnittyä myös kehon itse tuottamat endogeeni-
set opioidit, joita kutsutaan endorfiineiksi. Näillä 
aineilla on muun muassa kipua lievittäviä sekä 
mielihyvää tuottavia ominaisuuksia, jotka ovat 
olleet tärkeitä seikkoja lajimme säilymisen kan-
nalta. Esimerkiksi pakeneminen haavoittuneena-
kin on ollut mahdollista, kun elimistö itsessään 
on kyennyt lievittämään kipua.

Opioidireseptoreilla on myös taipumusta dimeri-
soitumiseen. Opioidireseptorien välisessä dime-
risaatiossa syntyy joko heterodimeerejä (kaksi 
erityyppistä opioidireseptoria liittyy toisiinsa) 
tai homodimeerejä (kaksi samanlaista opioidire-
septoria liittyy yhteen). (Bai M. 2004) Dimeri-
saatiota voi tapahtua myös opioidireseptorien ja 
muiden G-proteiinireseptorien välillä. (Filizola 
M. ym. 2002) Dimerisaatiolla on olennainen 
merkitys reseptorien toiminnan kannalta, sillä se 
vaikuttaa agonistien affiniteettiin ja näin resepto-
rin tehoon. (Bai M. 2004)

Toimintaperiaate

Kun reseptoriin sitoutuu ligandi, reseptorin kon-
formaatio muuttuu ja solun sisällä signaalimole-
kyylinä toimiva G-proteiini aktivoituu. G-prote-
iini hajoaa alfa-alayksiköksi sekä beeta-gamma-
alayksiköksi, jotka vaikuttavat hermosolun ioni-
kanaviin lisäten kaliumin ja vähentäen kalsiumin 
sisäänvirtausta. (Michael-Titus, 2010)

Opioidireseptorit sijaitsevat muun muassa GA-
BA-neuroneissa ja näin ollen estävät niiden välit-
täjäaineen, GABA:n eli gamma-aminovoihapon, 
vapautumista. (Stein, 2002) (kuva 2) Normaalisti 
GABA estää dopamiinin liiallista vapautumista 
ja säätelee näin mielihyvän tunnetta yhdessä en-
dorfiinien kanssa. Endorfiinien vaikutukset ovat 
samanlaiset kuin opioideilla mutta ne hajoavat 
opioideja, kuten heroiinia, nopeammin, minkä 
takia opioidit aiheuttavat käyttäjälleen voimak-
kaita ja hallitsemattomia mielihyvän tunteita 
sekä riippuvuutta. 
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Kuva 2. Opioidien vaikutus välittäjäaineisiin. Ilman opioidien vaikutusta, GABA:a erittyy synapsirakoon 
ja sitoutuu GABA-reseptoreihin. Näiden reseptorien aktivoitumisella on negatiivinen vaikutus dopamii-
nin erittymiseen. Kun taas henkilö on nauttinut opioideja (esim. heroiini), opioidimolekyylit sitoutuvat 
GABA-neuronin opioidireseptoreihin, mistä seuraa että GABA välittäjäaineen erittyminen synapsira-
koon estyy.

Aktivaation vaikutukset

Taulukko 2. Reseptorien aktivaation vaikutukset kehoon niiden sijainnista riippuen (Al-Hasani ym, 2011).

Keskushermoston reseptorit Perifeerisen hermoston reseptorit
Analgesia ↑

Euforia ↑

Sedaatio ↑

Hengitystiheys ↓

Yskimisrefleksi ↓

Pupillien laajeneminen

Uneliaisuus ↑

Oksentelu

Ummetus

Suolen toiminta ↓

Takaisinvirtaus ruokatorvessa ↓

Munuaisten toiminta ↓

Virtsan pidätyskyky ↑

Ihon kutina ja hikoilu ↑

Verenpaine ja sydämen lyöntitiheys (mikäli verenkiertoeli-
mistöä kuormitetaan) ↓

Lymfosyyttien muodostamat ruusukkeet

Natural killer -solujen sytotoksiini tuotanto ↑
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Riippuvuus 
Aivojen mielihyväkeskus on avainasemassa 
opioidiriippuvuuden synnyssä. Mielihyväkes-
kuksen tehtäviin kuuluu nautinnon tunteiden 
tuottaminen esimerkiksi syönnin, liikkumisen ja 
seksin yhteydessä. Koska nämä toiminnot palki-
taan positiivisilla tuntemuksilla, niitä toistetaan 
yhä uudelleen. Samat tuntemukset saadaan myös 
opioidien käytöllä: olo tuntuu hyvältä ja syntyy 
himo saada kokea samat tunteet uudelleen. Näin 
ollen syntyy riippuvuus, johon liittyy voimakas-
ta halua käyttää opioideja, kasvavaa aineen sie-
tokykyä ja vieroitusoireita välittämättä tervey-
dellisistä haitoista.

Geneettinen alttius ja sosiaalisen ympäristön tar-
joamat arvot, rajat ja mahdollisuudet vaikuttavat 
opioidiriippuvuuden kehittymiseen. Edettyään 
sairauden tasolle opioidiriippuvuus on pitkäkes-
toinen ja herkästi uusiutuva: entinen opioidien 
käyttäjä saattaa pitkänkin käyttämättömän ajan-
jakson jälkeen langeta opioideihin uudelleen. 
Opioidiriippuvaisen sosiaalinen elämä on rajat-
tua; siihen kuuluu lähinnä opioidien hankkimi-
nen, käyttö ja käytöstä toipuminen. Suomessa 
ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan 0,1% 15–55 
vuotiaista (Seppälä ym. 1999). Keskeistä opioi-
diriippuvuudessa on kuitenkin riippuvuutta aihe-
uttavien aineiden vaikutukset keskushermostos-
sa: siellä riippuvuutta välittävistä mekanismeista 
on saatu runsaasti lisää tietoa viime vuosikym-
menien tiiviissä tutkimuksessa. Toisaalta, perim-
mäisiä mekanismeja keskushermostossa ei vielä 
tunneta riittävästi: mekanismien yksityiskohtai-
sempi tunteminen auttaisi ymmärtämään parem-
min opioidiriippuvuuden syntyä, kliinistä tau-
dinkuvaa, pystyttäisiin valmistamaan sopivam-
pia lääkkeitä vieroitushoitoon ja ennen kaikkea 
ehkäisemään riippuvuuden uudelleen syntyä. 
(Meririnne E. ym. 2004)

Reseptorien ja riippuvuuden yhteys

Reseptorien olemassaololla on keskeinen merki-
tys riippuvuuden ja vieroitusoireiden synnyssä. 
Tämä on todettu tutkimuksessa, jossa koe-eläi-
miltä oli geneettisesti poistettu myyreseptori, jol-
le morfiini toimii agonistina. Morfiinin käyttö ei 
näillä eläimillä aiheuttanut riippuvuutta tai fyysi-
siä vieroitusoireita. (Narita ym. 2001). Kuitenkin 
kun mietitään riippuvuuden syitä solutasolla, on 
syytä muistaa, että reseptorin aktivaatio itsessään 
ei ole riippuvuuden synnyn perimmäinen syy. Sa-

moja reseptoreja riippuvuutta aiheuttavien opioi-
dien kanssa käyttävät myös kehon omat endogee-
niset opioidit. Ero näillä kahdella onkin siinä, mi-
ten pitkään ne kehossa vaikuttavat. Endogeeniset 
opioidit hajotetaan välittömästi, kun taas opioidit 
sitoutuvat reseptoreihin pitkäksi aikaa saaden ai-
kaan jatkuvan dopamiinin erittymisen.

Opioidien sitoutuminen reseptoriin aiheuttaa 
siihen kytköksissä olevaan G-proteiinin kautta 
aktivaatiota useissa solunsisäisissä toiminnois-
sa: tyypillinen välitön seuraus on hermosolujen 
välisen viestinvälityksen estyminen, joka johtuu 
mm. muutoksissa solun pinnan kalium- ja kal-
siumkanavien läpäisevyydessä (Michael-Titus 
ym. 2010).

Toisaalta esimerkiksi myyreseptorin aktivaation 
tiedetään johtavan useilla eri tavoilla MAPK-
perheen entsyymien aktivaatioon. Näillä entsyy-
meillä on kohdemolekyylejä sekä tumassa että 
solulimassa: niissä MAPK-perheen entsyymit 
sitoutuvat transkriptiotekijöihin ja näin säätele-
vät proteiinisynteesiä. Varsinkin pidempikestoi-
sessa opioidien käytössä proteiinisynteesin muu-
toksilla saattaa olla merkitystä hermotoiminnan 
muutoksissa.

Samalla muilla käynnistyvillä solunsisäisillä 
mekanismeilla on todettu olevan merkitystä to-
leranssin kehityksessä, vieroitusoireissa ja pitkä-
kestoisissa synaptisissa muutoksissa. Akuutisti 
opioidien käyttö estää adenylaattisyklaasient-
syymiä toimimasta, joskin pidempi aikaisessa 
käytössä määrä kasvaa ja tämä kasvu on osallise-
na toleranssin kehittymisessä. Opioidien käytön 
äkillisen lopettamisen jälkeen adenylaattisyklaa-
sivälitteinen toisiojärjestelmä yliaktivoituu, joka 
mm. lisää välittäjäaineen erittymistä synapsira-
koon ja näin ollen sen uskotaan olevan merkittä-
vä tekijä opioidien aiheuttamissa vieroitusoireis-
sa. (Meririnne ym. 2004).

Solut kykenevät muuttamaan herkkyyttään eri 
aineille endosytoimalla solukalvonsa reseptore-
ja. (Al-Hasani ym. 2011) Solut voivat joko kier-
rättää aktivoituneet reseptorit, jolloin ne palaute-
taan solukalvolle ligandin irrottua tai ne voidaan 
tuhota lysosomeissa, jolloin solu vähentää re-
septoreja solukalvoltaan. (Alouche S. ym. 2006) 
Eräs mahdollisuus on myös G-proteiinin irrotta-
minen ja näin reseptorin turruttaminen ja inakti-
vaatio. Solukalvon aktiivisten opioidireseptorien 
väheneminen johtaa solun opioidiherkkyyden 
pienenemiseen ja näin toleranssin syntyyn. (Al-
Hasani ym. 2011)
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Tiivistelmä
G-proteiinikytkentäiset reseptorit (GPCR:t) ovat suuri ja monimuotoinen joukko solukalvon proteiineja, jotka 
tyypillisesti koostuvat seitsemästä solukalvon läpäisevästä alfa-heliksistä. Ne säätelevät guaniininukleotideja 
sitovan säätelyproteiinin (G-proteiini), efektorien ja toisiolähettien välityksellä suurinta osaa solun toiminnois-
ta vahvistaen samalla reseptorin aktivoineen ligandin signaalia.

β
2
-adrenerginen reseptori (β

2
AR) on yksi ensimmäisistä GPCR:sta, joiden rakenne on selvitetty. Se on myös 

tyyppiesimerkki G-proteiinikytkentäisestä signaalinvälityksestä. Ligandina β
2
AR:lle toimivat elimistön tuot-

tamat adrenaliini ja noradrenaliini, mutta myös monet lääkeaineet. Agonistin sitoutuminen β
2
AR:iin aiheuttaa 

reseptorissa konformaation muutoksen, mikä lopulta vaikuttaa G-proteiinin välityksellä solunsisäisten toisio-
lähettien määrään.

Lääkevaikutusten kannalta GPCR:sta tekee mielenkiintoisia se, että niillä on vaikutusta useisiin fysiologisiin 
prosesseihin. Tämän hetkisistä käytössä olevista lääkeaineista noin 200 tiedetäänkin vaikuttavan GPCR:n kaut-
ta välittyviin vasteisiin. Käytetyimpiä β-reseptoreiden kautta vaikuttavia lääkeaineita ovat verenpainetaudin 
ja rytmihäiriöiden hoidossa käytettävät β-salpaajat sekä astman ja keuhkoahtauman hoidossa käytettävät β

2
-

agonistit.

Johdanto
G-proteiinikytkentäiset reseptorit (GPCR) ovat 
suuri ja monimuotoinen jopa 800 geenin koodaa-
ma joukko solukalvon proteiineja, jotka vastaan-
ottavat viestejä solun ulkopuolisilta molekyyleil-
tä. GPCR:t välittävät viestejä solun sisälle sekä 
elimistön omilta että eksogeenisiltä molekyyleil-
tä säädelleen lähestulkoon kaikkia solun sisäisiä 
toimintoja. (Oldham & Hamm 2008).

GPCR:t ovat farmakologisesti merkittävä ryh-
mä, sillä nykyisin käytössä olevista lääkeaineista 
noin 200:n tiedetään vaikuttavan GPCR:n kautta 
välittyviin vasteisiin (Tuominen 2013). GPCR:n 
merkityksestä kertoo myös vuonna 2012 jaettu 
kemian Nobelin palkinto, joka annettiin Brian 
Kobilkalle ja Robert Lefkowitzille työstä G-
proteiinikytkentäisten reseptoreiden toiminnan 
selvittämiseksi (Latek et al. 2012).

GPCR:t on perinteisesti jaoteltu viiteen eri per-
heeseen, jotka voidaan edelleen jakaa proteiini-
rakenteen ja reseptoreihin vaikuttavien ligandien 
perusteella moniin eri alaperheisiin (Rosenbaum 
et al. 2009). Tässä esseessä keskitymme kui-

tenkin GPCR:den yleisiin ominaisuuksiin sekä 
tarkastelemme hieman yksityiskohtaisemmin 
β

2
-adrenergisia reseptoreita. Lisäksi esittelemme 

kaksi β-adrenergisten reseptoreiden kautta vai-
kuttavaa lääkeaineryhmää.

G-proteiinikytkentäiset reseptorit

Rakenne

Kaikki GPCR:t koostuvat seitsemästä solukal-
von läpäisevästä α-heliksistä, joita yhdistävät 
sytoplasmaan sekä solun ulkopuolelle työntyvät 
silmukat (Kuva 1). Ligandin sitomisesta vastaa-
va proteiinin aminohappoketjun aminoryhmän 
puoleinen pää (N-terminus) sijaitsee solukalvon 
ulkopuolella ja sen pituus vaihtelee suuresti eri 
GPCR-perheiden välillä, mikä selittyy tunnistet-
tavien ligandien suurella määrällä. Sytoplasman 
puoleisessa guaniininukleotideja sitovan sääte-
lyproteiinin (G-proteiinin) kanssa vuorovaikut-
tavassa karboksyylipäässä vaihtelu ei ole yhtä 
suurta eri GPCR-perheiden välillä (Latek et al. 
2012, Palczewski 2000).
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solukalvo 

sisäpuoli 

ulkopuoli 

Kuva 1: G-proteiinikytkentäisen reseptorin geneerinen rakenne

G-proteiinit koostuvat α-alayksiköstä ja dimee-
ristä, jossa on sekä β- että γ-alayksikkö. Inak-
tiivisessa muodossa guanosiinidifosfaatti (GDP) 
on sitoutunut α-alayksikköön, joka on edelleen 
sitoutunut β- ja γ-alayksikön muodostamaan di-
meeriin. Ihmisen soluista on tunnistettu useita 
muotoja kaikista eri alayksikkötyypeistä (Kro-
eze 2003, Latek 2012).

Toiminta

Yksinkertaistettu malli GPCR:n toiminnasta on, 
että agonistin sitoutuminen GPCR:iin aiheuttaa 
reseptorissa konformaation muutoksen, mikä 
aikaansaa heterotrimeerisen G-proteiinin akti-
vaation. Nykyisin kuitenkin GPCR:lla ajatellaan 
olevan jatkumo erilaisia spontaanisti vaihtuvia 
konformaatioita ja oikean ligandin sitoutumisen 
stabiloivan tietyn konformaation (Rosenbaum et 
al. 2009). Näin ajatellen samalla reseptorilla voi 
olla erilaisia vaikutuksia solun toimintaan riip-
puen siitä mikä ligandi reseptoriin sitoutuu.

GPCR-reseptorin aktivaatio aiheuttaa G-prote-
iinin α-alayksikössä konformaation muutoksen, 
minkä seurauksena GDP irtoaa α-alayksiköstä 
ja tilalle sitoutuu guanosiinitrifosfaatti (GTP). 
Tämän jälkeen G-proteiini irtoaa GPCR:sta, jol-
loin myös β- γ-dimeeri irtoaa α-alayksiköstä. 
Molemmat G-proteiinista jakaantuneet osat voi-
vat sen jälkeen vuorovaikuttaa useiden erilaisten 
solunsisäisten sekä solukalvoon kiinnittyneiden 
efektorien eli vasteenvälittäjien kanssa. Efekto-
rit, jotka voivat olla ionikanavia tai entsyymeitä, 
puolestaan joko lisäävät tai vähentävät solunsi-
säisten toisiolähettien määrää. Mekanismi mah-
dollistaa signaalin vahvistumisen yhden ligandin 
aktivoidessa tuhansia toisiolähettimolekyylejä 
(Oldham & Hamm 2008).

β2-adrenerginen reseptori

Kuva 2 esittää beta-2 adrenergisen reseptorin 
(β

2
AR) G-proteiinikytkentäistä signaalipol-

kua. Ligandin (L) sitoutuessa solukalvon β
2
-

adrenergiseen reseptoriin se aktivoituu ja resep-
torissa tapahtuu konformaatiomuutos. Ligandina 
voi toimia esimerkiksi adrenaliini tai noradrelii-
ni. Konformaatiomuutos johtaa edelleen heterot-
rimeerisen α-, β- ja γ-yksiköistä koostuvan G-
proteiniin Gs tai Gi irtoamiseen reseptorista riip-
puen kumpaan se on kytkeytynyt. Irronneet G-
proteiinit säätelevät solussa adenylaattisyklaasia 
differentiaalisesti joko stimuloiden (Gs) tai in-
hibitoiden (Gi) (Samama et al. 1994, Chidiac et 
al. 1994). Adenylaattisyklaasi katalysoi solussa 
syklisen adenosiinimonofosfaatin (cAMP) tuo-
tantoreaktiota adenosiinitrifosfaatista (ATP). 

Syklinen adenosiinimonofosfaatti toimii solussa 
toisiolähettinä ja aktivoi edelleen proteiiniki-
naasi A:n (PKA), joka vaikuttaa useisiin solun 
toimintoihin. Se vaikuttaa esimerkiksi solun kal-
siumionikanaviin ja voi siten johtaa supistukseen 
sydänlihaksessa (Hoffman & Lefkowitz 1982). 
Syklisen adenosiinimonofosfaatin pitoisuutta 
alentaa solussa fosfodiesteraasientsyymin (PDE) 
katalysoima reaktio. Reseptori desensitisoituu 
eli epäherkistyy, kun se fosforyloituu G-proteii-
nikytkentäisen reseptorikinaasin (GRK) ja pro-
teiinikinaasi C:n (PKC) vaikutuksesta sekä tätä 
seuraavasta arrestiinin sitoutumisesta reseptoriin 
(Freedman & Lefkowitz 1996). Arrestiinin sitou-
tumisen takia G-proteiinien sitoutuminen resep-
toriin vastaavasti hetkellisesti estyy.
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Kuva 2: G-proteiinikytkentäinen signalointi β2-adrenergisessä reseptorissa. Ligandi (L) aktivoi resepto-
rin johtaen G-proteiinin (Gs tai Gi) irtoamiseen. G-proteiini säätelee syklisen adenosiinimonofosfaatin 
(cAMP) tuotantoa. Fosfodiesteraasientsyymi (PDE) alentaa solun cAMP-pitoisuutta. Proteiinikinaasi A 
(PKA) vaikuttaa ionikanaviin ja reseptoriin. Proteiinikinaasi C (PKC), G-proteiinikytkentäisen resepto-
rikinaasi (GRK) ja arrestiini desensitoivat lopulta reseptorin. Fosforylaatio (P). Kuva Rosenbaum et al. 
2009 mukaan.

Edellä kuvatun G-proteiinikytkentäisen sig-
naloinnin jälkeen tapahtuu edelleen G-proteii-
nista riippumatonta signalointia arrestiinin välit-
tämänä (Shenoy et al. 2006, Azzi et al. 2003), 
jota ei ole kuvattu Kuvassa 2.

β-reseptoreiden kautta vaikuttavat 
lääkeaineet

β-Salpaajat

β-Salpaajat ovat joukko lääkeaineita, joita pääasi-
allisesti käytetään verenpainetaudin ja sydämen 
rytmihäiriöiden hoidossa. Ne toimivat antago-
nisteina elimistön β-reseptoreille, joita ihmisellä 
löytyy mm. sydämestä, verisuonista, keuhkoput-
kista ja virtsarakosta. β-salpaajat toimivat myös 
osittaisina agonisteina eli niillä on β-reseptoreita 
stimuloivia vaikutuksia. β-reseptoreista tunnetaan 
kaksi eri alatyyppiä β

1
- ja β

2
- reseptorit. Resep-

toreiden suhteen lääkeaineet voivat olla joko se-
lektiivisiä β

1
- tai β

2
-salpaajia tai ne voivat salvata 

epäselektiivisesti molempia reseptorialatyyppejä 
(Koulu, Tuomisto 2012, s257–264).

β-salpaajien vaikutus tulee vahvimmin esille 
sympaattisen hermoston ollessa stimuloituneena, 
jolloin sympaattisista hermopäätteistä vapautuu 
adrenaliinia ja noradrenaliinia. Tällöin sydämes-

sä havaitaan syketaajuuden ja supistusvoiman 
väheneminen. β-salpaajilla on pitkäaikaisessa 
käytössä tehokas verenpainetta laskeva vaikutus, 
mutta vaikutusmekanismia ei tunneta vielä täy-
dellisesti (Koulu, Tuomisto 2012, s262–263).

Keuhkoputkia laajentavat lääkeaineet

Ihmisen keuhkoputkien sileän lihaksiston su-
pistuminen johtaa hetkelliseen hengenahdis-
tukseen eli astmaan tai pidempikestoiseen ja 
pysyvään keuhkoahtaumatautiin. Bronkuspuus-
tossa on runsaasti lihaksiston supistuksen lau-
keamista välittäviä β

2
-reseptoreita, jolloin β

2
-

agonisteja voidaan käyttää hengenahdistuksen 
hoitoon. Tällaiset adrenoreseptoriagonistit tai 
β

2
-sympatomimeetit jaotellaan lyhyt- ja pitkä-

vaikutteisiin, joista osa on osittaisia ja osa täysiä 
agonisteja (Koulu, Tuomisto 2012, s513–525).

β
2
-agonistien jatkuva käyttö erityisesti suurina 

määrinä ja ainoana lääkkeenä johtaa toleranssiin 
lääkeainetta kohtaan ja vasteen heikkenemiseen, 
koska reseptorit siirtyvät solun pinnalta solun si-
sälle tai reseptoria koodaavan geenin toiminta vä-
hentyy. Koska β

2
-reseptoreita on bronkuspuuston 

lisäksi esimerkiksi sydämessä ja luustolihaksissa, 
voivat keuhkoputkia laajentavat lääkeaineet aihe-
uttaa sivuvaikutuksena myös sydämen tykytystä 
tai vapinaa (Koulu, Tuomisto 2012, s522–525).
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Tiivistelmä
Parasetamolia on käytetty kuume- ja tulehduskipulääkkeenä jo yli vuosisadan ajan. Silti sen vaikutusmeka-
nismeja ei olla tähänkään päivään mennessä saatu selville. Tutkimusten myötä selviää koko ajan uutta tietoa 
parasetamolin erinäisistä mekanismeista soluissa, jotka paljastavat yleisten vaikutusmekanismien lisäksi myös 
yhä uusia parasetamolin käyttöön liittyviä haittavaikutuksia. 

Parasetamolilla on kliinisen näytön perusteella muun muassa kipua vähentävää ja kuumetta laskevaa vaikutusta, 
kuten monilla tulehduskipulääkkeillä (NSAID) on. Parasetamolilla ei kuitenkaan ole todettu olevan anti-inflam-
matorista ominaisuutta, jonka vuoksi sen vaikutusmekanismit jokseenkin poikkeavat muista NSAID-aineista. 

Johdanto
Parasetamoli (tunnetaan myös nimellä aseta-
minofeeni) on lääkeaine, jota saa apteekista it-
sehoitolääkkeenä tai reseptillä. Parasetamolia 
käytetään pääosin sen analgeettisten ja antipy-
reettisten vaikutuksien vuoksi. Anti-inflamma-
torista vaikutusta parasetamolilla ei kuitenkaan 
ole. Sillä on vähemmän haittavaikutuksia kuin 
tulehduskipulääkkeillä. Tarkkaa metabolista 
mekanismia kivun lievittämiseen ja kuumeen 
laskemiseen ei tunneta, mutta vaikutuksien ar-
vellaan kohdistuvan keskushermostoon sekä 
ääreishermostoon(Akuuttihoidon lääkkeet 
2011). Normaali annostus aikuisella ihmisellä on 
1g neljä kertaa vuorokaudessa. Vaarallinen ker-
ta-annos on 10–15 g, joka voi johtaa pysyvään 
maksavaurioon. 15–25g:n kerta-annos on hen-
genvaarallinen ja voi johtaa kuolemaan (Moila-
nen Ja Vuolteenaho, 2014).

Parasetamolia käytetään akuuttiin kivun hoi-
toon, leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon sekä 
kuumeen laskemiseen. Analgeettinen vaikutus 
alkaa 5–10 min kuluttua lääkkeen nauttimisesta 
ja kestää 4—6h. Antipyreettinen vaikutus alkaa 
30min lääkkeen nauttimisen jälkeen ja kestää 6h 
(Akuuttihoidon lääkkeet 2011).

Parasetamoli on yksi eniten myrkytyksiä aiheut-
tavista lääkeaineista maailmassa. (Heard, 2008) 
Vaikka parasetamolia valmistettiin ensimmäisen 
kerran yli sata vuotta sitten, ovat sen vaikutus-
mekanismit edelleen epäselvät(Mattia A. ja Co-
luzzi F.)

Rakenne

Molekyylitasolla parasetamol tunnetaan myös 
para-asetyyliaminofenyylinä eli asetaminofeeni 
(C8H9NO2). Parasetamol koostuu bentseeni-
renkaasta johon on substituoituna hydroksyyli-
ruhmä ja sitä vastaan para-asemassa asetamidi. 
Parasetamol konjugoituu helposti muun muassa 
hydroksyyliryhmänsä hapen vapaiden elektro-
niparien, typen vapaiden elektroniparien, sekä 
karbonyyliryhmänsä hapen vapaiden elektroni-
parien ansiosta. Sen lisäksi parasetamolin bent-
seenirenkaaseen liittyneet ryhmät lisäävät sen 
reaktiivisuutta elektrofiiliselle aromaattiselle 
substituutiolle. (Kuva 1.)

 

Kuva 1. Parasetamol-molekyyli.
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Parasetamolia voidaan valmistaa kahdella eri 
tavalla. Ensimmäinen tapa on parasetamolin 
valmistus fenolista kolmen reaktion sarjalla. 
Ensiksi fenoli nitrataan, jolloin tuotteiksi saa-
daan o-nitrofenoli ja p-nitrofenoli. Sen jälkeen 
o-nitrofenoli pelkistetään o-aminofenoliksi ja 
aminoryhmä asetyloidaan asetaattianhydridiksi. 
Toinen valmistustapa on fenyylin asylaatio ase-
taattianhydridillä, ketoniryhmän muuttaminen 
ketoksiiniksi ja molekyylin uudelleenjärjestämi-
nen happokatalyytin avulla amidiksi.

Historia

Ensimmäisen kerran parasetamolia syntesisoi-
tiin jo vuonna 1878 ja lääketieteelliseen käyt-
töön aine tuli käyttöön vuonna 1893 (Mattia A. 
ja Coluzzi F.). Vasta vuonna 1955 parasetamoli 
ilmeistyi markkinoille kipua lievittävänä lääk-
keenä korvaten fenasetiinin. Ensimmäiset para-
setamolin aiheuttamat myrkytykset huomattiin 
1966 (Heard, 2008) ja potilaat kuolivat mak-
savaurioon ilman hoitoa (McGill ja Jaeschka, 
2013). Asetyleenikysteiini toiselta nimeltään 
N-asetyleenikysteiini (NAC) otettiin käyttöön 
vastalääkkeenä parasetamolimyrkytyksissä suo-
nensisäisesti sekä suun kautta nautittuna vuonna 
1974 (Heard, 2008).

Vaikutusmekanismit

Kipuaisti

Kipuaisti on välttämättömyys elossa säilymisen 
kannalta. Kipuaistimus määritellään epämiellyt-
täväksi kokemukseksi, joka liittyy kudosvauri-
oon tai sen uhkaan. Kipu on osaltaan henkilökoh-
tainen kokemus, jonka aistimiseen ei välttämättä 
liity lainkaan elimistölle haitallista tapahtumaa. 
Kipu on moniulotteinen kokemus, johon fysio-
logian lisäksi vaikuttavat monet psykososiaaliset 
tekijät. (Haanpää, Salminen, 2009).

Kipu voidaan luokitella sen syntymekanismin 
tai keston mukaan. Keston mukaan on olemassa 
akuuttia ja kroonista kipua. Syntymekanismien 
mukaisesti kipu luokitellaan neuropaattiseksi eli 
hermovauriokivuksi, nosiseptiiviseksi eli kudos-
vauriokivuksi ja idiopaattiseksi eli syntymeka-
nismiltaan tuntemattomaksi kivuksi. 

(Nosiseptiivinen kipuärsyke syntyy vapaiden 
sensoristen hermopäätteiden depolarisaatiosta. 
Näitä vapaita hermopäätteitä löytyy esimerkiksi 
ihosta, lihaksista, luukalvosta ja nivelten kap-
seleista. Hermopäätteiden depolarisaatio leviää 
afferenttia neuronia pitkin trigeminusalueelta 
aivorunkoon ja selkäytimen takasarveen. (Haan-
pää, Salminen, 2009).

Kipuaistimuksen kulku perustuu sensoristen her-
mopäätteiden depolarisaation leviämiseen her-
mosoluista toisiin, jossa tärkeänä välittäjäaineina 
ovat prostanoidit, kuten esimerkiksi prostaglan-
diinit (PGH). Prostanoidit ovat myös tärkeä te-
kijä tulehduksen synnyssä. Vaikka parasetamo-
lin vaikutusmekanismit eivät ole vielä täysin 
selvillä, tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet 
kaksi päävaikutusmekanismia erityisesti aivo-
jen ja selkäytimen välisessä interaktiossa, kipu-
aistimuksen herkkyyden alentamisessa. (Raffa, 
Stone, Jr. and Tallarida, 2000) Ensiksi, parase-
tamolilla on merkittävä rooli kivun lievittämisen 
näkökulmasta juuri prostaglandiinisynteesissä 
(Smith, 2009; Anderson, 2008; Munsterhjelm, 
2005). Lisäksi on enemmissä määrin ehdotettu 
parasetamolilla olevan vaikutusta serotoniinijär-
jestelmään ja siten hilliten kipuaistimusta. 

Parasetamol ja prostaglandiinisynteesi
Parasetamolin vaikutusmekanismien tutkittiin 
ensimmäisen kerran 1972 (Flower ja Vane). 
Tulokseksi saatiin päätelmä siitä, että paraseta-
molin vaikutusmekanismi perustuu prostaglan-
diinin synteesin inhiboimiseen nimenomaan 
keskushermostossa. Prostaglandiinisynteesin 
onnistumisessa oleellisia tekijöitä ovat syklo-
oksygenaasientsyymit (COX), joista on tähän 
mennessä löydetty kolme alatyyppiä. Näistä 
alatyypeistä COX-1 on fysiologiesti aktiivista 
ja COX-2 indusoituu erityisesti tulehdustiloissa. 
Tutkimusten perusteella COX-3 näyttäisi olevan 
parasetamolille herkin, mutta sen löytymises-
tä ihmisellä ei olla täysin varmoja. Seuraavaksi 
herkin parasetamolille on COX-1, jota ihmisestä 
löytyy. COX-2 reagoi parasetamoliin heikoiten 
(Munsterhjelm, 2005). Prostaglandiini osallis-
tuu erilaisiin tulehdus- ja kipureaktioihin eri 
kudoksissa erilaisena riippuen kudosten prosta-
glandiinisyntaaseista, jotka mahdollistavat pros-
taglandiinien biologisen aktiivisuuden. Kaikkien 
prostaglandiinien esiaste on kuitenkin PGH

2
, 

josta sitten kudoksille spesifiset prostaglandiini-
syntaasit aktivoivat molekyylin kudokselle sopi-
vaksi. (Munsterhjelm, 2005)
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Prostaglandiini H
2
 (PGH

2
) synteesi on kaksi-

vaiheinen tapahtuma. Ensimmäisessä vaihees-
sa tapahtuu arakidonihapon hapetus PGG

2
:ksi 

syklo-oksygenaasientsyymin (COX) avulla. 
Toisessa vaiheessa PGG

2
 hapetetaan PGH

2
:ksi 

prostaglandiini H
2
 synteesientsyymin toisella, 

POX-muodolla (Smith, 2009). Pääpiirteissään 
parasetamolin roolin PGH

2
 synteesissä ajatellaan 

olevan inhiboida COX-entsyymin oksidaatio, 
joka on välttämätöntä entsyymin aktivoimisek-
si toimintakykyiseksi, jotta PGG

2
 voi muuttua 

PGH
2
:ksi. (Munsterhjelm, 2005) Tämän voidaan 

ajatella liittyvän siihen, että parasetamol vähen-
tää ferryyliradikaalia Fe4+=OPP*, josta tyrosii-
ni-385 radikaali (Tyr385*) on riippuvainen ja 
jota taas COX tarvitsee oksidaatioonsa (Smith, 
2009). Tämä johtaa siihen, ettei PGG

2
 pääse syn-

tymään eikä synteesi prostaglandiiniksi jatku-
maan. Epäsuorasti parasetamol siis estää kivun 
vahvistamisreittejä inhiboimalla prostaglandii-
nin synteesiä.(Kuva 2.) 

Kuva 2. Prostaglandiinin synteesi. Mukailtu läh-
teestä Munsterhjelm, 2005. On esitetty, että endo-
teelikudoksessa syklo-oksygenaasientsyyminä 
toimii erityisesti COX-2, kun taas vasokonstraali-
sessa synteesissä entsyyminä toimii COX-1 (Tret-
tin 2014).

Parasetamol ja serotoniini 
Prostaglandiinisynteesiin ja erityisesti COX-ent-
syymien toimintaan vaikuttamisen lisäksi on pa-
rasetamolilla havaittu olevan vaikutuksia myös 
opioidireseptoreihin ja serotonergiseen viestin-
tään keskushermostotasolla. (Smith, 2008). Tä-
hänastisten tutkimusten perusteella kuitenkaan 
mitään varmaa tietoa parasetamolin vaikutusme-
kanismista serotoniini-aineenvaihduntaan ei ole 
onnistuttu osoittamaan. Joitakin tutkimustulok-
sia on saatu parasetamolin mahdollisista vaiku-
tuksista joihinkin tiettyihin serotoniiniresepto-
reista (5-TH), joita on tähän mennessä tunnistet-
tu ainakin neljätoista. (Koulu ja Pesonen, 2007). 
On esitetty, että vaikutus kohdistuisi erityisesti 
reseptoriin 5-TH

3
 sen ollessa ainoa ionikanava-

reseptori muiden G-proteiinireseptorien joukos-
sa (Anderson, 2008). Lisäksi 5-TH

3
-reseptorieta 

on löydetty vain keskushermoston hermokudok-
sesta, jonka voidaan ajatella olevan yhteydessä 
esimerkiksi morfiinin kaltaiseen kipua lievittä-
vään mekanismiin. (Munsterhjelm, 2005; Koulu 
ja Pesonen, 2007).

Kuume

Kuume on elimistön epäspesifinen puolustusre-
aktio mikrobeja vastaan helpottamalla elimistön 
muita puolustusmekanismeja taudinaiheuttaji-
en eliminoimiseksi. Kuumeen nousua säätelee 
hypotalamuksen termostaattinen alue, joka on 
yhteydessä elimistön termoreseptoreiden lisäksi 
verenkierron tulehduksenvälittäjäaineisiin, kuten 
prostaglandiiniin. (Rintala ja Mertsola, 2011). 

On esitetty, että parasetamolin vaikutus kuumeen 
laskemiseksi on peräisin sen vaikutuksesta aivo-
jen endoteelisoluihin, jotka tuottavat prostaglan-
diini PGHS-2:sta kuumeen aikana. PGHS-2:lla 
on tärkeä rooli kipuaistimuksen vahvistamisessa 
nimenomaan keskushermostossa, jonne parase-
tamolin vaikutukset tutkimusten mukaan kohdis-
tuvat. Indusoitunut PGHS-2 vähentää PGG

2
:sta, 

jolloin taas PGH
2
:n muodostuminen vähentyy. 

(Anderson 2008). Tämän rektioketjun mukaan 
parasetamolin vaikutus prostaglandiinin muo-
dostumisen vähentymiseen hillitsee kuumereak-
tiota.
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Tulehdusreaktio

Tulehdus voi olla paikallinen tai yleistynyt eli-
mistön ärsyyntymisreaktio, jonka tarkoituksena 
on eliminoida elimistölle haitallisia aineita, sig-
naloida uhasta muille kehonosille ja käynnistää 
paraneminen. (Seppälä ja Meri, 2011) Tulehdus-
reaktiossa vapautuvat prostanoidit herkistävät 
kipuhermopäätteitä muiden välittäjäaineiden, 
kuten serotoniini tai bradykiniini, aiheuttamalle 
kivulle. Yleisesti tulehduskipulääkkeiden tuleh-
dusta laskeva vaikutus perustuu prostanoidien 
synteesien inhiboimiseen COX-entsyymeihin 
vaikuttamalla. COX-1 ja COX-2 on molemmilla 
vaikutuksia prostanoisynteesiin. Tulehdusreka-
tiossa kuitenkin COX-2:lla on osoitettu olevan 
erityinen rooli prostanoidien synteesin kiihdyt-
tämisessä. Tulehdusreaktion seurauksena muun 
muassa tietyt sytokiinit indusoivat voimakkaasti 
COX-2:sta, josta seuraa voimakas prostanoidi-
synteesi. (Kalso, 2009)

Parasetamolin vaikutusten tutkiminen on keskit-
tynyt pitkälti COX-entsyymeihin sen analgeet-
tisten vaikutusten vuoksi, joita on tutkittu paljon 
myös muiden analgeettisten aineiden (NSAID) 
osalta. Parasetamoli kuitenkin eroaa NSAID ai-
neista, eli nimenomaisista tulehduskipulääkkeis-
tä siinä, ettei sillä ole juurikaan tulehdusta las-
kevaa vaikutusta. Heikkous vaikuttaa tulehdus-
mekanismien syntyyn voi liittyä parasetamolin 
eritasoisiin vaikutusvoimakkuuksiin prostaglan-
diinisynteesin COX-entsyymien eri alalajeihin. 
COX-2 reagoi parasetamoliin heikoiten, jonka 
voidaan ajatella olevan yhteydessä parasetamo-
lin vähäiseen anti-inflammatoriseen ominaisuu-
teen. (Munsterhjelm, 2005). 

Käytännön vaikutukset

Hyödyt

Parasetamoli laskee kuumetta sekä poistaa ki-
pua. Se ei poista tulehdusta. Parasetamoli on 
tunnettu lasten kuume- ja kipulääkkeenä sekä 
tärkeänä kipulääkkeenä nivelrikko-potilaille, sen 
vähäisten muiden sivuvaikutusten takia. Toisin 
kuin tulehduskipulääkkeillä, parasetamolilla ei 
ole verihiutaleiden aggregaatiota estävää vaiku-
tusta (Moilanen ja Vuolteenaho, 2014). Vaikutus 
hyytymisjärjesetelmään on siis ilmeisesti mer-
kityksetön, joten parasetamolia voidaan käyttää 
leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa(Mattia A. 
ja Coluzzi F).

Parasetamolia pidetään tavallisena annoksena 
suolistolle lempeämpänä vaihtoehtona muihin 
kipulääkkeisiin verrattuna, sillä COX-selektiivi-
set tulehduskipulääkkeet ovat vähemmän maha-
suolikanavaa ärsyttäviä kuin perinteiset särky-
lääkkeet (Kalso, 2009).

Haittavaikutukset

Suositusannoksina parasetamolin haittavaiku-
tukset ovat selvästi vähäisemmät kuin muiden 
tulehduskipulääkkeiden (Moilanen ja Vuolteen-
aho, 2014). Joillakin potilailla on huomattu pa-
rasetamolin laskevan verenpainetta. Tämä täy-
tyy ottaa huomioon potilailla, joilla on alhainen 
verenpaine(Akuuttihoidon lääkkeet 2011).

Alle 5 % astmaatikoista, joille tulehduskipulääk-
keet ovat aiheuttaneet astmakohtauksen, ovat 
saaneet saman reaktion myös parasetamolista. 
Tavallisimmin esiintyvä haittavaikutus on pa-
rasetamolin aiheuttama ihottuma (Moilanen ja 
Vuolteenaho, 2014).

Yliannostuksena parasetamoli johtaa paraseta-
molimyrkytykseen, joka taas voi johtaa pysy-
vään maksavaurioon ja siten myös kuolemaan. 
Parasetamolimyrkytykseen on liitetty maksa-
toksisuuden lisäksi myös elektrolyyttitasapai-
non häiriöitä sekä 1–2%:lla potilaista munu-
aistoksisuutta. Tutkimusten mukaan korkeat 
parasetamoli annokset lisävätä munuaisissa 
hapetuspelkistys-reaktioita ja aiheuttaa munu-
aisten putkimaisten epiteelisolujen kuoleman 
joko apoptoosilla tai nekroosilla. Molecular 
Medicine Reports-lehdessä julkaistuissa Taiwa-
nilaisten tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa 
suuret parasetamoli-annokset estävät munuais-
ten putkimaisten solujen kasvua ja selviytymis-
tä ja samalla lisäävät munuaisissa fibroblastien 
määrää. Tämä aiheuttaa munuaisfibroosia. Nämä 
tekijät yhdessä aiheuttavat munuaisvaurioita 
(Yu, Yiang, Chou, Tseng, Wu, Hung, Lin, Lin, 
Liu, Chang, Wei, 2014). Tutkimuksen mukaan 
pienetkin parasetamoli annokset lisäsäävät fib-
roblastien määrää rajusti ja aiheuttivat fibroosia. 
Näin ollen parasetamolilla on myös normaali-an-
nostuksella haittavaikutuksia munuaisiin. Tämä 
voisi selittää sen, että osalla parasetamolia käyt-
tävistä potilaista on esiintynyt munuaisvaurioita 
ilman maksavaurioita. Myrkytyksissä maksa-
toksisuus ilmenee ennen munuaismyrkytystä. 
Munuaismyrkytyksen tarkkaa mekanismia ei tie-
detä. On myös ehdotettu, että munuaistoksisuus 
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johtuu parasetamolimyrkytyksessä käytettävästä 
vastalääkkeestä, asetyleenikysteiinistä. Tälle 
epäilylle, ei ole toistaiseksi löydetty tarpeeksi 
luotettavia todisteita(Vähäkangas, Myllynen, 
Raunio, Pasanen, 2013).

Maksatoksisuus

Tavallisesti parasetamolin yliannostukseen liit-
tyy maksamyrkytys, joka taas voi aiheuttaa va-
kavan maksavaurion. Yliannostuksena pidetään 
parasetamolin 10–15g:n kerta-annosta, joka voi 
johtaa pysyvään maksavaurioon. Jos henkilöllä 
on ennestään maksa-sairaus, pienemmät annok-
set riittävät myrkytykseen (Akuuttihoidon lääk-
keet 2011).

Yksityiskohtaista parasetamolin yliannostuksen 
aiheuttamaa maksavaurion mekanismia ei tun-
neta.(Heard, 2008, McGill ja Jaeschka, 2013) 
Normaalitilanteessa noin 90% parasetamolis-
ta metaboloituu myrkyttömiksi glukoronidi- ja 
sulfaattikonjugaateiksi (Heard 2008), glukoro-
nihappo- ja sulfotransferraasien avulla (McGill 
ja Jaeschka, 2013). Noin 5 % parasetamolista 
erittyy ulos elimistöstä virtsan mukana (Heard, 
2008). Ilmeisesti noin 5% parasetamolista 
muuntuu CYP-entsyymien(McGill ja Jaeschka, 
2013) ja muiden sytokromi P450-entsyymien 
avulla toksiseksi elektrofiiliseksi välituotteek-
si, NAPQI:ksi (N-asetyleeni-p-bentso-kinoni-
imiini).(Heard, 2008) Alkuvaiheessa elimistön 
oma antioksidantti, glutationi pystyy estämään 
NAPQI:n haitalliset vaikutukset ja muuttamaan 
NAPQI:n myrkyttömiksi kysteiini- ja merkap-
tuurikonjugaateiksi.

Yliannostuksessa elimistön omat glutationiva-
rastot ehtyvät ja myrkyllinen metaboliitti sitou-
tuu maksasolujen proteiineihin ja nukeliinihap-
poihin (Heard, 2008). NAPQI voi sitoutua ve-
tysulfaattiryhmiin (McGill ja Jaeschka, 2013). 
Uskotaan, että parasetamolin toksisuudessa kes-
keistä on NAPQI:n sitoutuminen maksasolujen, 
erityisesti mitokondrioiden proteiineihin ja tästä 
seuraavat mitokondrioiden toimintahäiriöt.

Parasetamolin yliannostuksen hoitoon käytetään 
vastalääkkeenä asetyylikysteiiniä toiselta nimel-
tä N-asetyleenikysteiini(NAC). Se on glutationin 
esiaste ja siten muuttuu elimistössä glutationiksi 
ja näin lisää maksassa glutationin määrää, joka 
edelleen inaktivoi myrkyllistä parasetamolin ai-
neenvaihduntatuotetta, NAPQI:tä (Heard, 2008). 
(kuva 3.)

Kuva 3. Kaavio parasetamolin metaboliasta.

Parasetamolin vaikutuksia mitokondrioihin on 
tutkittu hiirillä. Tutkimusten mukaan paraseta-
moli aiheuttaa NAPQI:n kautta mitokondrioiden 
rakenteen muutoksia, vähentää soluhengitystä ja 
aiheuttaa epätasapainoa solujen hepetus-pelki-
tysreaktioissa. NAPQI saa aikaan happiradikaa-
lien muodostumisen, joka johtaa mitokondriois-
sa mitogeeniaktivoituneiden proteiinikinaasien 
ASK1:n (apoptosis signal-regaluting kinase 1) 
ja MLK3:n (mixed-lineage protein kinase 3) 
aktivointiin, jotka edelleen aktivoivat JNK:ta (c-
Jun-N-terminal kinase). JNK siirtyy mitokondri-
oiden sisään ja aiheuttaa epätasapainoa hapetus-
pelkistysreaktioissa ja tätä kautta maksavauri-
on. Muutokset mitokondrioiden solukalvossa 
johtavat heikentyneeseen soluhengitykseen. 
Mitokondrioiden solukalvon permeabiliteetin 
muutokset sekä mitokondrioiden ulkokalvon rik-
koontuminen aiheuttavat mitokondrioiden prote-
iinien, kuten APIn(apoptosis-inducing factor) ja 
EndoG:n(endonuclease G) vapautumisen solu-
limaan. Nämä siirtyvät maksasolujen tumaan ja 
pilkkovat DNA:ta. Tämä johtaisi lopulta maksa-
kudoksen tuhoutumiseen (McGill ja Jaeschka, 
2013). (kuva 4) 
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Kuva 4. Parasetamolin maksatoksisuus.

Tämä on yksi teoria parasetamolin toksisuuteen, 
joka on tehty vuoden 2013 tutkimusten perusteel-
la. Tarkkaa mekanismia ei kuitenkaan varmasti 
tiedetä (McGill ja Jaeschka, 2013). Parasetamo-
lin pitoisuus veressä on suhteessa maksavauri-
oon ja maksavaurion todennäköisyyttä voi ar-
vioida ns. Rumack-Mathew’n-nomogrammilla, 
kun tiedetään aika parasetamolin nauttimisesta 
ja parasetamolin pitoisuus. Kun piste on linjan 
oikealla puolella, on syytä aloittaa N-asetylee-
nikysteiinihoito (Heard, 2008).

Maksansiirto on ainoa vaihtoehto, jos mak-
san toipumiselle ei ole enää toivoa akuutissa 
parasetamolimyrkytyksessä. Maksavaurio on 
vaikea, jos henkilöllä on metabolinen asidoosi 
(pH alle 7,30) tai valtimoveren laktaatti on yli 
3 nestesuskitaatiosta huolimatta. Myös jos poti-
laalla on INR-arvo yli 6,5, kreatiini-arvo yli 300 
mikromol/l ja 3–4 asteen enkefalopatia (mak-
savaurion yhteydessä esiintyvä aivosairaus) on 
maksansiirto ainoa vaihtoehto (Isoniemi, 2013).

Pohdinta
Huolimatta siitä, että parasetamolia on käytetty 
kuume- ja tulehduskipulääkkeenä jo yli vuosisa-
dan ajan, ei sen vaikutusmekanismeja ole tähän-
kään päivään mennessä saatu selville. Tutkimus-
ten myötä selviää koko ajan uutta tietoa parase-
tamolin erinäisistä mekanismeista soluissa, jotka 
paljastavat yleisten vaikutusmekanismien lisäksi 
myös yhä uusia parasetamolin käyttöön liittyviä 
haittavaikutuksia.

Parasetamolilla on kliinisen näytön perusteel-
la muun muassa kipua vähentävää ja kuumetta 
laskevaa vaikutusta, kuten monilla tulehduski-
pulääkkeillä (NSAID) on. Parasetamolilla ei kui-
tenkaan ole todettu olevan anti-inflammatorista 
ominaisuutta, jonka vuoksi sen vaikutusmeka-
nismit jokseenkin poikkeavat muista NSAID-ai-
neista. Parasetamol ei myöskään vaikuta kaikilla 
ihmisillä samalla tavalla, muun muassa kivun 
lievittämisen suhteen. Parasetamolin vaikutus-
mekanismien tutkiminen on yhä erittäin ajan-
kohtaista, sillä viimeaikaisimpien tutkimusten 
mukaan parasetamolin vaikutusmekanismia ei 
vielä tunneta. Erinäisten tutkimusten perusteella 
on kuitenkin ehdotettu muutamaa mekanismia, 
jotka eivät poissulje toisiaan.

Näyttäisi siltä, että parasetamolin vaikutusten 
ja vaikuttamattomuuksien erot eri ihmisillä joh-
tuisivat ihmisten kudosten ja solurakenteiden 
yksilöllisyydestä. Ihmisten yksilölliset soluo-
minaisuudet ja soluissa tapahtuvat eri aineiden 
synteesit vaikuttavat siihen kuinka parasetamoli 
pääsee vaikuttamaan muun muassa kipureaktion 
lievittämiseksi.

Parasetamolin yliannostus aiheuttaa maksatok-
sisuutta, mutta viime aikoina on tutkimuksissa 
huomattu parasetamolin mahdollisesti aiheutta-
van suositusannoksina myös munuaistoksisuut-
ta. (Yu 2014). Näin ollen munuaisen vajaatoi-
minnasta kärsivien tulisi välttää parasetamolin 
käyttöä. 
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Tiivistelmä
Nikotiini tunnetaan parhaiten sen riippuvuuden aiheuttamiskyvystä. Nikotiinivalmisteiden yleistyessä myös 
mielenkiinto nikotiinin muihin vaikutuksiin on kasvanut. Tiedetään, että potilaiden tulisi olla tupakoimatta 
ennen ja jälkeen leikkauksen, sillä erityisesti nikotiinilla on todettu olevan useita vaikutuksia haavan para-
nemiseen. Nikotiini mahdollisesti edistää angiogeneesiä eli verisuonien uudismuodostusta, mutta vaikuttaa 
negatiivisesti tulehdussolujen ja fibroblastien toimintaan. Lisäksi nikotiinin tiedetään aiheuttavan apoptoosia.

Johdanto
Tupakoinnin vaikutuksia ihmisen terveyteen on 
tutkittu paljon ja vaikutukset tunnetaankin koh-
talaisen hyvin. Nikotiinivalmisteiden lisääntyes-
sä tutkimuksissa on keskitytty myös nikotiinin 
itsensä aiheuttamiin vaikutuksiin. Nikotiinilla 
onkin todettu olevan lukuisia vaikutuksia elimis-
töön, joista keskitymme haavan paranemispro-
sessiin. 

Yleistä nikotiinista

Nikotiinin rakenne

Nikotiini on 3-(1-metyyli-2pyrrolidilyyni) py-
ridiinialkaloidi. Yhdisteessä on asymmetrinen 
hiiliatomi, jolloin sillä esiintyy stereoisomeri-
aa. Nikotiini on rasvaliukoinen yhdiste ja siten 
imeytyy helposti biologisten kalvojen läpi. Sitä 
saadaan eristämällä tupakkakasvin lehdistä. Pie-
ninä pitoisuuksina nikotiinia on löydetty myös 
muun muassa tomaatista, perunasta ja vihreästä 
paprikasta. Tupakan ja nuuskan lisäksi nikotiinia 
saadaan vieroitushoitoon tarkoitettavista tuot-
teista kuten nikotiinipurukumista, nenäsumut-
teesta, laastarista ja imeskelytabletista (Martin 
ym. 2009). Uusin vieroitushoitoon tarkoitettu 
tuote on sähkötupakka (Goniewicz ym. 2012).

Kuva 1. Nikotiinin rakennekaava. 

Imeytyminen ja metabolia

Nikotiini voi imeytyä suun limakalvoilta, iholta, 
keuhkoista, virtsarakosta ja maha-suolikanavas-
ta. Imeytyvän nikotiinin määrä on riippuvainen 
biologisen kalvon pH:sta. Korkeissa pH- arvois-
sa varautumattoman nikotiinin osuus kasvaa, jol-
loin nikotiinin imeytyminen lisääntyy. Tämä joh-
tuu siitä, että varauksettomat orgaaniset emäkset 
ovat hydrofobisia. Päinvastoin matalissa pH-
arvoissa imeytyvän nikotiinin osuus laskee, sillä 
nikotiini on varautunut ja näin ollen hydrofiili-
nen. (Yildiz 2004)

Nikotiini metaboloituu maksassa, jossa sen 
päähajotustuotteet ovat inaktiiviset kotiini ja 
nikotiini-N-oksidi. Tärkein kotiinia katalysoiva 
entsyymi on CYP2A6. Hajotustuotteet erittyvät 
pääasiassa virtsaan. Nikotiinia voi myös erit-
tyä ulosteeseen, sappinesteeseen, äidinmaitoon, 
mahanesteeseen, sylkeen ja hikeen. (Martin ym. 
2009)
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Nikotiinireseptorit 

Nikotiinireseptoreita on keskus- ja ääreisher-
mostossa. Nikotiinin vaikutuksia asetyylikoliini-
reseptoreihin (nAChR) eli nikotiinireseptoreihin 
autonomisissa ganglioissa ja motorisissa pää-
televyissä on tutkittu paljon. Hermo-lihasliitos 
koostuu hermopäätteestä, motorisesta päätele-
vystä ja lihaksesta. Aktivoivana välittäjäaineena 
toimii asetyylikoliini, joka sitoutuu postsynap-
tisen solukalvon nikotiinireseptoreihin. Niko-
tiinireseptori on kationikanava, joka koostuu 
kahdesta α- alayksiköstä sekä yhdestä β-, ε- ja 
γ- alayksiköstä. Asetyylikoliini sitoutuu molem-
piin α- alayksiköihin, jolloin natriumionia alkaa 
virrata solun sisään aiheuttaen kohdesolun de-
polarisoitumisen. Tämän jälkeen lihas supistuu. 
Nikotiinin stimuloidessa gangliosolua pieninä 
pitoisuuksina (100 ng/ml), nikotiini edistää her-
moimpulssin siirtymistä synapsiraon yli. Suuri-
na pitoisuuksina (10 µg/ml) nikotiini puolestaan 
aiheuttaa pitkittyneen depolarisaatiotilan, jolloin 
postsynaptiset reseptorit eivät reagoi ärsytyk-
seen. Nikotiinin vaikuttaa samalla tavalla sekä 
motoriseen päätelevyyn että ganglioon. (Koulu 
ja Tuomisto 2007) 

Kuva 2. Nikotiinireseptori kirjan (Koulu ja Tuomis-
to 2007) kuvaa mukaillen

Nikotiinin vaikutukset

Nikotiinilla on todettu olevan lukuisia vaiku-
tuksia. Mahan nikotiinipitoisuus vaimentaa 
mahalaukun seinämien supistelua vähentäen 
ruokahalua. Lisämunuaisissa nikotiini stimuloi 
sitä vapauttamaan katekoliamiineja, jotka vai-
kuttavat nostamalla sykettä ja verenpainetta. Li-
säksi nikotiini saa aivolisäkkeen vapauttamaan 
vasopressiiniä, joka vaikuttaa verisuonten supis-

tumiseen. Riippuen nikotiinin määrästä, se voi 
joko stimuloida tai salpauttaa parasympaattisia 
ja sympaattisia ganglioita. Keskushermostossa 
nikotiinireseptoreissa vapautuu dopamiinia, joka 
on keskeinen riippuvuuden synnyn kannalta. 
(Koulu ja Tuomisto 2007) Uusissa tutkimuksis-
sa on käynyt ilmi, että nikotiinilla on yhteyttä jo 
syntyneen syövän kehittymisessä. Nikotiinin on 
todettu vaikuttavan myös haavan paranemiseen, 
johon tulemme kirjoitelmassamme keskitty-
mään. (Martin ym. 2009)

Haavan paranemisen vaiheet

Verisuonivaurion korjaaminen

Haavan paraneminen on monen eri tekijän ai-
kaansaama prosessi, jonka jokaisen vaiheen to-
teutuminen on tärkeää. Useimmiten kudosvau-
riossa vahingoittuu verisuonia, mikä laukaisee 
verenvuodon. Sen seurauksena tapahtuu veren 
hyytymisprosessi ja erilaisten kasvutekijöiden 
vapautuminen, joista yhtenä tärkeänä TGF-β1 
(TGF = Transforming Growth Factor). Kasvute-
kijät eli sytokiinit ovat proteiineja, jotka edistä-
vät kasvua. (Kisseleve & Brenner 2008)

Hyytymisprosessissa verisuonet supistuvat ja 
verihiutaleet muodostavat haavan verenvuo-
toa vähentävän esteen. Lopullinen hyytyminen 
tapahtuu monien eri hyytymistekijöiden kaut-
ta, jotka aktivoivat toisiaan lopulta tyrehdyttä-
en vuodon. Vaurioituneista soluista vapautuu 
PDGF- kasvutekijää (Platelet-Derived Growth 
Factor), joka houkuttelee paikalle lisää verihiu-
taleita sekä edistää verihiutaleiden aggregoitu-
mista ja näin ollen hyytymän muodostumista. 
Kasvutekijöiden vaikutuksesta alueelle siirtyy 
tulehdussoluja, kuten neutrofiilejä, makrofageja 
ja lymfosyyttejä. Solujen migraatio eli siirtymi-
nen haava-alueelle onkin merkittävä osa haavan 
paranemista. Haava-alueella tapahtuu myös ve-
risuonten korjaamista sekä angiogeneesiä eli ve-
risuonten uudismuodostusta. Angiogeneesi saa 
alkunsa solujen hapenpuutteesta, jolloin solut 
alkavat tuottaa verisuonten endoteelin kasvute-
kijää (VEGF). (Kisseleve & Brenner 2008)

Tulehdusvaihe

Tulehdussolujen saapuminen vahinkoalueelle 
on osa haavan paranemisprosessia. Ensimmäi-
senä haava-alueelle saapuvat neutrofiilit, jotka 
fagosytoivat kuollutta kudosta. Seuraavana tu-
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levat monosyytit, jotka erilaistuvat kudoksessa 
makrofageiksi. Niiden tehtävänä on tuottaa kas-
vutekijöitä sekä puhdistaa haava-alue kuolleesta 
kudoksesta ja vieraista aineista. Tällöin haavan 
paraneminen pääsee etenemään. Makrofagien 
tärkein tuottama kasvutekijä on TGF-β1. Tu-
lehdusvaiheen aikana vapautuu myös muita tär-
keitä kasvutekijöitä kuten VEGF- kasvutekijää 
(Vascular Endothelian Growth Factor) ja bFGF-
kasvutekijää (Basic Fibroblastic Growth Factor). 
Myös T- ja B-lymfosyytit osallistuvat haava-alu-
een puhdistamiseen. (Kisseleve & Brenner 2008)

Granulaatiokudoksen muodostuminen

Granulaatiokudoksen eli uuden kudoksen muo-
dostumisen edellytyksenä on tulehdusvaiheen 
onnistuminen, jolloin haava-alue puhdistetaan 
kuolleesta kudoksesta ja vierasaineista. Myös 
uusien verisuonien on täytynyt jo muodostua. 
Granulaatiokudoksen muodostuminen ja supis-
tuminen ovat välttämättömiä haavan sulkeutu-
miselle. (Fang ym. 2005)

Fibroblasteilla ja myofibroblasteilla on tärkeä 
tehtävä haavan paranemisessa. Ne tuottavat uut-
ta sidekudosainesta tuhoutuneen tilalle. Haava-
alueella fibroblastit pystyvät aktivoitumaan su-
pistumiskykyisiksi myofibroblasteiksi. Aktivoi-
tuneen myofibroblastin taustalla on monitekijäi-
nen systeemi, jossa päälähteinä ovat varsinaiset 
fibroblastit, EMT (Endothelial to Mesenchymal 
Transition) ja BM (Bone Marrow)- johdetut so-
lut. EMT:llä on merkitystä lähinnä keuhko-, mu-
nuais- ja maksakudoksen paranemisessa. (Kis-
seleve & Brenner 2008) Myofibroblastit saavat 
aikaan granulaatiokudoksen supistumisen, joka 
mahdollistaa haavan sulkeutumisen. (Fang ym. 
2005)

Uuden soluväliaineen tuottaminen on siis kes-
keinen tekijä haavan paranemisessa. Kollagee-
nisynteesissä fibroblastit eksosytoivat soluvä-
litilaan prokollageenin, joka entsyymin avulla 
muokkautuu tropokollageeniksi. Näistä muotou-
tuu kollageenisyitä. Kollageenit ovat soluväliai-
neen ja sidekudoksen rakenneproteiineja, jotka 
ylläpitävät kudosrakennetta. (Kierszenbaum 
2002) Granulaatiokudoksen muodostumisen ja 
supistumisen aikana myös epiteeli kasvaa ja ve-
täytyy haavan päälle. Näin haava-alueelle muo-
dostuu arpi. (Ehrlichman ym. 1991)

Nikotiinin vaikutus haavan 
paranemiseen
Nikotiinin on osoitettu olevan rooli viivästynees-
sä haavan paranemisessa (Campanile ym. 1998). 
Juuri tämän takia potilaiden tulee välttää tupa-
kointia ennen ja jälkeen leikkauksen. (Silvers-
tein ym. 1992)

Nikotiini ja angiogeneesi

Angiogeneesia eli verisuonten uudismuodostusta 
tapahtuu haavan paranemisen alkuvaiheissa. Uu-
den kudoksen muodostuminen onkin riippuvais-
ta verisuonten toiminnasta. Nikotiini aiheuttaa 
kudosten hapenpuutetta (hypoksia). Nikotiinilla 
on todettu olevan vaikutuksia angiogeneesiin, 
joka tarvitsee kasvualustakseen hypoksisen ku-
doksen. Näin ollen nikotiini edistää angiogenee-
sin alkamista. (Kisseleve & Brenner 2008)

 Nikotiinin on todettu lisäävän erilaistuneiden 
endoteelisolujen (EPC= Endothelian Progeni-
tor Cell) määrää. Nämä solut ovat merkittäviä 
verisuonten muodostumisessa. Solujen määrän 
lisääntyminen on yhteydessä angiogeneesiin 
hypoksisessa kudoksessa etenkin luuytimessä ja 
pernassa. Nikotiini voi myös mahdollisesti lisätä 
näiden solujen transmigraatiota eli solujen siir-
tymistä endoteelisolujen välistä haava-alueelle. 
(Heeschen ym. 2006) Nikotiini ja nikotiinin 
päämetaboliatuote kotiini lisäävät VEGE- kas-
vutekijän pitoisuutta, joka mahdollisesti stimuloi 
angiogeneesiä. (Conklin ym. 2002)

Nikotiini ja solujen apoptoosi

Nikotiini aiheuttaa apoptoosia eli ohjelmoitua 
solukuolemaa. Tästä seuraa vaikutuksia haava-
alueella. Apoptoituneet solut vapauttavat sy-
tokiineja, jotka edistävät haavan paranemista. 
Toisaalta solukato on haavassa myös ongelma. 
(Martin ym. 2009)

Nikotiini ja tulehdussolut

Nikotiinin on todettu vähentävän valkosolujen 
migraatiota, jolloin niitä on normaalia vähem-
män haava-alueella (Razani-Boroujerdi ym. 
2004). Nikotiinilla on vaikutusta makrofagien 
määrään haavassa. Tutkimuksessa havaittiin 
nikotiinilaastareiden vähentävän makrofagien 
määrää haavassa verrattuna lumelaastareihin. 
(Sørensen 2010)
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Nikotiini ja fibroblastit

Tutkimuksissa on todettu, että nikotiinilla on 
vaikutusta muun muassa fibroblastien lisään-
tymiseen ja erilaistumiseen. Näin ollen tällä on 
suuri merkitys haavan paranemiseen. Nikotiini 
vaikuttaa fibroblasteihin useissa elimistön ku-
doksissa. (Giannopoulou ym. 2001) Esittelemme 
ohessa nikotiinin vaikutuksia suun limakalvon 
fibroblasteihin.

Viittaamamme tulokset ovat peräisin tutkimuk-
sista, joissa on käytetty suuria nikotiinipitoi-
suuksia. Nämä pitoisuudet ovat perusteltu sillä, 
että suun kudokset ovat ensimmäisenä elimis-
tössä kosketuksessa nikotiiniin. (Giannopoulou 
ym. 2001) Näin ollen nikotiinin konsentraatiot 
ovat suurempia syljessä kuin veressä (Masur ym. 
1996).

Erittäin suurina pitoisuuksina (100–500 µg/ml) 
nikotiini alentaa huomattavasti suun limakalvon 
fibroblastien lisääntymiskykyä. Suurina pitoi-
suuksia (10–50 µg/ml) nikotiinilla ei ole vaiku-
tusta edellä mainittuun. Nikotiinilla on todettu 
olevan vaikutusta suun limakalvon fibroblastien 
proteiinisynteesiin. Suurina pitoisuuksina se 
vaikuttaa negatiivisesti proteiinien muodostumi-
seen. Nikotiini vaikuttaa myös sidekudossolujen 
kollageenisynteesiin. Yli 50 µg/ml arvoilla kol-
lageenin tuotanto vähenee merkittävästi. (Gian-
nopoulou ym. 2001)

Granulaatiokudoksen muodostumisvaiheessa 
fibroblastit erilaistuvat myofibroblasteiksi. Tä-
hän prosessiin vaikuttavat monet tekijät, joista 
yhtenä tärkeänä TGF-β-sytokiini. Nikotiinin 
(1mM) on todettu vaikuttavan TGF-β:n vaiku-
tuksen välittävään proteiinin (α-SMA) toimin-
taan estävästi. Tällöin TGF-β:n vaikutus fibrob-
lasteihin heikkenee. Nikotiini vaikuttaa myös 
toiseen TGF-β:n signalointireitin tekijään (p38 
MAPK), jonka määrä väheni puoleen 1mM niko-
tiinipitoisuudella. (Fang ym. 2005) On kuitenkin 
huomioitavaa, että myofibroblasteiksi erilaistu-
vien solujen määrä on riippuvainen fibroblastien 
tiheydestä (Masur ym. 1996).

Lähteet

Campanile G., Hautmann G., Lotti T., (1998) Cigarette 
smoking, wound healing, and face-lift. Clin Dermatol 
Vol.16;575–578

Conklin B. S., Zhao W., Zhong D., Chen C. (2002) Nicotine 
and cotinine up-regulate vascular endothelial growth 
factor expression in endothelial cells. Am J Pathol, 
Vol.160; 413–418

Ehrlichman R.J., Seckel B.R., Bryan D.J., Moschella C.J. 
(1991) Common complications of wound healing. 
Prevention and management. Surg Clin North Am. 
Vol.71(6);1323–51.

Fang Y., Svoboda K.K.H., (2005). Nicotine Inhibits 
Myofibroblast Differentiation in Human Gingival 
Fibroblasts. Journal of Cellular Biochemistry Vol. 95; 
1108–1119.

Giannopoulou C., Roehrich N., Mombelli A., Effect of 
nicotine-treated epithelial cells on the proliferation 
and collagen production of gingival fibroblast (2001), 
J Clin Periodontol Vol. 28; 769–775. 

Goniewicz M.L., Kuma T., Gawron M., Knysak J., 
Kosmider L. (2012) Nicotine levels in Electronic 
Cigarettes. Nicotine & Tobacco Research. 
E-publication, April 2012.

Heeschen C., Chang E., Aicher A, Cooke J.P. (2006) 
Endothelial Progenitor Cells Participate in Nicotine-
Mediated Angiogenesis. Journal of the American 
College of Cardiology, Vol. 48; 2553–60

Kierszenbaum A.L (2002), Histology and cell biology. 
An introduction to pathology. Mosby, Inc.,St. Louis, 
Missouri, Yhdysvallat. ISBN: 0–323–01639–1. s. 
98–100.

Kisseleva T. & Brenner D.A. (2008) Mechanisms of 
fibrogenesis. Experimental Biology and Medicine, 
Vol. 233; 109–122

Koulu M. & Tuomisto J. (2007) Farmakologia ja 
toksikologia. s. 215–216, 424–428

Martin J.W., Mousa S.S., Shaker O. & Mousa S.A. (2009) 
The multiple faces of nicotine and its implications in 
tissue and wound repair. Experimental Dermatology, 
Vol. 18; 497–505.

Masur S.K., Dewal H.S., Dinh T.T., Erenburg I., Petridou 
S. (1996) Myofibroblasts differentiate from fibroblasts 
when plated at low density. Proc Natl Acad Sci USA 
Vol. 93; 4219–4223.

Mustonen T. (2004) Tupakkariippuvuuden neurobiologinen 
tausta. Duodecim Vol. 120; 145–52.

Razani-Boroujerdi S., Singh S.P., Knall C., Hahn F.F., 
Peña-Philippides J.C., Kalra R., Langley R.J., Sopori 
M.L. Cellular Immunology Vol.230; 1–9

Silverstein P., (1992) Smoking and Wound Healing. The 
American Journal of Medicine Vol. 93; 22–24

Sørensen L.T, Toft B, Rygaard J, Statistician S.L, Teisner 
B, Gottrup F (2010) Smoking attenuates wound 
inflammation and proliferation while smoking 
cessation restores inflammation but not proliferation. 
Wound Repair and Regeneration Vol. 18; 186–192.

Yildiz D. (2004) Nicotine, its metabolism and an overview 
of its biological effects. Toxicon, Vol. 43; 619–632.

Kuvalähteet:

Kuva 1: Koulu M. & Tuomisto J. (2007) Farmakologia ja 
toksikologia. s. 215



396

D22  Tupakka – eri teoriat sen aiheuttamien syöpien  
 syntymekanismissa
Karhumaa, Tuomo & Kärkkäinen, Tiina
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
15.9.2010
Tarkastaja: Riina Myllylä

Tiivistelmä
Tupakan tiedetään kiistattomasti aiheuttavan syöpää, mutta syövän syntymekanismeista on esitetty monia eri-
laisia teorioita ja hypoteeseja. Tupakan savun karsinogeenisiä yhdisteitä ovat mm. tupakkaspesifiset nitrosa-
miinit, polyaromaattiset hiilivedyt, polonium-210 ja useat aromaattiset amiinit. Niiden aikaansaannoksia ovat 
mutaatiot, solun DNA-juosteen vauriot, onkogeenien aktivoituminen, vaarallisten metaboliatuotteiden synty ja 
solun energiantuoton häiriintyminen. Elimistön altistuessa yhtäaikaisesti monelle tällaiselle yhdisteelle kasvaa 
syöpäriski huomattavasti.

Johdanto
Tupakka sisältää noin 4000 yhdistettä, joista 
yli 50 on tutkitusti osoitettu karsinogeenisiksi. 
Tupakointi lisää riskiä sairastua keuhko-, kur-
kunpään-, ruokatorven-, virtsarakon-, munuais-, 
suu-, kohdunkaulan-, haima-, maha- ja maksa-
syöpään. Näistä neljä ensin mainittua ovat suu-
rimmassa roolissa tupakoinnin aiheuttamissa 
syöpäkuolemissa. Sairastumisriskiin vaikuttavat 
sekä aloittamisikä, päivittäin kulutettu tupakan 
määrä että tupakkatuotteiden käyttöajan pituus. 
Kun tarpeeksi monta kriittistä muutosta on ta-
pahtunut ja yksilö- ja ympäris- tötekijät ovat 
otolliset, puhkeaa syöpäsairaus. Riippuen syö-
vän laadusta ja kohde-elimestä, voi sairauden 
seurauksena olla kuolema, mutta joissakin tapa-
uksissa myös täydellinen parantuminen. Syövän 
lisäksi tupakointi aiheuttaa lukuisia muitakin 
sairauksia, kuten keuhkoahtaumatautia, sepel-
valtimotautia ja hedelmättömyyttä. Näyttö tu-
pakoinnin ja syövän toisiinsa kytkeytymisestä ei 
perustu pelkästään yksittäisiin tutkimustuloksiin, 
vaan tietokoko- naisuuteen epidemiologisista, 
toksikologisista, kemiallisista ja molekyylibio-
logisista tutki- muksista. Tässä kirjoitelmassa 
on esitelty joitakin keskeisiä tupakan sisältämiä 
yhdisteitä ja niiden osuutta syövän syntymisessä. 
Vaikka karsinogeenien syöpää aiheuttavat meka-
nismit ovat selostettu erikseen, on syytä muistaa, 
että syöpä on aina monen yhtäaikaisen tekijän 
lopputulos.

Tupakan sisältämät karsinogeenit

Tupakkaspesifiset nitrosamiinit

Tupakkaspesifiset nitrosamiinit (TSNA) kuulu-
vat tupakan vaarallisimpiin yhdisteisiin. Niitä 
syntyy nikotiinin nitraatiossa; muodostumis-
reaktioita on esitetty kuvassa 1. TSNA:n eni-
ten syöpää aiheuttavia yhdisteitä ovat NNN 
(N-nitrosonornicotine) ja NNK (4-(metyyli- 
nitrosamiini)-1-(3-pyriini)-1-butanoni). NNK:n 
metyyliryhmän hydroksylaatio synnyttää epäva-
kaita yhdisteitä, jotka häiritsevät DNA:n luen-
taa ja aikaansaavat mutaatioita (Kawano R. ym. 
1996). Tätä seuraa onkogeenien aktivoituminen 
(Barbacid M. 1986). Onkogeenit tuottavat kas-
vutekijöitä ja niiden reseptoreita ja tehostavat 
solujen lisääntymistä prote- iinikinaasien ja mui-
den tekijöiden välityksellä, mikä johtaa syöpä-
kasvaimen syntyyn. Rotilla, hamstereilla ja hii-
rillä tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että kasvai-
mia voi syntyä mm. keuhkoi- hin, nenäonteloon, 
henkitorveen, haimaan ja maksaan. NNK:n ja 
NNN:n karsinogeenisyys voi perustua myös nii-
den metaboliassa syntyvien yhdisteiden kykyyn 
sitoutua DNA-juosteisiin ja proteiineihin kuten 
hemoglobiiniin (Hecht SS. ja Hoffman D. 1989).
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Kuva 1: NNK:n ja NNN:n muodostuminen nikotii-
nin nitraatiossa.

Polyaromaattiset hiilivedyt 

Tupakan savu sisältää monia karsinogeenisia hii-
livetyjä, joista tärkein ja vaarallisin on polyaro-
maattinen yhdiste nimeltään bentso(a)pyreeni. 
Se muodostuu viidestä toisiinsa kiinnittyneestä 
aromaattisesta hiilirenkaasta ja on pooliton yh-
diste. Elimistöön joutuessaan elimistön suoja-
mekanismit hapettavat sitä parantaakseen sen 
poiseritystä takaisin ulkomaail- maan, mutta ha-
pettuessaan se muuttuu vaaralliseksi.

Kun reunimmaiseen hiileen liittyy kaksi hyd-
roksyyliryhmää, muodostuu bentsoa-pyreeni 
7,8- dioli, joka edelleen reagoi bentsoapyree-
ni- 7,8-dihydradioli- 9,10-epoksidiksi (BPDE); 

reaktio on esitetty kuvassa 2. Tämä yhdiste si-
toutuu kovalenttisesti DNA:n guaniini- ja ade-
niini- emäksiin, jolloin solun normaali toiminta 
häiriintyy (Hecht SS. ja Hoffman D. 1988).

Edellä mainittu mutaatio tapahtuu usein juuri 
kasvunrajoitegeeni p53:ssa (Koulu, Tuomisto 
2001). Tämän geenin koodaama proteiini on se 
proteiini, joka tarkistaa DNA-ketjun ennen sen 
kahdentumista. P53:n toimiessa normaalisti tar-
kastaa se DNA:n ja virheen huomatessaan koko 
solu ajautuu G1-vaiheeseen, eli solu jatkaa toi-
mintaansa, mutta ei jakaudu enää koskaan. Mikä-
li solun p53 geeni on vaurioitunut karsinogeeni-
en vaikutuksesta, se ei koodaa enää oikeanlaista 
proteiinia ja solu jakaantuu, vaikka siinä olisi ta-
pahtunut mutaatiota myös muissa geeneissä esi-
merkiksi onkogeenien aktivoitumisen tai viruk-
sien vaikutuksen myötä. Solun DNA:n ollessa 
vaurioitunut ja kasvurajoitegeenin mutatoitunut, 
alkaa solu tuottaa jakautues- saan toimintaan ky-
kenemättömiä soluja, jotka muodostavat lopulta 
aina uudestaan jakautues- saan syöpäkasvaimia.

Tupakanpolttajilla bentsoapyreenin aiheuttamia 
syöpiä on pääasiassa hengitysteissä, henkitor- 
vessa ja keuhkoputkissa, mutta myös keuhkojen 
alveolien epiteelien syövät ovat usein osittain 
bentsoapyreenin aikaansaannoksia.

Kuva 2: Bentsoapyreenin muuttuminen aktiiviseksi ja sen liittyminen guaniinin N2-asemaan.

Polonium-210

Tupakan savun syöpää aiheuttavista ainesosista 
osa on myös epäorgaanisia. Näistä elimistölle 
vaarallisin on radioaktiivinen polonium-210, jon-
ka pitoisuus tupakan savulle altistettujen hiirien 
keuhkoissa on tutkimuksissa havaittu nousevan 
jopa kolminkertaiseksi verrattuna tupakoimat-
tomien polonium-210 pitoisuuteen. Radioaktii-
vinen polonium hajoaa alfahajoami- sen kautta 
lyijyisotoopiksi, joka kertyy keuhkokudokseen 
kautta elimistöön ja aiheuttaa syöpäriskin koko 

elimistöön. Radioaktiivisen lyijyisotoopin sätei-
lemisen vaikutuksesta solun DNA:n toinen kier-
re voi katketa, emästen tilalle voi syntyä vapaita 
radikaaleja, koko kaksois- kierre voi katketa tai 
yksittäinen emäs vaurioitua (Erkki Hiltunen ym. 
2009). Mutaatiota voi ympäristö- ja yksilöteki-
jät huomioon ottaen mahdollisesti seurata syöpä 
(Riitta Sauni ym. 1998). Keuhkot, munuaiset, 
virtsarakko ja aivot ovat yleisimmät elimet, joi-
hin lyijyaltistuksen saaneelle henkilölle on ha-
vaittu kertyvän syöpäkasvustoa.
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Aromaattiset amiinit

Karsinogeenisistä aromaattisista amiineista 
merkittävässä roolissa syövän syntymisessä 
ovat mm. 2-naftyyliamiini, 4-aminobifenyyli ja 
bentsidiini. Aromaattisten amiinien metabolias-
sa aryyliamiini-N-asetyylitransferaasi-entsyymi 
(NAT) saa aikaan yhdisteiden muuntumisen kar-
sinogeenisiksi. Erään teorian mukaan NAT:ssa 
tavataan polymorfiaa, mikä osaltaan selittäisi ih-
misten erilaista riskiä sairastua syöpään (Rodri-
ques-Lima F. ym. 2008).

Eri aromaattiset amiinit aikaansaavat kasvaimia 
yleensä juuri kyseiselle yhdisteelle ominaiseen 
kudokseen; esimerkkinä 2-asetyyliaminofluo-
riini (AAF), joka tutkimusten mukaan aiheuttaa 
maksasyöpää (Neumann HG. 2007). Erään hy-
poteesin mukaan kaksi AAF:n metabolian tuo-
tetta – N-hydroksi-2-aminofluoriini ja 2-nitrof-
luoriini – kykenevät häiritsemään mitokondrion 
soluhengitysketjua ja siten heikentämään ATP:n 
tuotantoa. Elimistön puolustusjärjestelmä elimi-
noi nämä viallisesti toimivat solut apoptoosilla, 
ja seurauksena on kiivas uusien solujen prolife-
raatio. Olosuhteet vastaavat maksan tilannetta 
maksakirroosissa, joten syöpäkasvaimen muo-
dostumisen riski on kohonnut.
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Tiivistelmä
Warburgin efektissä eli aerobisessa glykolyysissa syntyvän laktaatin on huomattu lisäävän solujen keräänty-
mistä ja solujen liikettä. Sen on myös havaittu myötävaikuttavan elimistön oman immuniteettijärjestelmän 
heikkenemiseen. Vaikka happea olisi saatavilla, glykolyysissa saadut pyruvaattimolekyylit hajotetaan maito-
hapoksi eli laktaatiksi. Tämä on erityistä juuri syöpäsoluille, ja sen aineenvaihduntatuotteet (laktaatti, ketonit) 
tuottavat sille energian lisäksi myös muita hyötyjä. Siinä missä laktaatti stimuloi etäpesäkkeiden muodostusta, 
aineenvaihduntatuotteena syntyvä 3-hydroksi-butyraatti (ketoaine) vaikuttaa itse kasvaimen kasvuun. Niin kut-
sutussa käänteisessä Warburgin efektissä syöpäsolut valjastavat viereiset fibroblastit tuottamaan solulle näitä 
energiatuotteita. Fibroblastien uskotaankin olevan esiaste syövän kehityksessä.

Johdanto
Otto Warburgin tutkimukset 1920-luvulla johti-
vat yleisesti suureen tiedonjanoon glykolyysistä 
ja laktaatin vaikutuksesta syöpäsolujen aineen-
vaihduntaan. Kun normaali solu muuttuu paha-
laatuiseksi, sen glukoosin sisäänotto ja laktaatin 
muodostaminen kasvaa. Solu tuottaa energiaa 
glykolyysissä ja maitohappokäymisessä, vaikka 
olosuhteet olisivat hapelliset. Tämän arvellaan 
olevan seurausta vioista solun hengityksessä, 
onkogeenisista muutoksista tai ylimäärästä gly-
kolyyttisiä entsyymejä ja kuljettajaproteiineja. 
Ketoaineilla ja laktaatilla on merkitystä syövän 
kehityksessä, sillä ne vaikuttavat solujen jakau-
tumiseen ja liikkeeseen. Tämä on erityistä etäpe-
säkkeiden muodostumisen kannalta. (Franziska 
Hirschhaeuser ym. 2011) 

Solun metabolia

Corin sykli

Corin sykli on metabolinen reitti, jossa lihasso-
lun anaerobisessa glykolyysissä tuottama lak-
taatti siirretään maksaan, jossa siitä muokataan 
glukoneogeesissä jälleen glukoosia, jota voidaan 
edelleen käyttää lihassolun energialähteenä. 
Laktaattia syntyy intensiivisen lihasharjoittelun 
aikana pyruvaatista laktaattidehydrogenaasin 
pelkistämänä, kun happea ei ole riittävästi saa-
tavilla. Lisäksi syntyy ATP:ta. Myös maitohap-
po- eli laktaattikiertona tunnettu Corin sykli on 
tärkeässä roolissa lihaksen maitohappoasidoo-
sin ehkäisyssä. Maitohappoasidoosia tapahtuu 
anaerobisissa olosuhteissa ja se johtuu laktaatin 
liiallisesta kertymisestä lihaskudokseen. (Nelson 
& Cox 2008, 547–548.) Jos laktaattia syntyy tar-
peeksi paljon, se voi aiheuttaa lihaksessa poltta-
van tunteen, minkä ansiosta elimistö ymmärtää 
rajoittaa lihaksen rasitusta (Janson & Tischler 
2012, 124).
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Kuva 1. Corin sykli. Elimistön normaali laktaattikierto.

Ketoaineet elimistössä

Ketoaineet muodostuvat, kun rasvahappoja hajo-
tetaan maksassa ja munuaisissa. Synteesiä tapah-
tuu lähinnä silloin, kun hiilihydraatteja ei ole juu-
rikaan saatavilla tai ihminen paastoaa, eikä siten 
saa tarpeeksi ravintoa, mutta myös normaaliolo-
suhteissa, esimerkiksi öisin. Myös diabetes lisää 
ketoainesynteesiä merkittävästi (Nelson & Cox 
2008, 667). Ravinnonpuutteessa elimistö tuottaa 
paitsi ketoaineita myös glukoosia glukoneogee-
sissa estääkseen veren glukoositasoa laskemasta 
liian alas. Glukoneogeesi on ilmiö, jossa glukoo-
sia muodostetaan jostain muusta kuin hiilihydraa-
teista, useimmiten esimerkiksi laktaatista. Keto-
aineisiin luetaan pääsääntöisesti seuraavat kolme 
elimistössä valmistuvaa vesiliukoista yhdistettä: 
3-hydroksibutyraatti, asetoasetaatti sekä asetoni. 
Nämä ovat siis ketogeneesin lopputuotteita.

Ketoaineita käytetään energianlähteinä käy-
tännössä kaikkialla elimistössä paitsi maksas-
sa (maksasta puuttuu thiophorase-entsyymi). 
Ketoaineet kuljetetaan kohdesoluihin, joissa ne 
muokataan asetyylikoentsyymi-A:ksi. Asetyyli-
koentsyymi-A siirretään edelleen sitruunahappo-
kiertoon ja näin solu tuottaa itselleen energiaa. 
Aivoissa ketoaineista saatu energia on hyvin 
tärkeää paaston aikana tai kun elimistö on ke-
toosissa. Tällöin aivojen glukoosin saanti on hei-
kentynyt, ja jopa 2/3 energiasta on lähtöisin ke-
toaineista (Nelson & Cox 2008, 667.) Normaa-
listi glukoosinpuutteessa solut voivat käyttää 

esimerkiksi rasvahappoja energianlähteenään, 
mutta aivot eivät pysty siihen. Niiden on muo-
kattava ketoaineita itselleen sopivaan muotoon. 
Aivot tarvitsevat toimiakseen nimenomaan glu-
koosia (Brandt 2003). Aivoissa ketoaineet onkin 
muokattava takaisin asetyylikoentsyymi-A:ksi, 
koska tarpeeksi pitkäketjuiset rasvahapot eivät 
läpäise veri-aivoestettä (Laffel 1999).

Laktaatista ja ketoneista hyötyä 
syöpäsoluille
Laktaatti on tärkeä pahanlaatuisen syövän ja etä-
pesäkkeiden kehittymisen osatekijä. On yleisesti 
havaittu jo syövän varhaisessa vaiheessa laktaatin 
kertymistä ja lisääntynyttä glukoosin sisäänottoa 
jopa hapellisissa olosuhteissa. Eri onkogeenit ja 
häiriöt mitokondrioissa ajavat solun siirtymistä 
aerobiseen glykolyysiin (Bonuccelli ym. 2010).

Solun lisääntynyt vaeltaminen ja 
jakautuminen

Sekä 3-hydroksi-butyraatti eli ketoaine että lak-
taatti toimivat kemiallis-mekaanisina houku-
tusaineina stimuloiden syöpäsolujen liikettä ja 
vaeltamista. Kumpaakin eritetään ja kuljetetaan 
samalla monokarboksylaattikuljettajalla (MCT) 
(Bonuccelli ym. 2010). MCT myös säätelee lak-
taatin tuloa oksidatiiviseen syöpäsoluun (Feron 
O. ym. 2009). Rasvahappojen hapetuksesta saa-
tavaa asetyylikoentsyymi-A:ta hyödynnetään 
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syöpäsolujen energiantuotannossa, ja rasvahap-
pojen hapetuksen inhiboinnin on osoitettu lisää-
vään syöpäsolujen apoptoosia, eli ohjelmoitua 
solukuolemaa.

Laktaatti edistää syöpäsolujen liikettä sekä suo-
raan että epäsuorasti stimuloimalla kasvainta 
ympäröiviä fibroblasteja tuottamaan hyaluro-
nihappoa, mikä edistää solujen siirtymistä ja 
liikettä. Sen tuotanto johtaa myös solukalvon 
glykoproteiinien ja reseptorien määrän kasvuun. 
Tämä luo suotuisat olosuhteet syöpäsolujen 
vaeltamiselle ja sitä myöten metastasoinnille eli 
etäpesäkkeiden muodostumiselle. Laktaatti edis-
tää myös angiogeneesiä eli verisuonten muodos-
tumista stimuloimalla VEGF:n (vascular endot-
helial growth factor) tuotantoa. Näin syöpäsolut 
turvaavat riittävän ravinnon ja hapensaannin 
(Franziska Hirschhaeuser ym. 2011).

Ketoaineet eivät vaikuta verisuonten muodos-
tukseen, mutta voivat lisätä kasvaimen kasvua 
jopa 2,5-kertaiseksi. Laktaatti taas lisää etäpe-
säkkeiden muodostumista jopa kymmenkertai-
sesti. Myös kliiniset havainnot puhuvat laktaatin 
onkometaboliittisen luonteen puolesta. Kasvai-
men suuri laktaattipitoisuus korreloi epäsuotui-
san ennusteen ja aikaisen metastasoinnin kanssa 
(Bonuccelli ym. 2010).

3-hydroksi-butyraatti kasaantuu nälkiintymisen 
ja mitokondrioiden toimintahäiriön aikana, ja on 
koholla diabeetikolla. Diabetespotilailla on suu-
rempi todennäköisyys sairastua syöpään, mikä 
johtuu lisääntyneestä ketoaineiden tuotannosta 
(Franziska Hirschhaeuser ym. 2011). Erään tut-
kimuksen mukaan syöpäsolut eivät pystyisikään 
muuttamaan ketoaineita kovinkaan tehokkaasti 
energiaksi ja ketoaineet jopa vähentäisivät solu-
jen jakaantumista, metastatointia ja kasvaimen 
elinkelpoisuutta. Tämä kuitenkin vaatii enem-
män tutkimusta (Poff ym. 2014).

Immuunijärjestelmän heikkeneminen

Laktaatin on havaittu vaikuttavan valkosolujen, 
kuten T-solujen ja makrofagien, toimintaan ja 
edistävän kroonisen tulehduksen syntyä kasvai-
men mikroympäristössä. Laktaatti muun muassa 
estää monosyyttien erilaistumista makrofageik-
si sekä sytokiinien vapautumista. Koska nämä 
kummatkin ovat tärkeitä elimistön puolustukses-
sa, immuunijärjestelmä heikkenee. Toinen syy 
liittyy T-soluihin, jotka käyttävät energiantuotan-
toonsa glykolyysiä. Koska syöpäsolut erittävät 

soluvälitilaan suuria määriä laktaattia, T-solut 
eivät enää kykene pääsemään eroon omasta lak-
taatistaan pitoisuuserojen takia, jolloin ne eivät 
enää toimi normaalisti. Myös T-auttajasolujen 
sytokiinien tuotanto soluvälitilan ollessa hapan 
heikkenee. Sädehoitoresistenssin kehittyminen 
ja kasvaimen laktaatintuottokyky näyttävät myös 
olevan yhteydessä toisiinsa (Carito ym. 2012).

Warburgin efekti
Toisin kuin normaalien solujen, joiden energi-
antuotanto perustuu pääosin aerobisiin reakti-
oihin (oksidatiivinen fosforylaatio), joidenkin 
syöpäsolujen energiametabolia perustuu niin 
sanottuun aerobiseen glykolyysiin, josta käyte-
tään myös nimeä Warburgin efekti (WE). Siinä 
glykolyysissä saadut pyruvaattimolekyylit hajo-
tetaan suoraan laktaatiksi, oli happea läsnä tai ei. 
Warburgin kokeissa paljastui, että ilmiö on niin 
syöpäsoluille kuin tavallisille jakautuville soluil-
le tyypillinen, vaikka happea olisikin saatavilla 
riittävästi mitokondrion sisäkalvolla tapahtuvaan 
oksidatiivinen fosforylaatioon. Selitys sille, mik-
sei jakautuva solu käytä välttämättä oksidatii-
vista fosforylaatiota energiametaboliassaan, voi 
olla se, että soluilla ei ole resurssipulaa (Vander 
Heiden ym. 2009) tai niillä on vikoja soluhengi-
tyksessä (Oliveira ym. 2012) tai ylimäärin gly-
kolyyttisiä entsyymejä (Franziska Hirschhaeuser 
ym. 2011). Aerobinen glykolyysi ei kuitenkaan 
ole jokaisen syöpäsolutyypin ainoa mahdollinen 
energianlähde. Ilmiö esiintyy myös tavallisissa 
kudoksissa, kuten aivoissa (Amoêdo ym. 2012.)

Warburgin efektin seurauksena syöpäsolut tuot-
tavat suuria määriä laktaattia. Ylimääräinen lak-
taatti vapautetaan solunulkoiseen tilaan, jonka 
pH laskee, eli ekstrasellulaaritila happamoituu. 
Happaman ympäristön uskotaan parantavan joi-
denkin syöpäsolujen metastasointikykyä (Pavli-
des ym. 2012).

Tavallisesti aerobisissa olosuhteissa glykolyy-
sistä saadut pyruvaattimolekyylit muutetaan ase-
tyylikoentsyymi-A:ksi ja siirretään sitruunahap-
pokiertoon, jossa muodostuu NADH-molekyy-
lejä, jotka käytetään edelleen oksidatiivisessa 
fosforylaatiossa ATP:n muodostamiseen. ATP:ta 
muodostuukin tässä vaiheessa huomattavasti 
enemmän kuin anaerobisessa käymisessä – jopa 
36 kappaletta yhtä glukoosimolekyyliä kohti. 
Tässä reaktiosarjassa syntyvän laktaatin määrä 
on merkittävästi pienempi kuin anaerobisissa 
olosuhteissa (Vander Heiden ym. 2009).
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Kuva 2. Aerobinen glykolyysi (Warburgin efekti). Warburgin mukaan sekä syöpäsolu että tavallinen 
jakautumisvaiheessa oleva solu muuttaa valtaosan glukoosistaan laktaatiksi riippumatta siitä, onko 
reaktiossa mukana happea vai ei. Mitokondrioissa tapahtuu silti jonkin verran oksidatiivista fosforylaa-
tiota, mikäli reaktioon osallistuu happea (Vander Heiden ym. 2009).

HIF

Hypoksian indusoimat tekijät eli HIF:t ovat 
transkriptiokomplekseja, jotka reagoivat solun 
happipitoisuuden laskuun, tarkemmin hypoksi-
aan. Hypoksia estää yleensä soluja erilaistumas-
ta, mutta se lisää muun muassa verisuonten muo-
dostumista ja on siten tärkeässä roolissa monessa 
syöpään vaikuttavassa tekijässä. HIF-1 aktivoi 
transkriptiota niiltä geeneiltä, jotka osallistuvat 
syövän verisuonituksen muodostumiseen eli an-
giogeneesiin (Carito ym. 2012), solujen selviyty-
miseen, glukoosimetaboliaan sekä syöpäsolujen 
invaasioon eli kudoksiin tunkeutumiseen (Se-
menza 2003).

Hypoksia aikaansaa HIF-transkriptiotekijän sta-
bilisoitumisen. Siten HIF esimerkiksi aktivoi 
myös geenejä, jotka vaikuttavat glykolyysiin 
edistävästi tai oksidatiiviseen fosforylaatioon 
ehkäisevästi. Geenin ilmentymisessä soluhen-
gitys siis heikkenee. Myös glukoosin sisäänotto 
lisääntyy. Tästä seuraa monia solutason muutok-
sia, jotka muun muassa vähentävät solujen hap-
piriippuvuutta (Carito ym. 2012). 

Solut voivat hyötyä normaalista poikkeavasta 
metaboliasta niiden lähiympäristönsä olosuhtei-
den vuoksi. Tärkein muutos olosuhteissa nor-
maalitilaan nähden on hypoksia. Eri HIF:t ovat 
avainroolissa solujen sopeuttamisessa hypoksi-
seen ympäristöön ja siellä toimimiseen (Carito 
ym. 2012). Niinpä nykyisin oletetaan, että syö-
päsolujen ympäristön matala glukoosipitoisuus 
ja hapan pH suosivat glykolyysiä.

Käänteinen warburgin efekti
Käänteisen Warburgin efektin mukaan syö-
päsolut saavat aikaan viereisissä stroomasoluis-
sa, erityisesti fibroblasteissa, aerobisen glyko-
lyysin. Fibroblastit tuottavat energiarikkaita 
aineenvaihduntatuotteita, kuten 3-hydroksi-bu-
tyraattia ja laktaattia, jotka siirretään epiteelisille 
syöpäsoluille. Osa yhdisteistä päätyy TCA-syk-
liin (trikarboksyylihappokierto, the tricarboxylic 
acid), mikä tehostaa oksidatiivista fosforylaatio-
ta. Tämän seurauksena on korkea ATP-tuotanto. 
Näin syöpäsolujen lisääntyminen edistyy tervei-
den kudosten kustannuksella. 
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Jotta tämä onnistuisi, epiteelisillä syöpäsoluilla 
on kyky säädellä ympäröivien fibroblastien Cav-
1-ilmentymistä ja mitokondrioita. Cav-1 on eräs 
fibroblastien solukalvon proteiini. Oksidatiivinen 
stressi eli normaalia runsaampien hapettimien ja 
vapaiden radikaalien soluille aiheuttama rasitus 
aiheuttaa Cav-1 hajoamisen ja mitokondrioiden 
häviämisen fibroblasteissa. Tämä ajaa fibroblas-
tit aerobiseen glykolyysiin, jolloin syöpäsolujen 
mitokondrioiden aktiivisuus taas lisääntyy. Cav-
1 voi olla tärkeä tekijä, koska on huomattu, että 
sen esiintyessä syövän eloonjäämisprosentti on 
paljon suurempi kuin jos sitä ei havaittaisi lähes 
lainkaan. (Bonuccelli ym. 2010)

tehos taa
S yöpäs olut → O ks idatiiv inen

F os forylaatio
↓ ↑ ↓

aiheuttaa s iirretään AT P
↓ ↑

aerobinen glykolyys i K etoaineet
F ibroblas tit → Laktaatti

tuottaa

Kuva 3. Käänteinen Warburgin efekti.

MSF:n vaikutus fibroblastien 
metaboliaan

Fibroblasteissa esiintyvän MSF:n (migration 
stimulating factor) yli-ilmentymän arvellaan li-
säävän myofibroblastien erilaistumista sekä fib-
roblastien siirtymistä aerobiseen glykolyysiin. 
MSF:llä onkin tärkeä rooli syövän kehityksessä 
johtuen sen kyvystä vaikuttaa solujen liikkee-
seen ja solumatriksen muodostumiseen. MSF 
aktivoi tulehdukseen liittyvää transkriptiotekijää 
NF-κB, joka ajaa glykolyyttistä aineenvaihdun-
taa kasvaimen mikroympäristössä. 

Myös MSF:än signalointireitillä sijaitseva 
Cdc42 vaikuttaa MSF:än tavoin muun muassa 
aktivoiden mitokondrioiden toimintaa. Tämä 
MSF/Cdc42/NF-κB –signalointi onkin merkittä-
vä ajatellen solun siirtymistä aerobiseen glyko-
lyysiin. Vähähappisissa olosuhteissa MSF lisää 
laktaatin tuotantoa fibroblasteissa, ja kokonai-
suudessaan MSF voi lisätä kasvaimen kasvua 
nelinkertaisesti. MSF vaikuttaa myös TGF-β:n 
(transforming growth factor-β) tuotantoon, jolla 
on myös avainrooli syövän muodostumisessa. 
Normaalilla aikuisella MSF-tekijän esiintymi-
nen on vähäistä (Carito V. ym. 2012).
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Sytostaatteista yleisesti
Sytostaatit eli solunsalpaajat ovat syövän hoi-
dossa suhteellisen nuori menetelmä. Alkeellisia 
sytostaatteja on kokeiltu ensimmäistä kertaa 
1940-luvulla, jolloin lääkkeenä käytettiin typpi-
sinappikaasun johdoksia. Tämä oli miltei yksin-
omaan käytössä 60-luvulle saakka, jonka jälkeen 
sytostaattien kehittely alkoi edistyä. (Nieminen 
1995.) Suurin harppaus sytostaattien kehityk-
sessä on kuitenkin tapahtunut viimeisen kol-
menkymmenen vuoden aikana (Chu ja Sartorelli 
2007). 

Sytostaatteja käytetään syövän hoidossa muiden 
hoitomuotojen kuten sädehoitojen rinnalla. Sy-
tostaattien käyttö syövän hoidossa perustuu nii-
den kykyyn vaikuttaa ja estää solunjakautumista 
eri mekanismein. Ne vaikuttavat muun muassa 
DNA- ja RNA-synteesiin sekä entsyymien ja 
muiden proteiinien toimintaan ja aiheuttavat si-
ten yleensä ohjelmoituneen solukuoleman eli 
apoptoosin. (Elonen ja Elomaa 2007.)

Sytostaatteja luokitellaan yleisesti joko niiden 
kemiallisen rakenteen tai niiden vaikutusme-
kanismin mukaan, riippuen lähteestä. Tässä 
esseessä olemme käyttäneet suomalaista tapaa 
joka listaa sytostaatit lähinnä niiden kemiallisen 
rakenteen mukaan, hienoisia poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Esimerkiksi laajasti oppilaitoksissa 
käytössä olevassa Syöpätaudit –kirjassa (Duode-
cim 2007) on käytössä tämä luokittelutapa. 

Sytostaattien vaikutusmekanismit

Mitoosin estäjät

Mitoosin estäjien vaikutus kohdistuu solun mik-
rotubuluksiin, jotka ovat osa solun tukirankaa. 
Niiden ominaisuutena on nopea uudelleen jär-
jestäytyminen solun kasvun eri vaiheissa. Solun 
jakautumisessa mikrotubulusten tehtävänä on 

muodostaa sukkularihmasto ja vetää kahden-
tuneet vastinkromosomit erilleen omiin uusiin 
soluihinsa. Esimerkiksi vinka-alkaloidit estävät 
tämän sukkularihmaston muodostumisen py-
säyttäen solun jakautumisen mitoosivaiheessa. 
(Joensuu ym. 2007.) Taksaanit puolestaan sta-
biloivat solun rakennetta sitoutumalla mikro-
tubuluksiin (Gabriel 2007). Mikrotubulus-tak-
saani-kompleksi ei pysty purkautumaan, mikä 
on tarvittavaa solun välivaiheelle ja mitoosin 
tapahtumiselle (Gabriel 2007). Taksaanit voivat 
myös aiheuttaa ohjelmoidun solukuoleman si-
toutumalla apoptoosin estäjäproteiiniin (Bcl-2) 
ja estäen sen toiminnan (Gabriel 2007). Kuvassa 
1 näytetään mitoosinestäjien vaikutuskohta. 

Kuva 1: Mitoosinestäjien vaikutus kohdistuu mi-
toosisukkulan mikrotubuluksiin. 

Kliinisessä käytössä taksaanit ovat varsin uusi 
aineryhmä, ne lisensoitiin Euroopassa vasta 
90-luvun puolivälissä. Erityisesti doketakseli on 
osoittautunut hyvin tehokkaaksi aineeksi mm. 
rintasyövän hoidossa. Parhaiten doketakselin on 
havaittu toimivan antrasykliineihin perustuvien 
liitännäishoitojen (leikkauksen lisäksi annettava 
solunsalpaajahoito) osana. (Crown ym. 2004)



405

Proteasomin estäjät

Proteasomit toimivat sytoplasmassa ja tumassa 
proteiinihomeostaasin ylläpitäjinä vastaamalla 
suuresta osasta solunsisäisten proteiinien hajot-
tamisessa, sekä säätelemällä ja muokkaamalla 
useita solun toimintoja ohjaavia proteiineja (Jo-
ensuu ym. 2007). Se on usean proteiinin muo-
dostama, kaksiosainen kappale. Proteiiniin kiin-
nittyy ensin ubikitiini –niminen aminohappoket-
ju, jonka ohjaamana se kulkeutuu proteasomille. 
Kulkiessaan proteasomin sylinterimäisen raken-
teen lävitse proteiinin laskokset ensin aukeavat, 
ja sen jälkeen itse ketju alkaa hajota peptideiksi 
jotka vapautuvat sytoplasmaan. (Heino ja Vuen-
to 2004.) Kuvassa 2 esitetään proteasomin kaa-
vamainen rakenne. 

Kuva 2: Proteasomi. Keltainen ”U” merkitsee ubi-
kitiiniä. 

Proteasominestäjät ovat joukko aineita, joiden 
antituumorivaikutus johtuu siis niiden kyvystä 
estää solun proteiinien normaalia toimintaa (Jo-
ensuu ym. 2007). Kun proteasomien toimintaa 
haitataan, on seurauksena lääkkeestä riippuen 
esimerkiksi solun jakautumisen ja siis myös me-
tastasoinnin estyminen sekä apoptoosi (sytos-
taatti nimeltä bortetsomibi) tai verisuonten uu-
dismuodostumisen estyminen (talidomidi sekä 
lenalidomidi) (Elonen ja Elomaa 2007). 

Topoisomeraasientsyymien estäjät

Topomeraaseilla tarkoitetaan entsyymejä, jotka 
auttavat DNA:n ja RNA:n kontrolloinnissa. Ne 
estävät kromosomien solmuuntumista sen pak-
kautumisen ja aukenemisen aikana. Topoisome-
raasi kykenee katkaisemaan DNA-ketjun ja liit-
tämään sen taas yhteen ketjun liukuessa toisten 
säikeiden ohitse. (Elonen ja Järviluoma 1998.) 

Topoisomeraasi I kykenee katkaisemaan ja liittä-
mään yhteen vain toisen DNA:n säikeistä, ja vas-
taavasti topoisomeraasi II molemmat (Elonen ja 
Järviluoma 1998). Topomeraasi I:n estäjä sallii 
topoisomeraasi I:n toiminnan siinä määrin, että 
DNA:n toisen säikeen katkaisu onnistuu, mutta 
ei enää yhteen liittäminen (Elonen ja Järviluoma 
1998). Siten topoisomeraasi I:n estäjä aiheuttaa 
solukuoleman apoptoosilla tai vaihtoehtoisesti 
pysäyttää solun jakautumiskierron (Elonen ja 
Elomaa 2006). Topoisomeraasi I:n estäjää käy-
tettään pääasiassa munasarjasyövän sekä keuh-
kosyövän hoidossa (Elonen ja Elomaa 2006).

Topoisomeraasi II:n suorittamaa DNA:n uudel-
leen yhteen liittämistä estävät puolestaan po-
dofyllotoksiinijohdokset etoposidi ja teniposidi 
(Joensuu ym. 2007). Vaikutus on faasispesifinen 
ja kohdistuu S-vaiheen loppuun sekä G2-vaihee-
seen. Etoposidia ja teniposidia käytetään mm. 
akuuttien leukemioiden, lymfoomien ja pieni-
soluisen keuhkosyövän hoidossa. (Joensuu ym. 
2007.) 

Antimetaboliitit

Antimetaboliitit ovat foolihapon, puriinien tai 
pyrimidiinien rakenteellisia kopioita tai niiden 
aineenvaihduntaan vaikuttavia aineita. Ne usein 
estävät elimistön normaalien metaboliittien (ai-
neenvaihduntaan vaikuttavien aineden) käyttöä 
nukleiinihapposynteesissä, josta seurauksena 
on jonkin tarvittavan ainesosan puutos tai kes-
keisen entsyymin inhibio. Eräät antimetaboliitit 
jopa pääsevät osaksi syntetisoituvaa DNA:ta tai 
RNA:ta jolloin syntynyt nukleiinihappo toimii 
virheellisesti tai vaurioituu herkästi myöhem-
min. (Joensuu ym. 2007.)
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Fluorourasiili on urasiilin rakenteellinen kopio 
(Gabriel 2007, Joensuu ym. 2007) ja käyttäy-
tyy monissa reaktioissa sen mukaisesti. Se voi 
aktivoitua fluorodeoksiuridiinimonofosfaatiksi 
(FdUMP) inhiboiden DNA-synteesissä tarvitta-
vaa tymidylaattisyntaasientsyymiä. Lisäksi fluo-
rourasiili trifosfaatiksi fosforyloiduttuaan pääsee 
osaksi RNA:ta häiriten sen toimintaa. (Joensuu 
ym. 2007.)

Hydroksiurea eli hydroksikarbamidi estää DNA-
synteesiä inhiboimalla ribonukleotidi reduk-
taasientsyymiä, jolloin ribonukleotidien (ADP, 
GDP, jne.) muuttuminen vastaaviksi deoksiribo-
nukleotideiksi (cADP, cGDP, jne.) estyy (Joen-
suu ym. 2007).

Alkyloivat aineet

Alkyloivia aineita käytetään yleisesti syövän hoi-
dossa solunsalpaajina, mm. lymfooman, rinta- ja 
munasarjasyövän sekä aivokasvainten hoidossa. 
Alkyloivien aineiden käyttö perustuu niiden ky-
kyyn kompleksoitua DNA:n kanssa, jolloin nii-
den alkyyliryhmät (esimerkiksi metyyli tai etyy-
li) muodostavat kovalenttisia sidoksia DNA:han 
ja siten estävät solun DNA:n normaalia toimin-
taa. (Nieminen 1995, Elonen ym. 1994, Elonen 
ja Järviluoma 1998.) Lisäksi ne saattavat rikkoa 
puriinirenkaan ja voivat myös katkaista koko 
DNA-ketjun (Elonen ym. 1994). Ne vaikuttavat 
soluun useissa sen jakautumisvaiheista eikä nii-
den toiminta siten ole riippuvaista solukierron 
ajankohdasta, joskin alkyloivien aineiden vaiku-
tus soluun on parhaimmillaan solukierron G1- ja 
S-vaiheissa (Chu ja Sartorelli 2007) ja vaikutus 
ilmenee vain jakautuvissa soluissa (Elonen ym. 
1994).

Alkyloiville aineille yhteistä on niiden rakenteen 
1,2-kloorietyyliamiini, johon on sitten kiinnitty-
neenä erilaisia sivuryhmiä kuten metyyliryhmä 
tai bentseenirenkaan ja sen sivuketjun muodos-
tamia ryhmiä. Alkyloivien aineiden perusrunko 
voi 1,2-kloorietyyliamiinin lisäksi olla myös nit-
rosurea, johon on liittyneenä erilaisia sivuketju-
ja. Lisäksi on muutamia muita alkyloivia aineita, 
joiden rakenne eroaa edellisistä. (Chu ja Sarto-
relli 2007.) 

Esimerkkinä alkyloivista aineista voidaan tässä 
mainita yleisesti käytetty syklofosfamidi. Syk-
lofosfamidi on laajakirjoinen sytostaatti, jonka 
perusrunko on aiemmin mainittu 1,2-kloorie-
tyyliamiini. (Chu ja Sartorelli 2007.) Sitä käyte-

tään yleisesti mm. lymfooman, myelooman sekä 
kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa, sekä 
näiden lisäksi yhdistelmähoitoina toisten sytos-
taattien hoidossa mm. rinta-, keuhko- ja muna-
sarjasyövän hoidossa (Elonen ym. 1994). Syk-
lofosfamidin toiminta alkaa maksan entsyymien 
muokatessa sen 4-hydroksisyklofosfamidiksi, 
jonka jälkeen se kulkeutuu syöpäsoluihin. Näis-
sä se muuntuu edelleen, nyt aktiiviseksi fosfora-
midisinappikaasuksi ja akroleiiniksi. (Elonen ja 
Elomaa 2006.) Toinen näistä tuotteista, akrole-
iini on vastuussa syklofosfamidin aiheuttamasta 
rakkoärsytyksestä, joka on yleinen haittavai-
kutus (Elonen ja Teerenhovi 1992, Elonen ym. 
1994).

Ei-klassiset alkyloivat aineet

Ei-klassiset alkyloivat aineet ovat rakenteeltaan 
erilaisia kuin edellä esitellyt alkyloivat aineet, 
mutta ne toimivat kuten klassisetkin eli muo-
dostavat kovalenttisia sidoksia DNA:n hiiliato-
mien kanssa. Prokarbatsiini on ei-klassisiin al-
kyloiviin aineisiin luokiteltava sytostaatti. Sen 
tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta, mutta 
se estää DNA:n, RNA:n ja proteiinien synteesiä. 
Luultavasti vaikutus johtuu sen metaboliiteista 
azoprokarbatsiinista sekä vetyperoksidi. (Chu 
ja Sartorelli 2007.) Tämän lisäksi se vaikuttaa 
myös kromosomeihin katkomalla niitä sekä ai-
heuttaa translokaatiota eli perintöaineksen vaih-
tumista useamman kromosomin kesken (Elonen 
ja Elomaa 2006, Solunetti: Translokaatio). 

Entsyymit

Kaikki pahanlaatuiset solut eivät itse pysty syn-
tetisoimaan asparagiinia, jolloin ne ovat täysin 
riippuvaisia ekstrasellulaaritilan asparagiinista. 
Asparaginaasientsyymi hydrolysoi ekstrasel-
lulaaritilan asparagiinin ja glutamiinin, mikä 
johtaa pahanlaatuisten solujen tuhoutumiseen. 
Asparaginaasin tärkein käyttö on akuutti lym-
faattinen leukemia. (Joensuu ym. 2007.)

Platinajohdokset

Platinajohdokset ovat edellisten sytostaattiainei-
den tavoin DNA:han vaikuttavia solunsalpaajia. 
Ne kiinnittyvät DNA-ketjuun ja saavat kemialli-
silla (risti)sidoksillaan DNA:n taipumaan, jolloin 
sen toiminta estyy ja syntyy esimerkiksi katkok-
sia säikeisiin. (Elonen ja Järviluoma 1998.) Pla-



407

tinajohdosten vaikutuksesta solun jakautumis-
kierto ei etene G2-vaihetta pidemmälle, vaan py-
sähtyy ja seuraa ohjelmoitunut solukuolema eli 
apoptoosi (Elonen ja Elomaa 2007). Perinteisiä 
platinajohdoksia ovat muun muassa sisplatiini 
sekä karboplatiini. Lisäksi on olemassa edellisis-
tä poikkeavia, niin kutsuttuja kolmannen polven 
platinajohdoksia, joiden vaikutusmekanismi on 
erityyppinen. Oksaliplatiini on tällainen sytos-
taatti. Sen vaikutus syövän hoidossa perustu sen 
kykyyn muodostaa DNA:ssa sisäisiä siltaraken-
teita, joka aiheuttaa apoptoosin. (Elonen ja Elo-
maa 2007.) 

Perinteisiä platinajohdoksia käytetään yleisesti 
esimerkiksi munasarja-, rakko- ja kivessyövis-
sä sekä pään ja kaulan alueen syöpien hoidossa. 
Oksaliplatiinia taas käytetään munasarjasyövän 
lisäksi muun muassa rinta-, keuhko- ja munuais-
syövän hoidossa. (Elonen ja Elomaa 2007). 
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Tiivistelmä
Luonnollinen immuniteetti syöpäsoluja vastaan perustuu sytotoksisiin T-lymfosyytteihin, jotka tunnistavat 
sairaalloisesti jakautuvan solun, aktivoituvat ja lopulta tuhoavat sen. T-soluterapiassa hyödynnetään tätä omi-
naisuutta, ja sillä on saavutettu lupaavia tuloksia syöpäkasvainten hoidossa. TIL-soluterapiassa (engl. Tumor-
Infiltrating Lymphocyte) tuumorista eristetyt T-solut ovat osoittautuneet toimiviksi lähinnä melanooman hoi-
dossa. Laajentaakseen syövän soluhoidon käyttökohteita, tutkijat ovat onnistuneet muokkaamaan myös verestä 
erotettuja T-soluja erilaistumaan syöpäsoluja tappaviksi lymfosyyteiksi. TCR-terapiassa (engl. T-Cell Recep-
tor) näihin eristettyihin T-soluihin viedään geeni, joka ilmentää tiettyyn antigeeniin reagoivaa solukalvon re-
septoria. Tällöin lymfosyytti voi sitoutua antigeenia esittelevään MHC-I –molekyyliin ja hajottaa kohdesolun. 
TCR-terapian lisäksi tutkimuskohteena ovat myös kimeerisillä antigeenireseptoreilla (CAR, engl. Chimeric 
Antigen Receptor) varustetut T-solut. Nämä CAR-solut voivat tunnistaa syövälle tyypillisiä antigeenejä ilman 
MHC-I –molekyyliä. Näillä uusilla hoitomuodoilla on saavutettu parempia vasteita useampiin syöpälajeihin, 
ja nykyään kliininen T-soluvälitteinen syöpätutkimus keskittyykin juuri TCR- ja CARterapian tarjoamiin mah-
dollisuuksiin. 

Solut syövän hoidossa
Immunologit ovat jo pitkään tutkineet T-solujen 
mahdollisuuksia syövän hoidossa. T-lymfosyytit 
ovat tärkeä osa hankinnaista immuniteettia, ja 
pääasiassa niiden avulla elimistö puolustautuu 
kasvaimia vastaan. Sytotoksisten ominaisuuk-
sien vuoksi T-solut ovat mielenkiintoisia kan-
didaatteja spesifiseen syövän immunoterapiaan. 
(Cartellieri ym. 2010)

Syövän soluterapiassa eristetään T-lymfosyyttejä 
potilaan tai luovuttajan elimistöstä. Näitä soluja 
voidaan haluttaessa muokata eri tavoilla, minkä 
jälkeen niiden annetaan jakaantua suuremman 
solupopulaation aikaansaamiseksi. Solut palau-
tetaan potilaan elimistöön, jolloin ne luontaisesti 
hakeutuvat syöpäsoluihin, ja ideaalitilanteessa 
tuhoavat ne. (Cartellieri ym. 2010, Davies & 
Maher 2010, Park ym. 2011.)

Sytotoksiset T-lymfosyytit

Sytotoksisten T-solujen pinnalla on erityisiä re-
septoreita (TCR, engl. T-Cell Receptor), jotka 
tunnistavat solun pintaan muodostuvia antigee-
neja, ja näin T-solut kykenevät kohdistamaan 
vaikutuksensa yksittäisiin soluihin (Weinberg, 

2007). T-lymfosyyttejä, jotka tunnistavat ni-
menomaan kasvainsolujen pinnalla olevia anti-
geeneja, kutsutaan tuumorihakuiseksi T-soluksi 
(TIL, Tumor-Infiltrating Lymphocyte) (Park ym. 
2011), ja kasvaimessa spefisesti esiintyvistä an-
tigeeneistä käytetään lyhennettä TAA (engl. Tu-
mor Assosiated Antigen) (Cartellieri ym. 2010).

MHC-I –molekyyli on solun pinnalla oleva ra-
kenne, joka sitoo solun sisäisiä antigeenejä, 
muodostaen antigeeni-MHC – kompleksin. T-
solu tunnistaa vieraan antigeenin, sitoutuu tähän 
kompleksiin omalla reseptorillaan (TCR), ja 
käynnistää immunologisen vasteen. MHC –pro-
teiini on alun perin hiireltä löydetty rakenne, jota 
ihmisessä vastaa HLA (engl. Human Leucosyte 
Antigen). HLA/MHC-I esittelee myös elimistön 
omia antigeenejä, jolloin toiselta henkilöltä saa-
tu kudossiirre aiheuttaa hylkimisreaktion, mikäli 
HLA-tyyppi on erilainen. (Kierszenbaum 2007.) 

Sytotoksisen T-solun aktivoituessa se kiinnittyy 
tiukasti kohdesoluun ja erittää interleukiineja, 
joista IL-2 auttaa solua itseään jakaantumaan. 
Seuraavaksi jakaantuneet solut tuottavat perfo-
riineiksi kutsuttuja proteiineja, jotka puhkaisevat 
kohdesolun solukalvoon huokosia, joiden läpi 
hajottavat aineet, vesi ja elektrolyytit pääsevät 
kulkeutumaan. Lisäksi T-solujen erittämät fas-
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ligandit sitoutuvat kohdesolun fas-reseptoriin 
(”kuolonreseptori”) käynnistäen vesiputousmai-
sen reaktiosarjan, joka päättyy kohdesolun apop-
toosiin. (Kiertzsenbaum 2007.)

TIL-terapia

Syöpäkasvaimessa esiintyy kyseistä kasvain-
tyyppiä vastaan erikoistuneita TIL-soluja. 
TIL-terapiassa näitä soluja eristetään kasvain-
näytteestä, ja kasvatetaan elimistön ulkopuolel-
la. Proliferaatiota tehostetaan IL-2-liuoksella, 
jolloin näytteessä olevat syöpäsolut kuolevat, 
mutta kasvainsolujen kanssa kontaktissa olleet 
TIL-solut lisääntyvät. Lopulta nämä kloonatut 
TIL-solut viedään takaisin potilaaseen, jolloin 
solut hakeutuvat kasvaimeen ja hyökkäävät syö-
päsoluja vastaan. (Kierszenbaum 2007, Park ym. 
2011.) 

Hoitoa rajoittaa kuitenkin se, että monet kas-
vainantigeenit ovat peräisin omasta elimistöstä, 
jolloin T-solujen on hankala tunnistaa niitä vie-
raiksi. Tästä syystä TIL-terapia on käytännössä 
tehokas vain kaikkein immunogeenisimpiin kas-
vaimiin, etenkin melanomaan. (Davies&Maher 
2010.) Lisäksi rajoitteena on, että kasvainta 
täytyy saada kirurgisesti poistettua, ja kyettävä 
tuottamaan johdonmukaisesti syöpäkasvainta 
vastaan toimivia T-soluja. (Park ym. 2011.)

TCR

Tavalliset T-solut voidaan saada reagoimaan 
tiettyyn antigeeniin siirtämällä niihin geeni, 
joka ilmentää toivottua T-solu reseptoria. Aluk-
si T-soluja eristetään joko potilaan omasta ve-
renkierrosta, tai saadaan luovuttajalta. Haluttu 
TCR-geeni istutetaan geeninkuljetusvektoriin 
(esimerkiksi retrovirukseen tai transposoniin), 
ja viedään T-soluun. Uusien T-solujen prolife-
raatiota tehostetaan IL-2:n avulla, ja lopulta ne 
viedään potilaaseen. Hoidon onnistumista pa-
rannetaan antamalla kemoterapiaa ennen uusien, 
haluttua reseptoria ilmentävien T-solujen infuu-
siota. (Park ym. 2011.)

TCR-terapian käyttöä rajoittaa se, että elimistön 
oma immuunipuolustus voi aktivoitua TCR-
soluja vastaan, mikäli luovuttajan HLA-tyyppi 
on erilainen. (Park ym. 2011.) Lisäksi T-solure-
septori vaatii vastaparikseen MHC-I -proteiinin 
jotta solu aktivoituisi tuottamaan sytokiineja. 
Syöpäsolut voivat hiljentää HLA-geenialueen, 
jolloin MHC-I –proteiinia ei muodostu, eikä 
TCR tunnista syöpäsolua. (Cartellieri ym. 2010, 
Davies & Maher 2010, Park ym. 2011.) T-solu-
jen reseptorit eivät kykene tunnistamaan muita 
molekyylejä kuin peptidejä, jolloin muunlaiset 
antigeenit, kuten hiilihydraatit ja lipidit, eivät 
aktivoi solua. (Park ym. 2011.)

CAR

Tutkijat ovat kehittäneet kimeerisen, eli keinote-
koisen, antigeenireseptorin (CAR, engl. Chime-
ric Antigen Receptor), joka osaa tunnistaa tuu-
morissa spesifisesti esiintyviä antigeenejä (TAA) 
ilman, että HLA-molekyyli niitä esittelisi (kuva 
1). CAR-terapian etuna on, että kun toimiva re-
septori on kerran kehitetty, sitä voidaan käyttää 
riippumatta potilaiden kudostyypistä (HLA-tyy-
pistä). Lisäksi se ei rajoitu ainoastaan T-solujen 
avulla tehtävään soluterapiaan, vaan myös NK-
soluja voidaan kimeeristen antigeenireseptorien 
avulla ohjelmoida tappamaan syöpäsoluja. CAR 
tunnistaa myös hiilihydraatteja ja lipidejä anti-
geeneiksi. (Cartellieri ym. 2010, Davies & Ma-
her 2010, Park ym. 2011.)

CAR-solut voidaan jakaa toimintansa perusteella 
kolmeen sukupolveen. Ensimmäisen sukupolven 
solut kykenevät tunnistamaan TAA-molekyylin, 
sitoutumaan siihen ja käynnistämään soluvas-
teen T-lymfosyytissa. Toisen sukupolven CAR-
solut pystyvät lisäksi jakaantumaan elimistössä, 
ja niiden syöpäsoluun kohdistuva vaikutus on 
ensimmäistä voimakkaampi. Kolmannessa suku-
polvessa näitä ominaisuuksia on vahvistettu en-
tisestään. (Cartellieri ym. 2010, Davies & Maher 
2010, Park ym. 2011.)
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Kuva 1. T-solun tunnistaa kasvainantigeenin (TAA) joko kimeerisellä reseptorilla (CAR, vasemmalla) tai 
tavallisella T-solu reseptorilla (TCR, oikealla). Huomaa, että TCR tarvitsee vastaparikseen MHC-I –mole-
kyylin. Sitoutuminen käynnistää soluvasteen, joka johtaa kasvainsolun apoptoosiin.

Esimerkkejä TCR- ja car- terapioiden 
mahdollisuuksista
52 – vuotias mies sairasti etäpesäkkeitä lähettä-
nyttä melanoomaa. Potilasta oli hoidettu usealla 
erilaisella menetelmällä; hän oli saanut muun mu-
assa korkean annoksen IL-2 – hoitoa ja kokeelli-
sen syöpärokotteen, ja häneltä oli poistettu imus-
olmuke. Kaikista hoidoista huolimatta kasvaimia 
kasvoi edelleen kainalossa ja maksassa. TCR-te-
rapian jälkeen kainalon kasvain katosi kokonaan, 
ja maksan syöpäsolumassa pieneni 89%, jolloin 
tämä pienentynyt kasvain poistettiin kirurgisesti. 
Potilas todettiin kliinisesti terveeksi vielä 21 kuu-
kautta hoidon jälkeen. (Morgan ym. 2006.)

Potilas oli sairastanut kroonista lymfaattista leu-
kemiaa vuodesta 1996. Hän oli saanut solusal-
paajahoitoa useita kertoja vuosien 1996–2009 
välillä, joilla oli saavutettu ainoastaan tilapäistä 
parannusta lymfosyyttiarvoihin, ja potilaalle oli 
kehittynyt adenopatia. Heinäkuussa 2010 poti-
las otettiin mukaan ensimmäisen vaiheen kliini-
seen tutkimukseen, jossa käytettiin CAR-soluja. 
Hoito oli hyvin siedetty, eikä kuumetta tai ri-
pulia vakavampia haittavaikutuksia esiintynyt. 
Kuukauden päästä adenopatiaa ei näkynyt CT 
kuvissa, eikä luuytimestä löytynyt syöpäsoluja. 
Leukemia ei ollut uusiutunut elokuuhun 2011 
mennessä, remission jatkuessa siten ainakin 10 
kuukautta. (Porter ym. 2011.)

TCR- ja CAR –menetelmiä on tutkittu lukuisis-
sa kliinisissä kokeissa, useiden erilaisten syö-
pätyyppien hoitoon. Useiden koejärjestelyjen 

tuloksena ei ole ollut mainittavaa kliinistä vas-
tetta (Cartellieri ym. 2010, Park ym. 2011), mikä 
todistaa, että tutkimustyötä on edelleen jatketta-
va. Toisaalta monet selviytymistarinat vakuutta-
vat, että tulevaisuudessa T-soluterapialla voi olla 
merkittävä rooli syöpähoidoissa.
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Tiivistelmä
Kun elimistön luonnollinen puolustusjärjestelmä 
eli immuunijärjestelmä ei toimi normaalilla ta-
valla tai sen toimintaan tulee häiriö, on seurauk-
sena immuunisairaus. Keskitymme työssämme 
aluksi määrittelemään immuuni-sairauksien 
luonnetta ja kertomaan millaisia immuunisai-
rauksia on olemassa. Immuunisairauksissa im-
muunipuolustus joko hyökkää virheellisesti 
elimistön omien solujen kimppuun tai immuno-
loginen puolustus ei pysty normaalilla tavalla 
reagoimaan ulkoisiin taudinaiheuttajiin. Erityyp-
piset immuunisairaudet jaetaan immuunipuutos-
tiloihin, autoimmuunisairauksiin sekä infektio-
tauteihin. Vasta-ainehoidot ovat tuoneet uutta 
tehoa immuunisairauksien hoitoon perinteisten 
lääkkeiden rinnalle, ja aiheesta on tehty runsaas-
ti tutkimusta. Valitsimme esimerkkisairaudeksi 
Crohnin taudin, sillä sen hoitoon on kehitetty 
useita erilaisia vasta-aineiden käyttöön perustu-
via hoitokeinoja ja kyseisistä hoitokeinoista on 
varsin tuoreita tutkimustuloksia käytettävissä. 
Crohnin taudissa potilas kärsii kroonisesta suo-
listotulehduksesta, ja vasta-ainehoidot perustu-
vatkin tämän tulehdustilan lievittämiseen estä-
mällä tulehdusvälittäjäaineiden toimintaa.

Johdanto
Immuunijärjestelmä on kehon oma puolustus-
järjestelmä, joka suojaa elimistöä erilaisilta tau-
dinaiheuttajilta, kuten viruksilta, bakteereilta, 
alkueläimiltä ja loisilta. Immuunipuolustuksen 
toiminta perustuu kehoon kuulumattomien ai-
neiden tunnistamiseen ja tuhoamiseen erilaisten 
puolustusjärjestelmän solujen, kuten imusolujen 
eli lymfosyyttien, makrofagien ja granulosyyt-
tien, toimesta. Imusolut jaetaan soluvälitteistä 
puolustusta hoitaviin T-lymfosyytteihin ja vasta-
ainevälitteistä eli humoraalista puolustusta hoi-
taviin B-lymfosyytteihin. Vasta-aineet eli im-
munoglobuliinit ovat valkuaisaineita, joita im-

muunipuolustus tuottaa kohdatessaan elimistölle 
vieraita aineita eli antigeenejä. Vasta-aine reagoi 
kohdatun antigeenin kanssa sitoutumalla tähän 
spesifisesti antigeenin kanssa yhteensopivan 
rakenteensa avulla. Vasta-aineen sitoutuminen 
estää antigeenin tarttumisen isäntäsolun resepto-
reihin ja näin antigeenin toiminnan. Vasta-aineen 
sitoutuminen antigeeniin toimii myös merkkinä 
immuunipuolustuksen syöjäsoluille, jotka tuho-
avat antigeenin fagosytoimalla eli solusyönnin 
avulla. Vasta-ainereaktiosta jää vereen myös 
muistisoluja saman antigeenin uudelleen koh-
taamista varten, jolloin vaste on nopeampi kuin 
ensimmäisellä kohtaamisella. (http://www.solu-
netti.fi/fi/histologia/immuunipuolustus/ ,http://
www.solunetti.fi/fi/histologia/adaptiivinen_im-
muunivaste/2/, http://www.terveyskirjasto.fi/
terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt01301&p_
haku=vasta-aine)

Immuunisairaudet
Joskus immuunipuolustus ei kuitenkaan toimi 
kuten sen kuuluisi, ja tällöin kyseessä on im-
muunisairaus. Immuunisairauksia on kolmea 
tyyppiä: immuunipuutostiloja, autoimmuunisai-
rauksia sekä infektiotauteja. Immuunisairauksiin 
kehitellään biologisia hoitokeinoja, jotka perus-
tuvat seerumista eristettyjen tai kliinisesti tuotet-
tujen vasta-aineiden käyttöön.

Immuunipuutostilat

Primaaria immuunivajavuutta sairastavien hen-
kilöiden immuunipuolustuksen toiminnassa on 
puutos tai häiriö, jolloin henkilö sairastuu nor-
maalia helpommin erilaisten taudinaiheuttajien 
vaikutuksesta ja taudista paraneminen on hitaam-
paa. Sekundaaria immuunivajavuutta sairastavil-
la immuunipuolustus on heikentynyt ulkoisen 
tekijän, kuten Hi-virusinfektion, lääkkeiden, pa-
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lovamman tai munuais-, suolisto- tai verisairau-
den takia. (http://www.baxter.fi/hoitohenkilosto/
terapia_alueet/immunoglobuliinit/index.html).
Vakavimpia immuunipuutostiloja on HI-viruk-
sen aiheuttama AIDS (acquired immunodefien-
cy syndrome, hankinnainen immuunivajavuus), 
joka johtaa aluksi immuunipuolustuksen romah-
tamiseen ja lopulta kuolemaan. (http://www.
terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_
artikkeli=dlk00421&p_haku=immuunikato)

Autoimmuunisairaudet

Autoimmuunisairauksissa ihmisen puolustus-
järjestelmä hyökkää virheellisesti elimistön 
omien solujen ja kudosten kimppuun. Ihmisen 
kehityksen aikana kateenkorva säätelee ihmisen 
immuunivasteen kehitystä, ja siellä esimerkiksi 
karsitaan omien kudoksien rakenteita tunnista-
vat imusolut pois. Joillakin ihmisillä karsinnassa 
tapahtuu kuitenkin häiriöitä, ja omia kudoksia 
vastaan hyökkääviä soluja jää toimintaan. Tun-
nettuja autoimmuunisairauksia ovat mm. nivel-
reuma, diabetes ja kilpirauhasen tulehdukset. 
(http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/
tk.koti?p_artikkeli=dlk00010&p_haku=vasta-
aine%20hoito) 

Infektiotaudit

Virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamia tuleh-
dustiloja kutsutaan infektiotaudeiksi. Tulehdus-
reaktio ilmenee yleisesti verimuutoksina ja voi 
ilmetä paikallisesti esimerkiksi hengitysteiden 
limakalvoilla. Tulehdusreaktiossa valkosolut 
lisääntyvät infektiokohdassa ja verenkierrossa, 
ja erittävät sytokiineja eli tulehdushormoneita. 
Sytokiinit saavat aikaan tulehdukselle tyypilli-
set oireet, kuten kuumeen nousun, lihassäryn ja 
huonon olon. Infektiotauteja ovat esimerkiksi 
erilaiset hengitystie- ja suoli-infektiot, maksa-
tulehdukset, (http://www.terveyskirjasto.fi/ter-
veyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00009&p_
haku=infektiotaudit)

Vasta-ainehoito Crohnin taudissa

Crohnin tauti

Crohnin tauti on krooninen suoliston tulehdus-
sairaus. Tulehdus johtuu suolen immunologisen 
toleranssin eli sietoisuuden heikkenemisestä suo-
len normaalia bakteeriflooraa kohtaan. Säätely-
häiriön aiheuttaa jokin laukaiseva tekijä geneet-
tisesti alttiilla henkilöllä. Lymfosyyttien lisään-
tyminen ja aktivoituminen tulehtuneessa suo-
lessa aiheuttaa sytokiinien vapautumisen, mikä 
voimistaa tulehdusta entisestään. Tulehdusta 
voi esiintyä koko ruuansulatuskanavassa, mutta 
yleisimmin sykkyräsuolen (Ileum) ja paksusuo-
len (Colon) alueella. Taudin tyypillisiä oireita 
ovat vatsakivut, ripuli, kuumeilu, laihtuminen 
ja veriulosteet. Taudissa voi kehittyä suolitukos 
ja on tyypillistä, että tulehdus tunkeutuu syvälle 
kudokseen, jolloin syvistä haavaumista tulee fis-
suuroita eli halkeamia tai muodostuu fisteleitä eli 
avanteita ja absesseja eli märkäpesäkkeitä. (http://
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaar-
tikkeli/tunnus/hoi50029?hakusana=crohnin%20
tauti, http://www.terveyskirjasto.fi/terveys-
kirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01110&p_
haku=crohnin%20tauti#s5 , http://www.solunet-
ti.fi/fi/patologia/crohnin_tauti/)

Crohnin taudin yleinen hoito

Crohnin tautiin ei ole parantavaa hoitoa, lääkehoi-
dolla voidaan kuitenkin vähentää oireita ja komp-
likaatioita. Lääkehoidossa käytetään 5-aminosali-
syylihappovalmisteita, sulfasalatsiinia, kortikos-
teroideja, antibiootteja ja immunomoduloivia eli 
immunivastetta muuntelevia lääkkeitä. Hoidon 
tavoitteena on oireettomuus ja remissio eli oi-
reiden lieveneminen ilman kortikosteroidi lää-
kitystä. Kortikosteroideista riippuvaisia ja sille 
immuuneja potilaita hoidetaan immunomoduloi-
villa eli immuunivastetta muuntelevilla lääkkeillä. 
Immunosupressiiviset lääkkeet eli solunsalpaajat 
estävät erityisesti lymfosyyttien lisääntymistä. 
Muu immuunivastetta muuntava hoito perustuu 
tulehtuneesta limakalvosta vapautuvien sytokiini-
en vaikutuksen estoon, stimulaatioon tai muuten 
tulehduksenvälittäjäsolujen toimintaan. (http://
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaar-
tikkeli/tunnus/hoi50029?hakusana=crohnin%20
tauti, http://www.terveyskirjasto.fi/terveys-
kirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01110&p_
haku=crohnin%20tauti%23s5)



413

Käytetyimmät vasta-aineet Crohnin 
taudin hoidossa

Vasta-ainehoitoihin siirrytään Crohnin taudin 
hoidossa yleensä silloin, kun potilas kärsii vai-
keasta aktiivisesta taudista, johon tavanomai-
nen kortikosteroidin ja immunosuppressiivisen 
lääkehoidon yhdistelmä ei tehoa tai se aiheuttaa 
haittavaikutuksia eikä leikkaus tule kyseeseen. 
Erityisesti TNF- alfan monoklonaaliset eli yhden 
solukloonin tuottamat (http://www.terveysport-
ti.fi.pc124152.oulu.fi:8080/pls/terveysportti/
rex_terminologia.koti) vasta-aineet infliksima-
bi, adalimumabi, sertolitsumabi ovat osoittau-
tuneet tehokkaiksi. Tuumorinekroositekijän eli 
TNF-alfan määrä sairastuneella alueella lisään-
tyy. TNF-alfa on proinflammatorinen sytokiini, 
joka yhdessä muiden sytokiinien kanssa säätelee 
tulehdussolujen profileraatiota ja apoptoosia. 
TNF-alfaa erittävät monosyytit, makrofagit sekä 
T-solut ja se välittää signaaleja immuunisolujen 
välillä. Myös natalitsumabia on tutkittu vasta-
ainehoidossa Crohnin tautiin, mutta Euroopas-
sa natalitsumabilla ei ole myyntilupaa. (http://
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaar-
tikkeli/tunnus/hoi50029?hakusana=crohnin%20
tauti ,H.Imaeda ym. 2012, Parashette ym. 2010)

Infiliksimabi
Infliksimabi on kimeerinen eli näennäisesti yh-
teensopimattomista osista koostuva monoklo-
naalinen vasta-aine. Se on valmistettu liittä-
mällä yhteen hiiren soluissa tuotettu TNF-alfan 
vasta-aine ja ihmisen immunoglobuliini IgG-1. 
Infliksimabi kiihdyttää TNF-alfaa tuottavien so-
lujen apoptoosia eli ohjelmoitua solukuolemaa ja 
edistää vasta-aine riippuvaista ja komplementti-
riippuvaista sytotoksisuutta. Useat tutkimukset 
ovat osoittaneen infliksimabin lieventävän Croh-
nin taudin oireita ja ylläpitävän oireetonta tilaa 
sekä vähentävän tehokkaasti histologista ja en-
doskooppista sairauden aktiivisuutta. (Parashette 
ym. 2010, Lee ym. 2012)

Infliksimabin on todettu soveltuva sekä aikuis- 
että lapsipotilaiden hoitoon ,ja sen on molem-
milla todettu oireiden lievittämisen lisäksi edis-
tävän limakalvon paranemista, mikä on tärkeää 
ravinteiden imeytymisen kannalta (Kierkus ym. 
2012, Fasanmade ym. 2011). Infliksimabihoi-
don on osoitettu olevan turvallista ja tehokasta 
myös pitkällä aikavälillä (O’Donell ym. 2011). 
Osalle infliksimabilla hoidetuista on kuitenkin 
kehittynyt ATI:tä (anti-infliximab antibodies) eli 

infliksimabin vasta-aineita. Jaksottaisina infuu-
sioina annetussa hoidossa ATI:den ilmenemisen 
todennäköisyys on melko suuri (45.8%), mutta 
ylläpitohoitoina annettuna vain noin 12,4%. Im-
munosupressiivisilla lääkkeillä ATI: den ilme-
nemisen todennäköisyys putoaa noin puoleen. 
ATI:den on huomattu lisäävän riskiä infuusiore-
aktioille, mutta vaikutuksesta remissioon ei ole 
vielä varmaa tietoa (Lee ym. 2012). Tämä voi 
johtua mm. siitä, että ATI-pitoisuuksien mittaa-
miseen on erilaisia tapoja, mitkä johtavat erilai-
siin tutkimustuloksiin (Lee ym. 2012, Imaeda 
2012). 

Adalimumabi
Adalimumabia käytetään tulehduksellisen ja fis-
tuloivan eli avanteita muodostavan Crohnin tau-
din hoitoon ja remission ylläpitoon. Adalimumabi 
on havaittu erityisen tehokkaaksi fistuloiden hoi-
dossa (Colombel ym.2009). Lääke annetaan ihon 
alle subkutaanisesti kaksikertaa viikossa. (http://
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaar-
tikkeli/tunnus/hoi50029?hakusana=crohnin%20
tauti) Osa infliksimabiin reagoimattomista poti-
laista voi saada vasteen adalimumabille, mutta 
sen on havaittu toimivan paremmin potilailla, 
joita ei ole aikaisemmin hoidettu anti-TNF hoi-
dolla (Panaccione ym. 2011). Adalimumabi on 
täysin humaani TNF- alfan monoklonaalinen 
vasta-aine, joten se aiheuttaa vähemmän immu-
niteetti reaktioita kuin infliksimabi. (Parashette 
ym. 2010)

Sertolitsumabi
Sertolitsumabi eroaa rakenteeltaan infliksima-
bista ja adalimumabista, sillä sen TNF-alfa-
vasta-ainetta sitova kohta fab-fragmentti on PE-
Gyloitu eli vasta- aine molekyylin rakenteeseen 
on lisätty polyetyleeniglykolia (kuva1). Näin on 
saatu lisättyä lääkkeen pitkävaikutteisuutta. Ser-
tolitsumabista puuttuu myös Fc-alue (kuva1), 
minkä on todettu vähentävän haittavaikutuksia. 
Lääkettä annetaan subkutaanisesti eli ihonalai-
sesti neljän viikon välein. (Rutgeerts ym. 2008) 

Natalitsumabi
Crohnin taudissa leukosyytit vaeltavat veren-
kierrosta ruuansulatuskanavan kudokseen ja 
niiden aktivaatiota tulehduskohdissa välittävät 
alfa-4-integriinit (Ghosh ym. 2003). Natalit-
sumabi (markkinoitu myös nimellä Tysabri) 
on monoklonaalinen humanisoitu (eli kohde-
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molekyyliin sitoutuvat vasta-aineen osat on 
liitetty ihmisen immunoglobuliinimolekyylin 
runkoon (kuva 1)) igG-4 vasta-aine. Se estää 
leukosyyttien tarttumisen suolen endoteeliin ja 
tunkeutumisen tulehdusalueelle sitoutumalla 
alfa-4-integriiniin (Sandborn ym. 2005). Nata-
litsumabi-infuusioiden on osoitettu lisäävän ja 
ylläpitävän remissiota Crohnin taudin hoidossa 
(Ghosh ym.2003, Honey 2008). Natalitsumabi 
on yleisesti hyvin siedetty, mutta sen on todettu 

voivan lisätä riskiä sairastua PML:n eli etenevää 
multifokaaliseen leukoenkefalopatiaan. Yhdys-
valloissa natalitsumabi on riskeistä huolimatta 
käytössä Crohnin taudin hoidossa aikuisilla, jot-
ka eivät saa vastetta tai eivät kestä tavanomaisia 
hoitoja tai TNF-alfan vasta-aineita (Honey 2008, 
Macdonald ym.2006, http://www.kaypahoito.
fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/
hoi50029?hakusana=crohnin%20tauti). 

Kuva 1: Kaaviokuva Crohnin taudin hoidossa käytetyistä vasta-aineista. (mukailtu Parashette ym. 2010)

Johtopäätökset ja tulevaisuuden 
näkymät vasta-ainehoidossa
Tulevaisuudessa uskomme, että tutkimusta 
ATI:den vaikutuksesta remissioon ja infliksi-
mabi-vasteen heikkenemiseen tullaa tekemään 
paljon, sillä infliksimabi on käytetyimpiä TNF-
alfan vasta-aineita. Lisäksi ATI-pitoisuuksien 
mittaamiseen tullaan kehittämään tarkempia 
menetelmiä, jotta eri tutkimuksiin saataisiin 
yhtenäinen linja mittaamistavassa, jolloin tutki-
mustuloksista tulisi vertailukelpoisempia. Ku-
ten jo kappaleessa 3.2.1. mainittiin, limakalvon 

paraneminen on tärkeää Crohnin taudissa koko-
naisvaltaisessa parantumisessa, joten limakal-
von toipumista tullaan alusta asti seuraamaan 
tarkemmin hoidossa, ja sitä pyritään edistämään 
entistäkin tehokkaammin. Uskomme myös, että 
koko ajan pyritään kehittämään halvempia ta-
poja tuottaa vasta-ainelääkkeitä, sillä nykyisin 
esimerkiksi infliksimabihoidon kalleus voi olla 
osalle potilaista ongelma. Infliksimabin käyttöä 
tullaan myös oletettavasti korvaamaan täysin 
humaaneilla adalimumabilla ja molekyylitasolla 
muokatulla sertolitsumabilla, infliksimabin hait-
tavaikutusten (ks. Taulukko1.) vuoksi.
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Taulukko 1. Eri vasta-ainehoitojen hyödyt ja haitat

Infliksimabi + 
 
 

+

+

+ 
 

+ 

+

remission lisäksi ylläpitää 
aliravitsemuksesta kärsivien 
Crohnin tautipotilaiden painon 
nousua normaalitasolle

soveltuu myös lapsipotilaille

tutkittu runsaasti

ei ainoata lievitä taudin oireita, vaan 
myös edistää suolen limakalvon 
paranemista

ei lisää pahalaatuisten kasvainten 
riskiä

viivästyneet infuusioreaktiot 
harvinaisia

-

- 

- 
 

- 
 

- 
 

-

osalle hoidetuista kehitty ATI:tä

ristiriitaisia tuloksia ATI:den 
vaikutuksesta remissioon

lisää riskiä sairastua bakteerien, 
virusten ja sienten aiheuttamiin 
tartuntatauteihin

lisää riskiä oireettomassa 
vaiheessa olevan tuberkuloosin 
aktivoitumiseen

ATI-mittauksissa erilaisia 
tapoja, mikä johtaa poikkeaviin 
tutkimustuloksiin

akuutteja infuusioreaktioita 
tapahtuu 8–11 % infliksimabihoitoa 
saaneilla

Adalimumabi + 

+ 

+

toimii myös potilailla, jotka eivät 
reagoi infliksimabiin

ei yleensä aiheuta immuniteetti 
reaktioita

käytön on havaittu parantavan 
potilaiden elämänlaatua ja työkykyä

- 

-

yleisin havaittu vakava 
haittavaikutus on vakava tulehdus

myös iho-oireita on havaittu mm. 
Stevens-Johnson syndrooma 

Sertolitsumabi +

+ 
 

+

pitkävaikutteinen

käytössä havaittu vähemmän 
haittavaikutuksia kuin muissa anti-
TNF hoidoissa

nopeavaikutteinen

- haittavaikutuksista ei vielä ole 
tutkimustietoa juurikaan saatavilla 
eli tutkiminen on vielä kesken

Natalitsumabi + todettu lisäävän ja ylläpitävän 
Crohnin taudin remissiota

- 
 

-

tutkimustulokset hyödyistä osin 
ristiriitaisia kohottaa riskiä sairastua 
PML:n

(Lee ym. 2012, Imaeda ym. 2012, Kierkus ym. 2012, O’Donell ym.2011, Fasanmade ym. 2011, Va-
dan ym. 2011, Binion ym. 2011, Parashette ym. 2010, Salama ym. 2009, Colombo ym. 2009, Honey 
2008, Macdonald ym.2006, Sandborn ym. 2005)
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Tiivistelmä
Tässä esseessä kerromme atsatiopriini nimisestä lääkeaineesta ja siitä miten se vaikuttaa elimistömme solujen 
toimintaan. Aluksi käsittelemme hieman tarkemmin atsatiopriiniin liittyviä käsitteitä ja käymme läpi sen käyt-
töaiheita eri sairauksiin. 

Seuraavassa osiossa kerromme atsatiopriinin keskeisistä kemiallisista ominaisuuksista ja sen aineenvaihdunta-
tuotteiden toiminnasta elimistössä. Oleellisena osana käsitellään 6-merkaptopuriinin aiheuttamia solunsisäisiä 
reaktioita 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 
toiminnassa.

Johdanto
Atsatiopriini on antimetaboliittinen immunosup-
ressiivinen solunsalpaajalääke (kuva 1). Sitä 
käytetään useiden sairauksien hoitoon, kuten 
elinsiirtojen yhteydessä siirteiden hyljinnän ja 
käänteishyljinnän estämiseen, reumasairauk-
siin, autoimmuunitauteihin, tulehduksellisiin 
suolistotauteihin kuten chronin tautiin, sekä iho-
taudeista lähinnä atooppisen ihon hoitoon. At-
satiopriinia käytetään lähinnä sen voimakkaan 
immunosupressiiviseen vaikutuksen vuoksi, 
joka perustuu lymfosyyttien jakautumisen estä-
miseen. Se vaikuttaa sekä solu- että vasta-aine-
välitteiseen immuunivasteeseen.

Sen yleisimpiin sivuoireisiin kuuluvat pahoin-
vointi, limakalvohaavaumat, ärsytysoireet ruu-
ansulatuskanavassa, sekä luuydinlama (Pelko-
nen ym. 2003, Kanerva & Backman 2008). At-
satiopriini on metaboliittinsa 6-merkaptopuriinin 
imadatsolijohdannainen joten niillä on paljon 
yhteisiä ominaisuuksia (http://www.drugs.com/
pro/azathioprine.html (Luettu:03.09.2009)). At-
satiopriinin on todettu olevan karsinogeeni (Re-
port on Carcinogenes, 11th edition)

Kuva 1. Atsatiopriini (Lähde: http://www.drugs.
com/pro/azathioprine.html)

Atsatiopriinin metabolia kudoksessa
Elimistössä atsatiopriini muuttuu 6-merkaptopu-
riiniksi (6-MP) (kuva 2). Tällöin vapautuu myös 
metyylinitroimidatsolia, jonka aineenvaihdun-
tatuotteilla on edelleen immunosuppressiivisia 
vaikutuksia. Tämän jälkeen 6-MP muuttuu ak-
tiivisiksi ja inaktiivisiksi metaboliiteikseen kol-
men eri entsyymin vaikutuksesta: metabolian 
alkuvaiheessa ksantiinioksidaasi (XO) metabo-
loi ison osan 6-MP:stä inaktiiviseksi 6-tiourea-
hapoksi. Välivaiheiden kautta 6-MP muuttuu 
tiopuriini-S-metyylitrasferaasin (TPMT) kata-
lysoimana inaktiiviseksi 6-metyylimerkaptopu-
riiniksi ja aktiivisiksi 6-metyylimerkaptopurii-
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niribonukleotideiksi. Osa 6-merkaptopuriinista 
metaboloituu myös 6-tioguaniininukleotideiksi 
ja sen aktiivisiksi metaboliiteiksi (6-TGN) (Ka-
nerva & Backman 2008).

TPMT-metylaatio on 6-MP:n pääinaktivaatio-
reitti hematopoieettisissa soluissa, koska ksan-
tiinioksidaasi puuttuu niistä kokonaan. Geneet-
tisistä syistä osalla väestöstä on TPMT:n osit-
tainen (10 %) tai täydellinen puutos (0,5 %). 

Heillä normaali atsatiopriiniannos aiheuttaa 
luuydinvamman lähes 100% varmuudella sillä 
TMPT-välitteisen inaktivaatioreitin puuttuessa 
hematopoieettisiin soluihin kertyy paljon nor-
maalia suurempi määrä sytotoksisia 6-TGN-
metaboliitteja. Suorittamalla TMPT genotyypin 
kartoitus voidaan potilaan TMPT puutos kuiten-
kin huomata ja suunnitella atsatiopriinin annos-
tus uudelleen vähentäen luuydinvamman riskiä 
(Kalliokoski 2007, Kanerva & Backman 2008).

Kuva 2. Atsatiopriinin metabolia (Lähde: Kanerva & Backman 2008, Kuva: Teemu Vitikka 2009)

Atsatiopriinin vaikutus 
immuunijärjestelmään
Atsatiopriini on sytostaatti, joka vaikuttaa im-
muunisolujen toimintaan ja primaarisen immuu-
nivasteen kehittymiseen. Atsatiopriini vaikuttaa 
immuunisoluihin inhiboimalla DNA:n synteesiä 
ja lymfosyyttien puriini- ja nukleotidituotantoa 
estämällä (Perry & Neuberger 2005). Nämä re-
aktiot häiritsevät immuunisolujen jakautumista 
ja immuunivasteen kehittymistä.

Luuytimen hematopoieettisella järjestelmällä on 
keskeinen rooli immuunisolujen kehityksessä. 
Luuytimessä syntyvät immuunijärjestelmän so-
lut muodostuvat yhteisestä kantasolusta useiden 
vaiheiden kautta spesifisiksi lymfosyyteiksi ja 

esimerkiksi fagosytoiviksi monosyyteiksi. Atsa-
tiopriini vähentää jakautumisvaiheessa olevien 
luuytimen lymfosyyttien esiasteiden nukleoti-
disynteesiä ja häiritsee näin niiden normaalia 
toimintaa (Himberg & Koulu 2008). Toisaal-
ta atsatiopriinin on todettu vaikuttavan veren 
syöjäsoluihin ja kyseistä lääkeainetta käyttävi-
en henkilöiden veressä olevien granulosyyttien 
ja monosyyttien määrä on normaalia pienempi 
(Perry & Neuberger 2005). Fagosytoivien im-
muunisolujen määrän väheneminen johtaa hei-
kentyneeseen immuniteettireaktioon.

Hankittu immuniteetti perustuu B- ja T-lymfo-
syyttien reaktioihin. T-solut vastaavat sytokiini-
tuotannollaan soluvälitteisestä immuniteetistä ja 
B-solujen tehtävänä on huolehtia vasta-ainetuo-
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tannosta. Atsatiopriinin vaikutukset kohdistuvat 
myös T- ja B-lymfosyyttien toimintaan. Ky-
seiset lymfosyytit eivät voi käyttää hyväkseen 
esimerkiksi ravinnon mukana saatuja puriinie-
mäksiä (Niemi 2003–2008). Aktivoituvat ja ja-
kautuvat T- ja B-solut ovatkin riippuvaisia eri-
tyisestä de novo –puriinisynteesistä saadakseen 
tarvitsemansa adeniinin ja guaniinin käyttöönsä 
(Himberg & Koulu 2008). De novo -puriinisyn-
teesistä on esitetty kaavakuva ohessa (kuva 3). 
Atsatiopriinista vapautuva 6-MP toimii puriinien 
antimetaboliittina, eli se vaikuttaa puriinien ai-
neenvaihduntaan estäen adeniinin ja guaniinin 
synteesiin osallistuvien entsyymien toimintaa 
(Lääketietokeskus 2009). Entsyymitoiminnan 
estyminen vähentää näin de novo – puriinisyn-
teesiä ja edelleen siitä riippuvaisten T- ja B-
lymfosyyttien normaalin toiminnan edellytyksiä. 
Muuttunut puriiniaineenvaihdunta heikentää so-
lusykliä, vaurioittaa DNA:ta ja vaikuttaa DNA:n 

replikaatioon. Tutkimusten mukaan atsatioprii-
nin sytotoksiset vaikutukset perustuvat myös sen 
aktiivisten aineenvaihduntatuotteiden aiheutta-
maan lymfosyyttien ohjelmoituun apoptoosiin. 
(Dubinsky 2004) 

B-lymfosyyttien ja fagosytoivien immuunisolu-
jen reaktioihin atsatiopriini vaikuttaa suoran 
puriinisynteesin eston lisäksi myös epäsuorasti. 
T-lymfosyyttien määrän vähentyminen johtaa 
niiden erittämien sytokiinien määrän pienenemi-
seen elimistössä. B-solujen toiminta häiriintyy, 
koska ne tarvitsevat sytokiini-tuotantoa muuttu-
akseen vasta-aineita tuottavaksi plasmasoluksi 
ja toisaalta proliferaatioon. Vasta-aineet helpot-
tavat makrofagien ja leukosyyttien toimintaa 
opsonisoimalla mikrobien fagosytoosia estäviä 
rakenteita (Hiltunen 2003). Immuniteetti heikke-
nee 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 guanosiinimo-
nofosfaatiksi vähenee. (Lähde: Benkovic Stephen J. 2008, Kuva: Kari-Matti Pasanen)
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Immuniteettivasteen heikkenemisestä on hyötyä 
autoimmuunisairauksissa ja elinsiirroissa, mutta 
toisaalta se altistaa monille virus- ja bakteeri-
infektioille. Immunosupressiivinen hoito saat-
taakin aiheuttaa vakavia tautitiloja puolustusjär-
jestelmän ollessa normaalia haavoittuvaisempi 
(Lääketietokeskus 2009). Atsatiopriinin riskei-
hin ja mahdollisiin haittavaikutuksiin kuuluu 
myös trombosytopenia eli verihiutaleniukkuus, 
anemia ja haitalliset vaikutukset maksan toimin-
taan (Oka & Yoshimura 2006).
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Tiivistelmä
Tämän esseen aiheena ovat suolistomikrobit ja niiden vaikutukset elimistön eri soluihin. Esseen alkuperäistä 
aihetta on rajattu siten, että tarkastelun kohteena ovat eritoten suolistobakteerien vaikutukset ihmiselimistön eri 
soluihin. Ihmiselimistö sisältää mikrobeja noin 1014 kpl ja yli 500 lajia. Näistä valtaosa on ihmiselle hyödyl-
lisiä ja vain harvat ovat patogeenisia. Suoliston solut ja suolistobakteeristo muodostavat yhdessä dynaamisen 
superorganismin, joka saa aikaan monenlaisia solutason vaikutuksia elimistön eri alueilla. Suolistobakteerien 
keskeiset hyötytoiminnot voidaan jakaa suojaustoimintoihin, aineenvaihdunnallisiin toimintoihin sekä raken-
teellisiin toimintoihin. Esseen alussa luodaan katsaus suolistobakteerien laatuun, määrään ja yleisiin tunnettui-
hin terveysvaikutuksiin. Tämän jälkeen keskitytään suolistobakteerien kolmeen keskeiseen hyötytoimintoon 
ihmiselimistössä sekä näissä tapahtuviin solutason mekanismeihin.

Johdanto
Aikuisikäinen ihmiselimistö sisältää mikrobeja 
yli 10-kertaisen määrän omien solujen määrään 
nähden (mikrobeja >500 lajia, 1014 kpl) (Huovi-
nen 2013). Kohdun ollessa steriili, yksilön mik-
robisto alkaa kehittyä ensikerran alatiesynnytyk-
sen yhteydessä, jolloin äidin synnytyskanavan ja 
ulosteen mikrobit pääsevät kosketuksiin lapsen 
limakalvojen kanssa (Palva 2009). Imetysikäi-
sen lapsen siirtyessä kiinteämpään ravintoon, on 
suoliston mikrobisto jo kehittynyt lajimäärältään 
aikuisen mikrobistoa vastaavaksi (Palva 2009). 
Mikrobisto saavuttaa aikuisiässä noin 1–1,5 ki-
logramman massan (Huovinen 2013). Johtuen 
mikrobiston aktiivisesta ja muuttuvasta aineen-
vaihdunnasta (metaboliasta), mikrobiston määrä 
ja laatu kuitenkin jatkuvasti vaihtelevat. Yksi-
löidenvälisiä eroja mikrobiston määrässä ja laa-
dussa selittävät perintötekijät, ravinto sekä puo-
lustusmekanismit (Eerola 2006). Viimeaikaiset 
tutkimustulokset ovat osoittaneet, että ihmisen 
omat solut ja mikrobisto muodostavat yhdessä 
dynaamisen superorganismin, jotka vaikuttavat 
toinen toisiinsa hyvin monimuotoisesti (Palva 
2009).

Valtaosa mikrobipopulaatioista sijaitsee suun, 
ihon ja eritoten suoliston alueella. Mitä pidem-
mälle suoliston loppuosaa edetään, sitä run-
saslukuisempia ovat myös mikrobipopulaatiot 
(Holzapfel ym. 1998). Mikrobeina pidetään 
yleisesti kaikkia mikroskooppisen pieniä eliöi-
tä, joita emme kykene näkemään paljain silmin. 
Mikrobeiksi katsotaan loiset, virukset, alkueläi-
met, prionit, sienet, hiivat, homeet sekä baktee-
rit. Ihmisen suolistomikrobeista suurin osa on 
bakteereita (Bäckhed ym 2005). Valtaosa suo-
listobakteereista on ihmiselle hyödyllisiä (kom-
mensaalisia, mutualistisia), ihmisen normaaleja 
elintoimintoja tukevia, ja vain harvat baktee-
rit ovat taudinaiheuttajia (patogeenisia) (Palva 
2009). Suolistobakteereiden hyötytoiminnot 
voidaan jakaa Guarnerin ja Malageladan (2003) 
mukaan kolmeen kategoriaan: suojaustoimin-
toihin (kuten kolonisaatioresistenssin ylläpito), 
aineenvaihdunnallisiin toimintoihin (kuten pit-
käketjuisten hiilihydraattien pilkkominen) ja ra-
kenteellisiin toimintoihin (kuten epiteelisolujen 
kasvun säätely). Olemme seuraavilla sivuilla 
rajanneet aiheen tarkastelun erityisesti ihmiselle 
hyödyllisten suolistobakteerien vaikutuksiin eli-
mistön eri soluissa
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Suolistobakteerit ja niiden 
terveysvaikutukset

Suolistobakteerien laadullinen ja 
määrällinen sijoittuminen

Ruuansulatuskanavan mikrobeista valtaosa on 
bakteereita (Bäckhed ym. 2005). Johtuen ruuan-
sulatuskanavan eri osien vaihtelevista fysikaa-
lisista olosuhteista, (kuten pH, happipitoisuus, 
entsyymit) vaihtelevat kussakin osassa elävät 
bakteerilajit ja bakteerien fylotyypit huomatta-
vasti (Holzapfel ym. 1998, Palva 2009). Laji-
tasolla erilaisia suolistobakteerien fylotyyppejä 
uskotaan olevan jopa 15000–30000 ja yhden yk-
silön kohdalla

500–1000 (Eerola 2006, Frank ym. 2007). Moder-
nien tutkimustekniikoiden avulla uusia bakteerila-
jeja löydetään koko ajan lisää (Palva 2009).

Ohutsuolessa tiedetään olevan noin 250 erilaista 
suolistobakteerifylotyyppiä, joista yleisimpiä la-
jeja ja sukuja ovat Streptococcus, Enterococcus, 
Lactobacillus, gamma-Proteobacteria ja Bacteroi-
des. Ohutsuolen bakteerien määrä vaihtelee vä-
lillä 103–107 per ml. Paksusuolessa ja ulosteessa 
tiedetään olevan noin kaksinkertainen määrä eri-
laisia bakteerilajeja ohutsuoleen nähden, ja myös 
bakteerimäärät ovat suuremmat, noin 1010–1011 
per ml. Itse ulostemassasta bakteerien massaosuus 
on noin puolet. Tyypillisiä bakteereja paksusuo-
lessa ja ulosteessa ovat Firmicutes, Bacteroidetes 
ja Actinobacteria -fyylien edustajat. (Palva 2009)

Suolistobakteerien terveysvaikutukset

Suolistobakteerien terveysvaikutukset voidaan 
jakaa myönteisiin ja kielteisiin ilmiöihin. Tun-
nettuja myönteisiä ilmiöitä ovat vaikutukset suo-
liston epiteelikudoksen rakenteeseen, ravintoai-
neenvaihduntaan ja immuniteetin kehittymiseen 
liittyen (Guarner ja Malagelada

2003). Näitä kolmea pääteemaa tarkastellaan 
lähemmin luvussa 3. Suolistobakteerien kielteis-
ten vaikutusten tiedetään liittyvän muun muassa 
bakteerien aineenvaihduntatuotteiden (meta-
boliittien) aiheuttamaan syöpäriskin kasvuun, 
tulehduksellisiin suolistosairauksiin sekä suo-
listomikrobien aiheuttamiin infektioihin (Eerola 
2006). Suolistobakteerien tunnettuja terveysvai-
kutuksia on koottu yksityiskohtaisemmin liittee-
nä olevaan taulukkoon 1.

Suolistobakteerien vaikutukset 
solutasolla

Suojaustoiminnot ja immuunivaste

Immuunipuolustuksen solut sietävät suuria mää-
riä symbioottisia bakteereita käynnistämättä 
kudoksia tuhoavaa puolustusreaktiota näitä vas-
taan, vaikka suolistossa sijaitsee elimistön suu-
rin immuunijärjestelmä (Macpherson ym. 2005, 
Takahashi 2010). Immuunipuolustuksen välinpi-
tämättömyys on mahdollista suoliepiteelin pin-
nalla olevan noin 150 µm paksun, pikarisolujen 
tuottaman, kaksiosaisen glykoproteiineista koos-
tuvan limakerroksen johdosta (Hooper 2009). 
Kaksiosaisessa limakerroksessa bakteerit ovat 
levittäytyneet ulompaan kerrokseen, koska muun 
muassa Panethin solut sekä enterosyytit erittävät 
antimikrobiaalisia proteiineja, jotka tappavat 
sisempään limakerrokseen päässeet bakteerit 
(Hooper 2009). Limakerroksen rakennetta ja 
toimintaa on havainnollistettu kuvassa 1 sivulla 
7. Hooperin (2009) mukaan limakerroksen ylit-
tävät, epiteeliin päätyvät, patogeeniset bakteerit 
pyrkivät harhauttamaan immuunipuolustuksen 
soluja, jotta niitä ei fagosytoitaisi (Hooper 2009). 
Symbioottiset bakteerit puolestaan sallivat itsen-
sä fagosytoitavan, jos ne päätyvät limakerroksen 
väärälle puolelle (Hooper 2009).

Guarnerin ja Malageladan (2003) mukaan var-
haislapsuudessa tapahtuva suolen imukudoksen 
ja bakteeriflooran vuorovaikutus on olennaista 
limakalvoon liittyvän ja koko kehon immunitee-
tin kehityksessä. Suolistobakteerien kolonisaatio 
vaikuttaa suoliston imukudoksen koostumuk-
seen. Heti suolistobakteerien kanssa kosketuk-
sissa olon jälkeen epiteelin sisäisten lymfosyyt-
tien määrä kasvaa huomattavasti ja immuno-
globuliinia tuottavien solujen keskuksia alkaa 
muodostua rakkuloihin sekä limakalvon tukiker-
rokseen (lamina propriaan). Tällöin immunoglo-
buliinin konsertraatio seerumissa kohoaa. Sym-
bioottisten bakteereiden kiinnittyminen Peyerin 
levyyn stimuloi limarakenteen immuniteetillista 
rakentumista sekä toimintaa. Mikrobit, suolen 
epiteelisolut ja imukudos yhdessä vaikuttavat 
myös hankitun immuniteetin muistisolujen syn-
tymiseen. (Guarner ja Malagelada 2003)
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Kuva 1. Ohutsuolen nukkalisäkkeen poikkileikkaus. Kuvassa näkyy imusuonisto sekä epiteelin raken-
ne. Hooperia (2009) sekä Paulsenia ja Waschkea (2011) mukaillen.

Hooperin (2009) mukaan luonnollinen ja han-
kittu immuniteetti tekevät suolessa yhteistyötä: 
dendriittisolut osallistuvat immunoglobuliini 
A:n (IgA:n) erityksen käynnistykseen keräämäl-
lä bakteereita suolen epiteelin apikaalipinnalta ja 
esittelemällä ne B-lymfosyyteille. Plasmasolujen 
erittämä IgA kuljetetaan epiteelisolukerroksen 
läpi ja eritetään epiteelisolujen apikaalipinnas-
ta sisempään limakerrokseen, jossa se vähentää 
epiteeliin kiinnittyneiden bakteereiden määrää 
sekä vähentää bakteerien siirtymistä (translokaa-
tiota) epiteelin läpi. Päästessään ulompaan lima-
kerrokseen sekä suolen luumeniin IgA voi muo-
kata suolistobakteeriston koostumusta ja estää 
bakteereiden pääsyn isännän kudoksiin. (Hooper 
2009)

Suoliston symbioottisilla bakteereilla on run-
saasti polysakkaridien pilkkomiseen tarvitta-
via entsyymejä, jolloin niiden on helppo saada 
ravintoa suolistoympäristöstä (Hooper 2009). 
Monet patogeeniset bakteerit pystyvät kilpaile-
maan huonosti isännän suolen luumenissa ole-
vista ravinteista, mikä rajoittaa niiden koloni-
saatiotasoja (Hooper 2009). Ne tosin pyrkivätkin 
tunkeutumaan isäntäkudokseen ja käyttämään 
sen ravintoa, mihin taas symbioottiset baktee-

rit eivät kykene (Hooper 2009). Patogeenisten 
bakteerien kiinnittymistä suolen epiteeliin sekä 
tunkeutumista epiteelikudokseen vaikeuttaa ei-
patogeenisten bakteerien kolonisaatioresistenssi: 
epiteelin pinnalla jo olevat symbioottiset bak-
teerit estävät uusien bakteerien kiinnittymisen 
(Eerola 2006). Bakteerit kilpailevat myös ravin-
toaineiden saatavuudesta (Guarner ja Malage-
lada 2003). Isäntä tarjoaa bakteerille ravinteita, 
ja bakteeri viestittää isännälle paljonko se niitä 
tarvitsee (Guarner ja Malagelada 2003). Sym-
bioottinen suhde estää ei-toivotun ylituotannon 
syntymistä, mikä puolestaan vähentää potentiaa-
lisesti patogeenisten bakteerien elintilaa (Guar-
ner ja Malagelada 2003). Bakteerit voivat myös 
estää kilpailijoidensa kasvua bakteriosiineilla, 
joiden tuotantoa isäntä pystyy kontrolloimaan, 
sillä suurin osa niistä on proteaasien avulla pil-
kottavia proteiiniyhdisteitä (Guarner ja Malage-
lada 2003).

Abtin ja Artisin (2009) mukaan suolen mikrobis-
to pystyy muotoilemaan dentriittisolujen, mak-
rofagien, luonnollisten tappajasolujen, B-solu-
jen, CD4+T-solujen ja CD8+T-solujen kehitystä, 
levinneisyyttä, aktivaatiotasoa, erilaistumissta-
tusta ja tulehdusprofiilia sekä suolen imukudok-
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sessa että perifeerisissä kudoksissa. Kuten edellä 
on kuvattu, suolen mikrobisto voi vaikuttaa koko 
kehon immuunipuolustukseen.

Aineenvaihduntatoiminnot

Paksusuoli toimii anaerobisena bioreaktorina, 
jossa bakteerit hajottavat muutoin vaikeasti su-
lavia kasviperäisiä polysakkarideja, kuten sel-
luloosaa (Bäckhed ym. 2005). Biohajottamisen 
lopputuotteina syntyy lyhytketjuisia rasvahappo-
ja, kuten butyraattia, propionaattia ja asetaattia 
(Tremaroli ja Bäckhed 2012). Butyraatti toimii 
energialähteenä koolonin epiteelisoluille (Guar-
ner ja Malagelada 2003). Asetaatti ja propionaat-
ti päätyvät koolonista maksaan sekä periferisiin 
kudoksiin, kuten lihaksiin, jossa ne toimivat li-
pogeneesin sekä glukoneogeneesin substraattei-
na (Tremaroli ja Bäckhed 2012). Lyhytketjuiset 
rasvahapot toimivat verisuonia laajentavina (va-
sodilatoivina) yhdisteinä, inhiboivat koolonin 
histonideasetylaasi-entsyymin tuotantoa, sekä 
ovat osana suolen liikkeitä ja haavojen parantu-
mista (Tremaroli ja Bäckhed 2012). Lyhytket-
juiset rasvahapot säätelevät solujen aineenvaih-
duntaa muun muassa vaimentamalla neutrofii-
listä tulehdusreaktiota G- proteiinikytkentäisten 
reseptorien välityksellä (Tremaroli ja Bäckhed 
2012). Bakteerien kolonisaatio lisää glukoosin 
imeytymistä suolessa ja nostaa seerumin glukoo-
si- ja insuliinitasoja, jotka puolestaan stimuloi-
vat maksan solujen lipogeneesiä (Bäckhed ym. 
2005).

Tästä seuraa rasvan kertyminen rasvasoluihin ja 
potentiaalinen lihominen. Suolen mikrobiston 
aineenvaihduntatuotteet toimivat myös signaali-
molekyyleinä, jotka vaikuttavat isännän eri ku-
dosten aineenvaihduntaan, kuten aivojen kylläi-
syyskeskukseen, suoliston vapauttamiin hormo-
neihin sekä lipidien synteesiin, varastointiin ja 
aineenvaihduntaan rasvakudoksessa, maksassa 
ja lihaksissa (Tremaroli ja Bäckhed 2012).

LeBlancin ym. (2013) mukaan suolen mikrobis-
to pystyy syntetisoimaan K-vitamiinia sekä suu-
rimman osan B-vitamiineista. Syntetisoidut vi-
tamiinit absorboituvat koolonista (LeBlanc ym. 
2013). K-vitamiinia tarvitaan veren hyytymi-

sessä ja B-ryhmän vitamiineja puolestaan kaik-
kien solujen aineenvaihduntatehtävissä, kuten 
mitokondrion toiminnassa, DNA- replikaatiossa, 
-korjauksessa ja -metylaatiossa sekä eräiden ami-
nohappojen synteesissä (Depeint ym. 2006, Lip-
pi ja Franchini 2011, LeBlanc ym. 2013). Lisäksi 
kalsiumin, magnesiumin ja raudan imeytyminen 
umpisuolesta parantuu mikrobiston hiilihydraat-
tifermentaation ja lyhytketjuisten rasvahappojen 
tuoton myötä (Guarner ja Malagelada 2003).

Rakenteelliset toiminnot

Suolen bakteeristo lisää koolonin epiteelisolujen 
uudiskasvua lyhytketjuisten rasvahappojen me-
tabolian kautta (Guarner ja Malagelada 2003). 
Kaikki kolme tärkeintä lyhytketjuista rasvahap-
poa stimuloivat ohut- ja paksusuolen epiteeli-
solujen lisääntymistä ja erilaistumista (Guarner 
ja Malagelada 2003). Guarnerin ja Malageladan 
(2003) mukaan butyraatti edistää myös kasvain-
solujen muuntumista takaisin normaaleiksi so-
luiksi. Näiden lisäksi suolen mikrobisto muok-
kaa ohutsuolen villusten ja niiden mesenkymaa-
lisen mikrovaskulaarisen verkoston kehittymistä 
Panethin solujen avulla (Stappenbeck ym. 2002).

Yhteenveto
Suolistobakteerien vaikutus elimistön eri solui-
hin on moninainen, eikä läheskään kaikkia vai-
kutustapoja vielä tunneta. Bakteerit vaikuttavat 
muun muassa koko kehon energia- aineenvaih-
duntaan glukoneogeneesin ja lipogeneesin kaut-
ta. Myös kehon immuunipuolustuksessa ja sen 
kehittymisessä suolistobakteereilla on nykytie-
don valossa tärkeä osa. Suolistomikrobien meta-
boliatuotteet vaikuttavat kehossa sekä läheisiin, 
kuten koolonin epiteelisoluihin, että kaukaisem-
piin, kuten maksa- ja lihassoluihin. Solujen uu-
diskasvussa ja erilaistumisessa mikrobiaineen-
vaihdunnalla on myös olennainen osa. Voidaan-
kin todeta, että suolistomikrobisto on mukana 
monessa elintärkeässä toiminnassa. Uskomme, 
että tulevaisuudessa suolistomikrobiston merki-
tys ihmiselle vielä tarkentuu ja syventyy tutki-
musmenetelmien kehittyessä.
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LIITE 1
Taulukko 1. Suolistobakteereiden tunnettuja terveysvaikutuksia Eerolaa (2006), Palvaa (2009) ja Huo-
vista (2013) mukaillen.

POSITIIVISET VAIKUTUKSET NEGATIIVISET VAIKUTUKSET
Epiteelisolukon kasvun säätely Suoliston ulkopuolelle siirtyneet infektiot
Kolonisaatioresistenssin muodostaminen Toksiinien muodostus
Toleranssi ravintoaineiden antigeeneja vastaan Tulehdukselliset suolistosairaudet
Suolistohormonien tuottaminen Karsinogeenisten aineiden tuotto (syöpäriski)
Immuniteetin kehittyminen ja ylläpito Altistavana tekijänä useisiin tauteihin
K- ja B-vitamiinien synteesi Lääkeaineiden tehon heikentäminen
Ravintoaineiden pilkkominen Vaikutukset systeemisiin tiloihin (II diabetes)
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D29  Suu ja autoimmuunisairaudet – parodontitti eri sairauksissa
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Tiivistelmä
Autoimmuunisairaudessa elimistön oma puolustusmekanismi hyökkää elimistön omia soluja vastaan. Autoim-
muunisairaudet voivatkin aiheuttaa suussa erilaisia muutoksia. Tyypin 1 diabetesta sairastavalla immuunivaste 
on heikentynyt. Sen seurauksena tulehdus lisääntyy parodontaalikudoksessa ja voi pidentää tulehdusreaktiota 
parodontaalisiin taudinaiheuttajiin. Diabeetikoilla onkin terveitä henkilöitä korkeampi riski sairastua parodon-
tiittiin. Tyypin 1 diabetesta sairastavilla on tärkeä ylläpitää hyviä elämäntapoja, koska tupakointi, ylipaino, 
huono hoitotasapaino ja huono suuhygienia voivat vielä kohottaa riskiä sairastua kiinnityskudossairauksiin ja 
kariekseen. Myös nivelreumaa sairastavilla on kohonnut riski parodontaalisiin sairauksiin. Lääkkeet ja potilaan 
elintavat voivat lisäksi vaikuttaa suun hyvinvointiin. Monet nivelreumalääkkeet aiheuttavat sekä suun kuivu-
mista että bakteeri- ja sieni-infektioita. Keliakiaa sairastavat puolestaan kärsivät hampaiden hypoplasiasta ja 
limakalvomuutoksista.

Johdanto
Autoimmuunisairauksilla tarkoitetaan immuu-
nimekanismien välittämiä tauteja, joihin liittyy 
immuunivaste kehon omia rakenteita vastaan. 
Kudosvaurioiden esiintymisen perusteella au-
toimmuunitaudit voidaan jakaa elinspesifisiin 
ja systeemisiin tauteihin. Elimistö voi torjua ke-
hoon päässeitä mikrobeja ja vieraita aineita kah-
della tavalla. Vasta-ainevälitteisessä autoimmuu-
nitaudissa torjuntaan erikoistuneet luuytimessä 
syntyneet solut muodostavat vereen kiertäviä 
vasta-aineita, jotka auttavat tekemään tunkeutu-
jat vaarattomiksi. T-soluvälitteisessä torjuntata-
vassa erikoistuneet lymfosyytit hakeutuvat veren 
kautta paikalle tuhoamaan tunkeilijoita. (Hed-
man ym. 2011: 304, 314)

Yleisimpiä autoimmuunisairauksia ovat mm. ni-
velreuma sekä koko ajan yleistynyt tyypin 1 dia-
betes. Suomessa onkin maailman suurin tyypin 1 
diabeteksen ilmaantuvuus. Myös keliakiaan sai-
rastavien määrä on ollut viime aikoina lievässä 
nousussa. (Hedman ym. 2011: 314, 323) 

Tyypin 1 diabetes ja suun terveys
Tyypin 1 diabetes johtuu insuliinia tuottavien 
haiman Langerhansin saarekkeiden β-solujen 
etenevästä tuhoutumisesta, mikä johtaa insulii-
nin puutokseen. Tautia pidetään soluvälitteisenä 
eli kudostuhoa aiheuttavana autoimmuunitau-
tina. T-lymfosyytit kypsyvät sytotoksisiksi so-

luiksi, jotka tunnistavat β-soluantigeenin ja tu-
hoavat β-soluja haimassa. Diabeetikon haiman 
saarekkeissa esiintyy usein valkosolujen kerty-
mää eli insuliittia, jonka soluista suurin osa on T-
lymfosyyttejä. Tyypin 1 diabetes- riskiin liitetty 
polymorfia vähentää T- ja B- solujen aktivaatiota 
ja IL-2- eritystä, joka on tärkeä regulatorisia T-
soluja aktivoiva sytokiini. Regulatoriset T-solut 
vaimentavat auttaja- ja sytotoksisten T-solujen 
reaktiivisuutta elimistön omia kudoksia kohtaan. 
IL- 2:n matala eritys voi liittyä heikosti kehitty-
viin säätelymekanismeihin. (Hedman ym. 2011: 
322- 324)

Kiinnityskudossairaudet

Ientulehdus eli gingiviitti ja parodontiitti eli 
hampaan kiiinnityskudostulehdus ovat vaikeam-
pia ja yleisempiä diabeetikoilla kuin ei-diabee-
tikoilla. Hoitamaton ientulehdus voi muuttua 
parodontiitiksi, mutta paranee yleensä hyvällä 
suuhygienialla. Kiinnityskudossairauksia esiin-
tyy tavallisemmin niillä diabeetikoilla, joilla hoi-
totasapaino ja suuhygieniataso on huono tai dia-
betes on kestänyt pitkään ja joilla on diabeteksen 
liitännäissairauksia (Heikka ym. 2009: 267). 
Toisaalta kiinnityskudossairauksien on osoitet-
tu diabeetikolla lisäävän insuliiniresistenssiä ja 
siten huonontavan hoitotasapainoa sekä myös 
lisäävän diabeteksen lisäsairauksia, kuten sydän- 
ja verisuonitauteja. (Alba ym. 2012)
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Kuva 1. Gingiviitti eli pinnallinen ientulehdus. 
Syntyy bakteerikerroksen eli plakin kertymisestä 
hampaan pinnalle. Tulehtunut ien on punoittava, 
turvonnut ja vuotaa herkästi verta hampaiden har-
jauksessa. (Heikka ym. 2009: 219- 220)

Mikä on parodontiitti 
Parodontiitti on krooninen tulehduksellinen sai-
raus, joka tuhoaa hampaiden kudosrakenteita: 
kiinnityskudosta ja alveoliluuta eli hammasku-
oppien ympäröimää luuta. Taudin aiheuttajana 
on yleensä Porphyromonas gingivalis- patogee-
ni. Se on hitaasti etenevä sairaus, mutta kudos-
vaurio, joka tapahtuu, on suurelta osin peruutta-
maton (Alba ym. 2012). Parodontiitin aiheuttaa 
hampaan pinnalla oleva puhdistamaton baktee-
ripeite, joka vähitellen kovettuu hammaskivek-
si yhdessä syljen kalkkisuolojen kanssa. Jos 
hammaskiveä ei poisteta, se alkaa tuhota ikenen 
alaisia parodontaalikudoksia, minkä seurauksena 
ientasku syvenee ja varastoi edelleen helpommin 
bakteereita (Heikka ym. 2009: 221). Edenneel-
le parodontiille on tyypillistä ikenen punoitus ja 
turvotus, verenvuoto ikenistä, ienvetäymät, ham-
paiden liikkuvuus ja asennon muuttuminen, mär-
kiminen ientaskusta alkaen ja pahimmassa tapa-
uksessa hampaiden menetys. (Alba ym. 2012)

Kuva 2. Parodontiitti ja siihen liittyvä ientulehdus. 
Bakteeripeite on kovettunut hammaskiveksi, joka 
on tuhonnut hammasta luuhun kiinnittäviä side-
kudossäikeitä. Lisäksi kuvassa näkyy leukaluun 
resorptiota ja ientaskun syveneminen. (Heikka 
ym. 2009, 221)

Diabetes ja parodontiitti tulehduksen 
synnyssä
Tyypin 1 diabetes liittyy kohonneeseen systee-
miseen tulehdukseen. Kohonnut tulehduksel-
linen tila diabeteksessa edesauttaa mikro- ja 
makrovaskulaarisia komplikaatioita. Lisäksi hy-
perglykemia voi lisätä tulehdusta, oksidatiivista 
stressiä ja apoptoosia. Diabetes lisää tulehdusta 
parodontaalikudoksessa. Ienten ientaskujen nes-
teen (GCF) tulehdusvälittäjäaineiden PGE 

2
:n ja 

IL-1β:n tasot ovat korkeampia tyypin 1 diabee-
tikolla, jolla on joko ientulehdus tai parodontiitti 
verrattuna ei-diabeetikkoon, jolla on samantasoi-
nen parodontaalisairaus. (Alba ym. 2012)

Kun tutkimuksessa altistettiin lipopolysakkari-
dilla, tyypin 1 diabeetikolla monosyytit tuottivat 
huomattavasti suurempia pitoisuuksia tuleh-
dusvälittäjäaineita TNF-α, IL-1β ja PGE 

2
 kuin 

ei-diabeetikon monosyytit. Tutkimukset ovat 
osoittaneet johdonmukaisesti puutteita liuske-
tumaisten valkosolujen (PMN) aktiivisuudessa 
potilailla, joilla on diabetes ja heikentynyt ke-
motaksinen fagosytoosi sekä mikrobisidiset eli 
pieneliöitä tappavat toiminnot. (Alba ym. 2012)
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PMN:t vaativat energiaa toimiakseen ja nämä 
viat voivat johtua diabeteksen aiheuttamista ai-
neenvaihdunnan muutoksista. Diabeetikoilla, 
joila on vaikea parodontiitti, on osoitettu olevan 
laskenut PMN- kemotaksis (järjestäytyminen 
kemiallisen ärsykkeen perusteella) verrattuna 
diabeetikoihin, joilla on lievä parodontiitti sa-
moin kuin puutteellinen PMN-apoptoosi. Puut-
teellinen PMN-apoptoosi voi johtaa lisääntyneen 
PMN:n säilymiseen parodontaalikudoksessa, 
mikä aiheuttaa lisää kudosvauriota matriksi-
metalloproteinaasin (MMP:n) ja reaktiivisten 
happiradikaalien (ROS) jatkuvan vapautumisen 
seurauksena. Diabetes voi myös pidentää tu-
lehdusreaktiota parodontaalisiin taudinaiheutta-
jiin (Porphyromonas gingivalis), joita esiintyy 
yleisesti biofilmissä potilailla, joilla on edennyt 
parodontiitti, lisääntyneen TNF-α tuotannon vä-
lityksellä. (Alba ym. 2012)

Pitkälle edenneen glykaation lopputuotteiden 
(AGE, advanced glycation end product) kerään-
tyminen parodontaalikudoksiin todennäköisesti 
säätelee myös parodontaalista tulehdusta dia-
beetikoilla. AGE:n sitoutuminen sen reseptoriin 
(RAGE) johtaa tulehduksellisten välittäjäainei-
den määrän lisääntymiseen. AGE myös lisää 
reaktiivisten happiradikaalien vapautumista 
PMN:ssä, jonka seurauksena voi olla paikallis-
ten kudosvaurioiden määrän kasvua parodontii-
tissa. Lisäksi AGE:lla on haitallisia vaikutuksia 
luun aineenvaihduntaan, mikä johtaa luun hei-
kentyneeseen korjaukseen ja muodostumiseen 
sekä vähentää soluväliaineen tuotantoa. (Alba 
ym. 2012)

Karies ja syljen merkitys

Diabeetikolla riski juurikariekseen on tavan-
omaista suurempi. Juurikarieksen muodostumis-
ta edesauttaa sokeripitoisuuden lisääntyminen 
suussa sylkirauhasten ja ientaskunesteen kautta 
(Heikka ym. 2009: 268). Karies syntyy, kun bak-
teerit käyttävät ruoan sisältämää sokeria ravin-
tonaan ja tuottavat samalla kiillettä syövyttäviä 
happoja (Alves ym. 2012). Tutkimuksissa on 
osoitettu diabeetikolla olevan vähäisempi syljen 
eritys kuin ei-diabeetikolla. Kun sokeritasapaino 
on huono, polyuria eli runsasvirtsaisuus aiheut-
taa kuivumista, mikä lisää verisuonten osmoot-
tista gradianttia, jolla on todettu olevan syljen 
määrää vähentävä vaikutus. Syljen antimikro-
binen vaikutus säätelee pH:ta epäorgaanisten ja 

orgaanisten yhdisteisen avulla (Alves ym. 2012). 
Kuivassa suussa syljen hampaita suojaava vaiku-
tus heikkenee ja kariesriski kasvaa (Heikka ym. 
2009: 268). Lisäksi diabeetikolla suun sieni-in-
fektiot ovat yleisempiä kuin terveellä henkilöllä. 
(Rajendran ym. 2010)

Kuva 3. Karies. (1) Reikiintyminen on hammaskiil-
teen tasolla. (2) Karies on edennyt hammasluun 
alueelle. (3) Hampaan reikiintyminen ulottuu jo 
ytimeen asti ja aiheuttaa tulehduksen. Silloin kyl-
mä tai kuuma voivat saada aikaan sykkivää kipua. 
(Heikka ym. 2009: 206–207)

Keliakia ja suun hyvintointi
Keliakia on krooninen suolistosairaus, jossa veh-
nän, rukiin ja ohran gluteiini aiheuttaa suolitu-
lehduksen. Soluvälitteiset immuunimekanismit 
johtavat suolen villusatrofiaan eli ohutsuolen 
suolinukan tuhoutumiseen ja kryptahypertrofi-
aan sekä niiden seurauksena ravinteiden imey-
tymishäiriöön. Keliakiassa peptideille spesifiset 
T-solujen reaktio vaurioittaa ohutsuolen suoli-
nukkaa. (Hedman ym. 2011: 325–326)

Muutokset hampaissa

Emalin eli hammaskiilteen hypoplasia on ylei-
sempää keliakiapotilaalla kuin terveillä henki-
löillä. Sen on todettu johtuvan imeytymishäiriön 
aiheuttamasta hypokalsemiasta ja autoimmuuni-
vasteesta, joka tapahtuu lymfosyyttien välittä-
mänä suoraan emalipinnalla. Hypokalsemia eli 
veren kalsiumvaje vaikuttaa hampaiden, sekä 
maito- että pysyvien hampaiden, mineralisaati-
oon yksilön kehityksen aikana. (Bartolino ym. 
2010)
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Keliakiapotilaiden maitohampaista (taulukko 
1) ainoastaan kulmahampaissa ja 2. poskiham-
paissa pystytään havaitsemaan puutteita ham-
maskiilteessä. Se johtunee siitä, että ne ovat 
viimeisimpiä maitohampaita, joissa aloitetaan 

mineralisoitumisprosessi. Pysyvissä hampaissa 
puolestaan emalivikoja esiintyi etuhampaissa ja 
ensimmäisissä poskihampaissa, koska niissä mi-
neralisaatio aloitetaan ensimmäisenä. (Bartolino 
ym. 2010)

Taulukko 1. Hammaskiilteen vikojen lokalisaatio maitohampaissa. Tutkimukseen osallistui 300 keliakia-
potilasta iältään 4–13 vuotiaita sekä sama määrä yhtä vanhoja terveitä henkilöitä. (Bartolino ym. 2010)

Muutokset muualla suussa

Monilla keliakiaa sairastavilla tulee helposti suu-
hun erilaisia haavaumia ja aftoja. Afta on suussa 
oleva kipeä ja valkoinen laikku. Eri tutkimusten 
mukaan keliakiapotilaista 4–42 prosenttia kärsi 
aftoista. Myös hampaiden puhkeaminen saattaa 
olla viivästynyt (taulukko 3) keliaakikoilla ter-
veisiin henkilöihin nähden. Keliakiapotilaille voi 

tulla suuhun haavaumia, varsinkin ikenien pin-
noille tai poskien limakalvon alueelle. He voivat 
myös kärsiä suun kuivumisesta. Lisäksi keliakia-
potilailla suolinukan vaurioituessa syntyvä rau-
danpuutosanemia voi aiheuttaa ns. mansikkakie-
len. Kieli voi olla arka, punertava ja sileä, koska 
siitä puuttuu kielen pinnalla oleva nukkaraken-
ne. (Lähteenoja 2008)
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Taulukko 2. Keliakiaa sairastavien ja terveiden henkilöiden väliset erot suun alueen ongelmissa. (Bar-
tolino ym. 2010)

Nivelreuma ja suun terveys
Nivelreuma on krooninen autoimmuunisairaus 
(Wolff ym. 2014). Nivelreumassa nivelet tuleh-
tuvat ja turpoavat (Mays ym. 2012). Tulehdus-
ta nivelissä aiheuttavat sytokiinit, valkosolujen 
tulehdusvälittäjäaineet IL-1β, IL-6 ja TNF-α. 
Hoitamattomana tulehdus voi levitä rustoon ja 
luuhun, joka sitten aiheuttaa vaurioita ja toimin-
takyvyn huonontumista. Tutkimusten mukaan 
suurin osa nivelreumapotilaista kärsii parodon-
tiitista, ja suun tulehduksista. (Wolff ym. 2014). 
Nivelreumalääkkeet voivat myös aiheuttaa suus-
sa erilaisia infektioita. (Heikka ym. 2009: 275).

Kuva 4. Nivelreuman aiheuttamat muutokset. 
Vasemmanpuoleisessa terveessä nivelessä ni-
velrusto estää luita hankautumasta toisiinsa. Ni-
velreumasta kärsivällä nivelkalvo on tulehtunut 
ja rusto vaurioituu vähitellen, kunnes luut ovat 
kosketuksissa toisiinsa. Luiden päät alkavat ku-
lua ja niveleen syntyy epämuodostuma. (Parker 
2014: 61)



431

Nivelreuman ja parodontiitin yhteys 

Nivelreumaa kärsivillä on suurempi riski sairas-
tua parodontiittiin ja nykytutkimusten valossa 
mahdollisesti myös toisinpäin verrattuna val-
taväestöön. Porphyromonas gingivalis on mer-
kittävin patogeeni kroonisessa parodontiitissa. 
Viimeaikoina on raportoitu organismin tuottavan 
ainutlaatuista bakteerientsyymiä, P. gingivalis 
peptidyyli-arginiinideiminaasi (PPAD), jolla on 
kyky muuntaa arginiinia proteiineissa sitrullii-
niksi. Sitrulliini muuttaa proteiinien rakennetta 
ja toimintaa siten, että PPAD voi osallista isän-
nän signalointiverkon ja verenkierron säätelyyn. 
Nivelreumaan liittyvät patologiat ovat riippuvai-
sia PPAD aktiivisuudesta, joka johtaa sitrullinoi-
tujen neo-epitooppien sukupolven syntyyn. Ne 
puolestaan saavat aikaan vasta-ainetuotannon. 
(Koziel ym. 2014)

Uusimpien tutkimusten mukaan suurimman osan 
nivelreumatapauksista laukaisee autoimmuu-
nivaste sitrullinoituihin proteiineihin (ACPA). 
Vasta-aineet ACPA:lle on spesifinen markkeri 
nivelreuman puhkeamiseen tulevaisuudessa. 
Niiden esiintyminen ja pitoisuus seerumissa on 
havaittu korreloivan nivelreuman vaikeusastet-
ta. Nivelreumapotilailla, jotka olivat ACPA-po-
sitiivisia, oli todennäköisemmin keskivaikea tai 
vaikea parodontiitti kuin ACPA- negatiivisilla 
nivelreumapotilailla. (Koziel ym. 2014)

Nivelreuman lääkitys ja sen vaikutus 
suuhun

Reumalääkkeet, kuten fenyylibutatsoni ja syk-
lofosfamidi, voivat aiheuttaa suun kuivumista. 
Kun suu on jatkuvasti kuiva lääkityksen takia, 
se voi lisätä huonojen bakteerien ja hiivasienien 
määrää suussa. Reumalääkkeiden (auranofiinin, 
natriumaurotiomalaatin, penisilamiinin, salats-
osulfapyridiinin, klorokiinin ja hydroksikloro-
kiinin) sivuvaikutuksina ovat limakalvon ärsytys 
ja haavaumat. Metotreksaatti ja glukokortikoidit 
voivat aiheuttaa suussa sieni-infektioita. (Heikka 
ym. 2009: 261)
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Tiivistelmä
Käänteishyljintä eli GVHD on tauti, joka syntyy esimerkiksi toiselta yksilöltä saatavan luuydinsiirteen alka-
essa hylkiä vastaanottajaansa. GVHD:ta hoidetaan perinteisesti steroidilääkityksellä, mutta taudin ollessa sille 
resistentti täytyy käyttää muita hoitomenetelmiä. Uusimpana hoitomenetelmänä tutkitaan mesenkymaalisten 
kantasolujen eli MSC:n vaikutuksia taudin ehkäisyssä ja hoidossa niiden immunomodulatoristen vaikutuksien 
vuoksi. Tutkimukset ovat olleet lupaavia, sillä kuolleisuus on laskenut huomattavasti vanhempiin hoitome-
netelmiin nähden ja tämän vuoksi tutkimuksia on hyvä jatkaa, sekä pohtia MSC:n merkitystä myös muiden 
tautien hoidossa.

Johdanto
Kantasolut ovat erilaistumattomia soluja, jotka 
kykenevät muodostamaan kudoksia erikoistu-
malla kaikiksi elimistön solutyypeiksi. Aikai-
sessa alkiovaiheessa, morulavaiheessa, kaikki 
kantasolut ovat totipotentteja eli ne pystyvät 
erilaistumaan miksi tahansa solutyypiksi. Myö-
häisemmän alkiovaiheen pluripotenteista kanta-
soluista muodostuu kaikkien muiden kudostyyp-
pien soluja, paitsi istukan ja sikiökalvon soluja. 
Aikuisella kantasolut ovat joko multipotentteja 
tai unipotentteja ja niitä on havaittu lähes kaikis-
sa kudoksissa. Multipotentit kantasolut pystyvät 
erikoistumaan useiksi eri solutyypeiksi, kun taas 
unipotentit kantasolut erilaistuvat vain yhdenlai-
siksi soluiksi. Esimerkkinä unipotenteista kan-
tasoluista ovat poikkijuovaisten lihasten satel-
liittisolut, jotka voivat muodostaa lihaskudosta 
erilaistumalla lihassoluiksi.

Kantasoluilla on todettu olevan moninaisia käyt-
tömahdollisuuksia lääketieteessä. Kantasolus-
siirtoja pidetään potentiaalisina hoitomuotoina 
esimerkiksi diabetekselle, verisyövälle eli leuke-
mialle ja autoimmuunisairauksille. Leukemian 
hoidossa käytetään allogeenistä eli toiselta sa-
man lajin yksilöltä siirrettyä hematopoieettisten 
kantasolujen siirtoa (Hematopoietic stem cell 
transplantation, HSCT), jonka tarkoituksena on 
luoda potilaalle uusi luuydin ennestään syöpäso-
lujen valtaaman luuytimen tilalle. HSCT, kuten 
muutkin elinsiirteet, voivat kuitenkin aiheuttaa 
myös vakavia ongelmia. Yleinen ongelma elin-
siirteissä on hyljintä, jossa vastaanottajan eli-

mistö alkaa hylkiä siirrettä. Toinen mahdollinen 
ongelma voi olla käänteishyljintä (Graft-versus-
host disease, GVHD), jossa siirrännäinen alkaa 
hylkiä vastaanottajan elimistöä muodostaen 
immuunivasteen vastaanottajan kudosten soluja 
vastaan. Mesenkymaalisia kantasoluja tutkimal-
la on todettu niiden käänteishyljintää estävä ja 
jopa parantava vaikutus [3, 6]

Käänteishyljintä

Käänteishyljintään johtavat tekijät

Immuunijärjestelmän spesifisestä puolustuk-
sesta vastaavat B- ja T-solut. B-solut vastaavat 
vasta-ainevälitteisestä puolustuksesta ja ne kyp-
syvät luuytimessä. Soluvälitteisen puolustuksen 
T-soluista kaksi tärkeintä tyyppiä ovat auttaja-T-
solut ja tappaja-T-solut. Ne syntyvät luuytimessä 
veren kantasoluista ja siirtyvät kypsymään ka-
teenkorvaan. Kateenkorvassa kypsyvät T-solut 
kohtaavat elimistön omia antigeenejä ja tässä 
prosessissa ne T-solut, jotka reagoivat elimistön 
omiin antigeeneihin liian voimakkaasti ohjataan 
apoptoosiin. Tällä valinnalla varmistetaan, ett-
eivät verenkierrossa olevat T-solut reagoi omiin 
antigeeneihin ja aloita immuunireaktiota, joka 
johtaa autoimmuunisairauteen [2].

Siirrettävät kantasolut voidaan ottaa joko poti-
laalta itseltään (autogeeninen siirre) ennen niiden 
säteilyttämistä ja luuytimen tuhoamista tai vas-
taavasti toiselta ihmiseltä (allogeeninen siirre), 
jonka solujen antigeenit ovat hyvin samanlaisia 
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[5]. Autogeenistä siirrettä käyttäessä hyljintää ei 
käytännössä synny, mutta allogeenistä siirrettä 
käytetään yleisemmin sen hyvien ominaisuuk-
sien vuoksi. Allogeenisessä siirteessä esiintyy 
lähes aina käänteishyljintää, mutta se voi edistää 
taudin parantumista sillä siirteessä aktivoituvat 
T-solut hyökkäävät säteilyttämisestä selvinneitä 
syöpäsoluja vastaan, jolloin syövän uusiutumi-
sen todennäköisyys pienentyy huomattavasti [3]. 
Lisäksi on todettu, etteivät autogeeniset kanta-
solut ole tehokkaampia GVHD:n hoidossa kuin 
allogeeniset kantasolut [9].

GVHD:ssa luovuttajalta saadut veren kantasolut 
sisältävät jonkin verran luovuttajan elimistön T-
soluja, joista auttaja-T-solut reagoivat vastaanot-
tajan elimistön soluihin tunnistamalla ne vieraik-
si. Tästä alkaa reaktiosarja, joka johtaa siihen, 
että siirre alkaa hylkiä vastaanottajan elimistöä. 
T-solujen aiheuttama reaktio voi johtaa vastaan-
ottajassa proinflammatoristen sytokiinien, kuten 
IL-1 (Interleukin 1) ja TNF-α (Tumor Necrosis 
Factor Alpha) tuotantoon. Proinflammatoristen 
sytokiinien tehtävänä on käynnistää tulehdusre-
aktio, jossa TNF-α ja IL-1 lisäävät muun muassa 
neutrofiilien kulkua verenkierrosta vaurioitunee-
seen kudokseen lisäämällä hiussuonten läpäise-
vyyttä [2, 4].

Ilmenemismuodot

Käänteishyljinnän aiheuttamat oireet voivat il-
maantua joko hyvin nopeasti HSCT:n jälkeen eli 
alle sadassa päivässä tai vastaavasti sadan päivän 
jälkeen. Tämän perusteella tauti voidaan jakaa 
kahteen alatyyppiin, akuuttiin ja krooniseen.

Käänteishyljintäreaktio luokitellaan akuutiksi 
GVHD:ksi (acute GVHD, aGVHD), jos oireet 
ilmaantuvat sadan päivän sisällä siirteen anta-
misesta. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä 
muutamassa päivässä alkaen ihon punoituksella 
ja ihottumalla. Taudin edetessä iho-oireet saat-
tavat lisääntyä ja täyttää jopa noin puolet ihon 
pinta-alasta. Myös maksan toiminta voi heiken-
tyä ja tällöin veren bilirubiinipitoisuus alkaa 
nousta taudin pahentuessa. Pahimmat oireet joh-
tuvat yleensä ruuansulatusjärjestelmän ja erityi-
sesti suolten toiminnan häiriöistä. Näistä seuraa 
yleensä mahakipuja, oksentelua ja voimakasta 
ripulia. Hoitamattomana aGVHD johtaa hyvin 
nopeasti kuolemaan.

Noin sadan päivän jälkeen siirteen annosta tai 
vastaavasti aGVHD:n seurauksena saattaa ilme-
tä krooninen GVHD (chronic GVHD, cGVHD). 
Sen yleisimmät oireet ovat hyvin samantyyppi-
set kuin aGVHD:ssa, mutta esiintyvät yleensä 
lievempinä ja pitkäaikaisempina haitaten nor-
maalia elämistä [5].

Käänteishyljinnän hoito

Hoitomenetelmät

Käänteishyljinnän ensisijaisena hoitomenetel-
mänä käytetään tällä hetkellä steroidilääkitys-
tä. Steroidien vaikutus GVHD:n hoidossa ei 
kuitenkaan ole täysin vedenpitävä, sillä lievän 
aGVHD:n hoidossa niillä todettiin olevan sai-
rautta lieventävää vaikutusta vain 35–50 %:ssa 
potilaista. Vakavassa aGVHD:ssä hoitoteho oli 
vielä pienempi [10]. Myös cGVHD:ssä ennuste 
pysyy usein huonona steroidilääkityksestä huo-
limatta [14].

Steroidien ohella käänteishyljinnän torjumi-
sessa on tutkittu muitakin hoitotapoja. Näihin 
lukeutuu esimerkiksi mykofenolaattimofetiili 
(Mycophenolat Mofetil, MMF), pentostatiini, 
mTOR-inhibiittorit (Inhibitors of the mammali-
an target of rapamycin, mTOR-I), kalsineuriini-
inhibiittorit (Calcineurin inhibitors, CNI) ja ECP 
(Extracorporeal photopheresis). Pentostatiinin 
vaikutus todettiin parhaimmaksi lapsilla. Sen 
vaikutuksiin kuuluu muun muassa T-solujen 
määrän rajoittaminen. Pentostatiinia ei tule antaa 
vakavassa immuunivajavuustilassa, sillä se voi 
aiheuttaa toistuvia infektioita. T-solujen immuu-
nivastetta heikentävä mTOR-I:n on osoitettu tu-
kevan siirrännäisen regulatoristen T-solujen ke-
hitystä. CNI on hoitomuoto cGVHD:tä vastaan, 
mutta hoidon teho on melko alhainen. Lisäksi 
CNI yhdistettynä mTOR-I-hoidon kanssa lisää 
mikroangiopatian, joka on pienten verisuonten 
sairaus, riskiä. ECP:n on tutkittu aikaansaavan 
imusolujen ohjelmoituneen solukuoleman eli 
apoptoosin, vähentävän tulehdusta aiheuttavien 
sytokiinien tuotantoa ja lisäävän tulehdusta lie-
vittävien sytokiinien tuotantoa [10, 14].
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Taulukko 1: Lääkeaineiden vaikutukset kliinisissä kokeissa [10].

Lääkeaine Potilaita Tulokset Kuolleisuus 

MMF 45 CR 60 %  

mTOR-I 21 CR 24 %, PR 33 %  

ECP 59 CR 70 % 89 % 

Pentostatiinit 23 CR 63 %, PR 13 % 74 % 
 

	  

Täydellinen vaste 
(complete response, 
CR) ja osittainen vaste 
(partial response, PR)

Kantasoluhoidot

Aikuisen elimistön kantasolut voidaan jakaa kah-
teen luokkaan: hematopoieettisiin kantasoluihin 
(Hematopoietic stem cell, HSC) ja mesenky-
maalisiin kantasoluihin (Mesenchymal stem cell, 
MSC). Sekä hematopoieettiset että mesenkymaa-

liset kantasolut ovat luonteeltaan multipotentteja 
ja niitä saadaan luuytimestä. Hematopoieettisille 
kantasoluille on ominaista erikoistuminen kai-
kiksi veren soluiksi, kuten T-soluiksi ja mono-
syyteiksi. Mesenkymaaliset kantasolut taas voi-
vat erilaistua verisoluja lukuun ottamatta lähes 
minkä tahansa kudoksen soluiksi, kuten rasva-, 
luu- ja rustosoluiksi [11].

Kuva 1: MSC:n ja HSC:n erilaistuminen. Kuva © 2013 Maria Valtonen

Mesenkymaaliset kantasolut
Mesenkymaalisten kantasolujen käyttö GVHD:n 
hoidossa on vielä toistaiseksi kokeellisessa vai-
heessa ja kliiniset kokeet on tehty noin 50 hen-
kilön testiryhmillä. Kliinisissä tutkimuksissa 
MSC:t ovat osoittautuneet hyväksi hoitomene-
telmäksi, joskin on todettu, että MSC:t auttavat 
paremmin aGVHD:n hoidossa kuin cGVHD:n. 
On myös tutkimuksia, joissa MSC:t ovat toimi-
neet paremmin GVHD:n ehkäisyssä kuin sen 
hoidossa [6].
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Taulukko 2: Kantasolututkimuksia MSC:n avulla GVHD:n hoidossa.
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1) (n=18) Potilaille annettiin standardi 
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estossa 
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luovuttajan ja vastaanottajan 

antigeeneissä olevista eroista, lisäksi hoito 

tehosi yhtä hyvin GVHD:n eri asteisiin 

Todettiin, että MSC:t toimivat hyvin 

aGVHD:n hoitoon varsinkin nuorilla 

potilailla ja niillä, joiden tauti ei ollut 

edennyt pitkälle tai vaikuttanut maksaan 
 
 
 
Mesenkymaaliset kantasolut lieventävät GVHD:n aiheuttamaa immuunivastetta vaimentamalla 

B-solujen toimintaa, estämällä tyypin 1 dendriittisolujen (DC1 – Type 1 dendritic cell) 

kypsymistä ja aktivaatiota sekä torjumalla NK-solujen (Natural killer- solujen) lisääntymistä ja 

IFN-γ-tuotantoa (Interferoni-gamma) [6]. MSC lisää anti-inflammatoristen sytokiinien (IL-10) 

tuotantoa tyypin 2 dendriittisoluissa (DC2) sekä DC2:n määrän kasvua. Mesenkymaalisten 

kantasolujen estävä vaikutus DC1:n muodostumiseen monosyyteistä vaikuttaa epäsuorasti T-

solujen aktivaation vähenemiseen. MSC vaikuttaa myös suoraan T- solujen lisääntymiseen ja 

niiden proinflammatoristen sytokiinien (IFN-γ) tuotantoon estävästi. Imusolujen toimintaa 

vaimentavien regulatoristen T-solujen määrä elimistössä kasvaa MSC:n toimesta [8]. 

Mesenkymaaliset kantasolut lieventävät 
GVHD:n aiheuttamaa immuunivastetta vaimen-
tamalla B-solujen toimintaa, estämällä tyypin 1 
dendriittisolujen (DC1 – Type 1 dendritic cell) 
kypsymistä ja aktivaatiota sekä torjumalla NK-
solujen (Natural killer- solujen) lisääntymistä ja 
IFN-γ-tuotantoa (Interferoni-gamma) [6]. MSC 
lisää anti-inflammatoristen sytokiinien (IL-10) 
tuotantoa tyypin 2 dendriittisoluissa (DC2) sekä 

DC2:n määrän kasvua. Mesenkymaalisten kanta-
solujen estävä vaikutus DC1:n muodostumiseen 
monosyyteistä vaikuttaa epäsuorasti T-solujen 
aktivaation vähenemiseen. MSC vaikuttaa myös 
suoraan T- solujen lisääntymiseen ja niiden pro-
inflammatoristen sytokiinien (IFN-γ) tuotantoon 
estävästi. Imusolujen toimintaa vaimentavien re-
gulatoristen T-solujen määrä elimistössä kasvaa 
MSC:n toimesta [8].
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Kuva 2: Mesenkymaalisten kantasolujen vaikutus elimistön immuunipuolustuksen soluihin. Estävä vai-
kutus on kuvattu punaisella nuolella ja toimintaa kiihdyttävä vaikutus on kuvattu vihreällä nuolella. 
Kuva © 2013 Maria Valtonen

Graft-versus-tumor -ilmiö
Annettaessa potilaalle HSCT voitaisiin käyttää 
myös ennen potilaan luuytimen tuhoamista ke-
rättyjä autogeenisiä soluja, mutta on tehokkaam-
paa käyttää toiselta yksilöltä otettuja, allogeeni-
siä soluja niiden vaikutusten vuoksi. Siirrettäessä 
allogeenisiä soluja toiseen yksilöön käynnistyy 
reaktio, jossa siirre alkaa hylkiä vastaanottajan 
soluja. Tapauksessa, jossa potilaalla on ollut esi-
merkiksi leukemia alkavat siirteen solut reagoi-
maan myös jäljelle jääneitä syöpäsoluja vastaan. 
Tästä ilmiöstä käytetään nimeä Graft-versus-tu-
mor, GVT [1].

GVT:n on huomattu laskevan syövän uusiutu-
misen riskiä huomattavasti verraten tilanteeseen, 
jossa on käytetty autogeenisiä soluja HSCT:ssä. 
Mesenkymaalisten kantasolujen käyttö GVHD:n 
hoidossa ja ehkäisyssä laskee siirteen immuuni-
vasteen tehoa, joka lisää säteilyhoidosta selvin-
neiden syöpäsolujen kasvua. Vertailuryhmillä 
on todettu syövän uusiutumisen riskin kasvavan, 
kun potilaille annetaan HSCT:n jälkeen mesen-
kymaalisia kantasoluja GVHD:n estämiseksi [6].

Pohdinta
Mesenkymaalisten kantasolujen käyttö käänteis-
hyljinnän hoidossa on osoittautunut tehokkaam-
maksi tavaksi hoitaa tautia kuin vanhat ja perin-
teiset lääkeaineet. Potilaat, jotka ovat saaneet 
GVHD:n hoitoon MSC:tä, ovat parantuneet suu-
remmalla todennäköisyydellä ja kuolleisuus on 
ollut alhaisempi muihin hoitomuotoihin verrat-
tuna. Lisäksi MSC:n ohella voidaan antaa muita 
lääkkeitä ja tällä on huomattu olevan positiivisia 
vaikutuksia selviytymisasteeseen. On siis syy-
tä tutkia miten eri lääkeaineet yhdessä MSC:n 
kanssa vaikuttavat taudin ehkäisyssä ja hoidossa.

Suurin osa GVHD:n hoidosta MSC:llä tehdyistä 
tutkimuksista on tehty hyvin pienillä potilasmää-
rillä eli noin 10–50 hengen ryhmillä. Tarkempien 
tietojen saamiseksi MSC:n vaikutuksista ja toi-
mivuudesta on kliinisiä kokeita tehtävä yhä suu-
remmilla potilasryhmillä. Lisäksi on selvitettävä 
MSC:n ominaisuudet säilömiseen liittyen mah-
dollisten lääkkeiden kehittelemiseksi. MSC:n 
antamiseen potilaalle on selvitettävä vielä kerta-
annosten koot ja sopivat antokertojen määrät 
parhaimman hoitotuloksen saavuttamiseksi.
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Kuvassa 3 vertaillaan eri hoitomuotojen vai-
kutusta potilaan toipumiseen ja kuolleisuusas-
teeseen. Kuvasta nähdään selvästi, että MSC:tä 

saaneet potilaat selvisivät suuremmalla todennä-
köisyydellä kuin muut, mikä kertoo MSC:n te-
hokkuudesta GVHD:n hoidossa.
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Kuva 3: Eri hoitomuotojen vertailua taulukoista 1 ja 2 laskettujen keskiarvojen avulla, mukana myös 
steroidien vaikutus GVHD:n hoidossa Muut-osiossa.
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Tiivistelmä
Tuumorinekroositekijällä on keskeinen merkitys kudosten tulehdusreaktioiden synnyn ja kehittymisen kan-
nalta erilaisten vaiheiden kautta, joko yksinään tai muiden tulehdusreaktiota välittävien molekyylien kanssa, 
näistä mainittakoon interleukiini-1 (IL-1). TNF-α:n tuotantoa ja määrää säätelevät taas erilaiset tekijät mm. 
sytokiinit ja komplementit. TNF-α aikaansaa soluissa erilaisia vasteita kiinnityttyään kohdesolun spesifisiin 
reseptoreihin, aktivoiden mm. tulehdustekijöitä ja kudostuhoa aiheuttavia välittäjäaineita. TNF-α pitoisuus on 
suoraan verrannollinen sen aikaansaamaan soluvasteeseen. Spesifisyyttä voidaan hyödyntää erilaisten sairauk-
sien hoidossa, kuten nivelreuman ja psoriaasin hoitoon käytetyt lääkkeet, TNF-α-antagonistit eli estäjät. 

Tuumorinekroositekijä
Tuumorinekroositekijä (eng. tumor necrosis fac-
tor) TNF on useiden immuunijärjestelmään sekä 
immuunijärjestelmään kuulumattomien solujen; 
monosyyttien, makrofagien, T-solujen, syöttö-
solujen, granulosyyttien, natural killer-solujen 
(NK), fibroblastien, neuronien, keratinosyyttien 
ja sileälihassolujen, erittämä sytokiini. Sillä on 
yhdessä interleukiini-1:n (IL-1) ja interleukiini-
17:n (IL-17) kanssa keskeinen rooli tulehdus-
reaktion synnyssä. Yhdessä muiden sytokiini-
en ja kasvutekijöiden kanssa nämä indusoivat 
geeniekspressiota ja proteiinisynteesiä useissa 
soluissa ja näin välittävät ja aikaansaavat tuleh-
dusreaktion. (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 infek-
tiossa voi johtaa vakavaan sepsikseen. (Tiilikai-
nen ym 1996)

TNF:lla on kaksi eri reseptoria: tyypin 1 resepto-
ri, TNFR-1:n (engl. tumor necrosis factor recep-
tor-1), joka löytyy kaikissa soluissa, sekä tyypin 
2 reseptori, TNFR-2, jota löytyy vain immuu-
nijärjestelmän soluissa sekä endoteelisoluissa. 
Molemmat reseptorit ovat solukalvon glyko-
proteiineja, jotka spesifisesti sitovat TNF-α:a ja 
TNF-β:a.

TNF-alfa

TNF-α tunnettiin aiemmin nimellä kakektiini, 
koska sen oletettiin olevan merkittävä kroonisiin 
infektioihin liittyvän näivettymisen (kakeksia) 
synnyssä. Myöhemmin sen havaittiin tuhoavan 
kudosviljelmässä tiettyjä fibroblastisolulinjoja ja 
koe-eläimissä niihin siirrettyjä tuumoreita, jol-
loin se nimettiin tuumorinekroositekijäksi. (Tii-
likainen ym. 1996)

TNF-α on hyödyllinen tulehdusreaktion aktivoi-
ja, mutta laajemmalle levinneenä se on huomat-
tavan haitallinen. Korkeilla pitoisuuksilla se voi 
aikaansaada tulehdusreaktion ja elinvaurioita. 
TNF-α:n pitoisuudet ovat koholla tulehtuneessa 
kudoksessa immuunivälitteisissä sairauksissa. 
TNF-α välittää näin useita patogeenisia vai-
kutuksia ja indusoi muiden inflammaatiota ja 
kudostuhoa aiheuttavien aineiden aktivaatiota. 
TNF-α synnyttää kaskadimaisen tulehdusreak-
tion lisäämällä sytokiinien ja muiden tulehduk-
sen välittäjäaineiden toimintaa sekä valkosolu-
jen kertymistä tulehduspesäkkeeseen. (Tiilikai-
nen ym. 1996, Tracey ym. 2008) 

TNF-alfan toimintamekanismi

TNF-α:n tuotannon makrofageissa voi käyn-
nistää useat eri tekijät, esim. bakteerit, virukset, 
immunokompleksit, sytokiinit, komplementti ja 
kasvainsolut. TNF-α mRNA:n translaatio johtaa 
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trimeerisen pro-TNF-proteiinin tuotantoon. Pro-
TNF –proteiini ei sisällä signaalipeptidia ja se 
liitetään solukalvoon tmTNF:na. Solujen TNF-
tuotantoa säätelee positiviinen ja negatiivinen 
palaute. Esimerkiksi IL-1 voi indusoida TNF-
α:n tuotantoa ja prostaglandiinit sekä kortikoste-
roidit inhiboivat TNF-α mRNA:n transkriptiota. 
(Tracey ym. 2008) 

TNF-α vapautuu sitä tuottavasta solusta liu-
koisena sytokiinina, sTNF (engl. soluble TNF) 
sen jälkeen kun se on irronnut solun pinnal-
la olevasta prekursoristaan, tmTNF, TNF-α-
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 li-
gandina ja tmTNF voi toimia myös reseptorina. 
(Tracey ym. 2008)

Reseptorivälitteinen TNF-α:n aktivaatio voi ai-
kaansaada mm. apoptoosia, solun proliferaatiota, 
immunomodulaatioa, inflammaatioa, allergiaa, 
reumaa, septisen sokin tai autoimmuunitauteja. 
Joissakin soluissa reseptoriin sitoutuminen ak-
tivoi nukleiinitekijä-kappa B:tä (NF-κB) ja ak-
tivaattori proteiini-1:ä (AP-1), mikä aikaansaa 
useiden geenien induktion. TNF- α voi myös 
aktivoida mitogeenisesti aktivoituvia preitiiniki-
naaseja. Toisissa soluissa TNF-α voi indusoida 
apoptoosia. Liittyminen harvemmin kuitenkaan 
yksinään riittää indusoimaan apoptoosia, toisin 

kuin Fas-ligandin (FasL) sitoutuminen esim. vi-
ruksen infektoiman solun solukalvolla olevaan 
Fas-proteiiniin. TNFR-1 ja Fas eli CD95 ovat 
parhaiten tunnettuja niin sanotuista kuoleman-
reseptoreista (engl. death receptors). (Aggarwal 
2000, Vuento ja Heino 2004, Tracey ym. 2008, 
Reading University 2009)
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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 kanssa.

TNF-alfa-antagonistit
TNF-α –antagonistien toiminta voidaan jakaa 
kahteen kategoriaan: TNFR-välitteisten meka-
nismien estoon ja tmTNF-välitteisten mekanis-
mien induktioon. (Tracey ym. 2008)

Taulukko 1. TNF-α –antagonistit

Infliksimabi Etanersepti Adalimumabi
Luokka Monoklonaalinen vasta-aine Fc-fuusioproteiini Monoklonaalinen vasta-aine
Spesifiteetti TNF-α TNF-α/ TNF-β TNF-α

Infliksimabin ja etanerseptin on todettu hidas-
tavan erosiivisten nivelvaurioiden kehittymistä 
ja muista reumalääkkeistä poiketen TNF-α-
antagonistien kliininen vaste todetaan yleensä 
jo 1–2 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. 
TNF-α estäjät eivät kuitenkaan tehoa kaikilla po-
tilailla, vajaa puolet pitkään aktiivista nivelreu-
maa sairastaneista potilaista saavuttaa etanersep-
ti- tai infliksimabihoidolla puolen vuoden aikana 
hyvän hoitotuloksen. Lisäksi hoidon keskeyttä-
minen johtaa joillakin potilailla taudin nopeaan 
aktivoitumiseen. (Pelkonen ym. 2003)

Etanersepti

Etanersepti (Enbrel) on dimeerinen fuusioprote-
iini joka muodostuu TNF-a-molekyyliä sitovas-
ta osasta (TNFR-2) ja ihmisen IgG-molekyylin 
Fc-osasta (Fcγ1). Etanersepti sitoo valikoivasti 
kaksi TNF-a-molekyyliä ja estää täten TNF-a:n 
sitoutumisen reseptoreihinsa. Etanerseptillä on 
suurempi affiniteetti sitoutua TNF-a:aan kuin 
liukoisella monomeerisella TNF-a:lla. Etaner-
septillä on myös kyky sitoa lymfatoksiinia eli 
TNF-β:ta. (Koulu ja Tuomisto 2001)
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Kuva 2: Etanersepti on dimeerinen fuusioproteii-
ni.

Etanerseptiä käytetään pääasiassa nivelreuman 
ja moniniveltulehduksisen lastenreuman hoi-
toon. Etanersepti annostellaan injektiona ihon 
alle tavallisesti kahdesti viikossa. Etanerseptiä 
voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmähoitona 
metotreksaatin kanssa. (Moilanen ym. 2002)

Etanersepti on ainutlaatuinen muihin TNF-estä-
jien nähden, sillä etanersepti sitoo myös TNF-
β-molekyylejä (lymfotoksiini eli LT-perheen 
molekyylejä). Etanersepti neutralisoi TNF-β:ta 
ja sTNF yhtä tehokkaasti. TNF-antagonistien 
vaikutus B-soluihin nivelreumaa sairastavilla 
potilailla on todettu olevaan yhteydessä etaner-
septiin, mutta ei adalimumabiin. Tutkimuksissa 
etanersepti vähensi B-muistisolujen määrää ni-
velreumaa sairastavien potilaiden perifeerisessä 
verenkierrossa. (Tracey ym. 2008)

Adalimumabi

Adalimumabi (Humira) on ihmisen IgG1 mo-
noklonaalinen vasta-aine, joka on valmistettu 
soluviljelymenetelmän avulla, kiinanhamsterin 
munasarjasoluissa (CHO). Adalimumabi tun-
nistaa ja sitoutuu valikoivasti TNF-α:n. Adali-
mumabia käytetään nivelreuman, selkäranka-
reuman, nivelpsoriaasin, lastenreuman, Croh-
nin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen 
ja psoriaasin hoitoon. Se annostellan ihon alle 
subkutaanisesti kahdesti viikossa. (http://www.
laakeinfo.fi/) Adalimumabin käyttö yhdistetty-
nä metotreksaattilääkitykseen on perusteltua sen 
tehon kasvaessa merkittävästi. (http://www.reu-
matologinenyhdistys.com/adalimumabi.pdf)
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Kuva 3: Adalimumabi on ihmisen IgG1 monoklo-
naalinen vasta-aine.

Infliksimabi

Infliksimabi (Remicade) on kimeerinen mo-
noklonaalinen vasta-aine jossa hiiren soluissa 
tuotettu vasta-aine ihmisen TNF-α:a vastaan on 
liitetty ihmisen immunoglobuliiniin (IgG-1). Se 
sitoutuu korkealla affiniteetilla TNF-α:n ja estää 
näin sytokiinin sitoutumisen reseptoriinsa. In-
fliksimabi sitoutuu sTNF:n monomeeriin ja tri-
meeriin, kun taas etanersepti sitoutuu ainoastaan 
sen trimeeriin. (Pelkonen ym. 2003, Brunton ym. 
2005, Tracey ym. 2008) 
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Kuva 4: Infliksimabissa hiiren vasta-aine on liitet-
ty ihmisen immunoglobuliiniin.

Infliksimabi annetaan yksinään tai yhdessä me-
totreksaatin kanssa. Infliksimabia käytetään ni-
vel- sekä selkärankareuman ja psoriaasin hoi-
dossa. (Pharmaca Fennica 2009) Infliksimabia 
käytetään myös Crohnin taudin ja haavaisen 
paksusuolitulehduksen hoidossa, missä potilailla 
havaitaan kohonneita TNF-α -pitoisuuksia ulos-
teessa. (Brunton ym. 2005)



441

6 

 

Infliksimabi annetaan yksinään tai yhdessä metotreksaatin kanssa. Infliksimabia käytetään ni-

vel- sekä selkärankareuman ja psoriaasin hoidossa. (Pharmaca Fennica 2009) Infliksimabia 

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 sitoutumi-

sen reseptoriinsa. Etanersepti sitoo kaksi TNF-α-molekyyliä ja estää näin TNF-α:n sitoutumi-

sen reseptoreihinsa. 

 

TNF-alfa antagonistien haittavaikutukset 

 

Etanerseptin ja adalimumabin yleisimmät haittavaikutukset ovat olleet infektioalueiden reak-

tiot kuten paikalliset pistoskohdan ihon ärsytysoireet esim. punoitus, turvotus, kipu tai kutina 

sekä allergiset reaktiot. Lisäksi ihottuma, kuume sekä nokkosihottuma (eng. urticaria) ovat ol-

leet yleisiä. Ylähengitysteiden infektioiden esiintyvyys on ollut yleisempää etanerseptihoidos-

sa 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 ke-

hittynyt mahdollisesti etanerseptilääkkeen käytön yhteydessä jokin infektiotauti, hoitoa on ly-

kättävä tai lopetettava välittömästi. (Moilanen ym. 2002) 

 

 

Infliksimabi 

T

N

F 

 

Etanersepti

 

 

Adalimumabi 

T

N

F 

T

N

F 

T

N

F 

Kuva 5: Infliksimabi ja adalimumabi sitoutuvat TNF-α:n ja estävät näin TNF-a:n sitoutumisen resepto-
riinsa. Etanersepti sitoo kaksi TNF-a-molekyyliä ja estää näin TNF-a:n sitoutumisen reseptoreihinsa.

TNF-alfa antagonistien 
haittavaikutukset
Etanerseptin ja adalimumabin yleisimmät haitta-
vaikutukset ovat olleet infektioalueiden reaktiot 
kuten paikalliset pistoskohdan ihon ärsytysoireet 
esim. punoitus, turvotus, kipu tai kutina sekä al-
lergiset reaktiot. Lisäksi ihottuma, kuume sekä 
nokkosihottuma (eng. urticaria) ovat olleet ylei-
siä. Ylähengitysteiden infektioiden esiintyvyys 
on ollut yleisempää etanerseptihoidossa kuin 
lumehoidossa olleilla potilailla. (Koulu ja Tuo-
misto 2001) 

Etanerseptiä käyttävillä potilailla on suurempi 
riski sairastua infektiotauteihin. Potilailla, joilla 
on jo jokin hoitamaton infektiotauti tai infektiol-
le altistavia muita sairauksia tai joille on kehitty-
nyt mahdollisesti etanerseptilääkkeen käytön yh-
teydessä jokin infektiotauti, hoitoa on lykättävä 
tai lopetettava välittömästi. (Moilanen ym. 2002)

Etanerseptiä, infliksimabia ja adalimumabia 
käyttävillä potilailla todennäköinen riski sairas-
tua lymfoomaan kasvaa. Etanerseptin ja adali-
mumabin on havaittu aktivoivan aikaisemmin 
todettua MS-tautia. Lisäksi etanerseptihoidon 
yhteydessä on todettu valkosolujen määrän las-
kua ja verenkuvamuutoksia. (http://www.reu-
maliitto.fi/reuma-aapinen/reumalaakkeet/etaner-
septi_-07.pdf) 

Tuberkuloosiin sairastumisen riski on huomat-
tavasti suurempi käytettäessä infliksimabia kuin 
etanerseptiä ja adalimumabia. On perusteltua 
selvittää ennen infliksimabilääkityksen sekä eta-
nersepti- ja adalimumabilääkityksen aloittamista 
potilaan riskiä sairastua tuberkuloosiin, sillä ai-
emmin sairastetun tuberkuloosin aktivoitumisen 
todennäköisyys kasvaa hoidon aikana. Infliksi-
mabi- ja adalimumabilääkityksen aloituksen yh-
teydessä on todennäköistä päänsäryn, ihon ku-
tinan, iho-ongelmat, ylä- ja alahengitystieinfek-
tioiden, vilustumisoireiden sekä verenpaineen 
laskun esiintyvyys. Allergisista oireista kärsiviä 
potilaita on syytä tarkkailla ja sen mukaan an-
taa sopivaa lääkitystä. Infliksimabihoidon väli-
sinä aikoina taas voi esiintyä epätodennäköisinä 
haittavaikutuksina pahoinvointia, huimausta, 
päänsärkyä, hengenahdistusta, vatsavaivoja, 
nokkosrokkoa ja verenpaineen nousua. Lisäksi 
sydämen vajaatoiminnan esiintyvyys on toden-
näköistä infliksimabilääkityksen aikana. (http://
www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen/reumalaak-
keet/infliksimabi_07.pdf) 

Yksinään käytettynä infliksimabi aikaansaa 
vasta-aineiden muodostusta elimistössä, jolloin 
kyseisen lääkkeen teho pienenee. Infliksima-
bihoito on syytä aloittaa metotreksaattihoidon 
kanssa yhdistelmähoitona, jolloin vasta-aineiden 
muodostus infliksimabia vastaan vähenee ja in-
fliksimabihoidon teho saadaan paremmin esiin. 
(Moilanen ym. 2002)
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Tiivistelmä
IGF-1 on kasvuhormoni, joka on verenkierrossa jonkin verran vapaana, mutta enimmäkseen se esiintyy komp-
leksina erilaisiin sitoviin proteiineihin liittyneenä. Sen bioaktiviteettiin vaikuttaa kasvutekijän kokonaismäärän 
lisäksi myös sen vapaana esiintyvän muodon osuus kokonaispitoisuudesta, koska ainoastaan vapaa IGF-1 pys-
tyy sitoutumaan reseptoriinsa. 

Paastoaminen vähentää erityisesti vapaan IGF-1:n määrää kompleksien osuuden kasvaessa niukassa ravitse-
mustilanteessa. Tämän seurauksena hiipuva solusignalointi pyrkii hidastamaan solun metaboliaa ja siirtämään 
solun eräänlaiseen suojatilaan, jossa solun kasvu ja jakautuminen pysähtyvät, ja solu alkaa tuhota viallisia 
soluelimiä autofagialla. Samalla vähenevät virheellisesti toimivien mitokondrioiden tuottamat vapaat happi-
radikaalit, joilla on tärkeä osuus solujen DNA-vaurioiden synnyssä. Koska jokainen entsyymien suorittama 
DNA-ketjun korjaus sisältää riskin virheestä, DNA-vaurioiden väheneminen pienentää myös geenimutaation 
todennäköisyyttä.

Paastoamisella näyttää olevan yhteys solujen DNA-vaurioiden lukumäärään solukasvua ja jakautumista ohjaa-
van IGF-1-AKT-TOR-signalointireitin kautta, jonka aktiivisuutta paasto vähentää. Tämä voi osaltaan selittää 
pienentynyttä riskiä sairastua syövän ja diabeteksen kaltaisiin tauteihin, joihin liikalihavuus on yhdistetty yh-
tenä riskitekijänä.

Johdanto
Viime vuosina ovat erilaiset ravinnon määrää ja 
laatua ohjaavat ruokavaliot ja paastot nousseet 
esiin julkisessa keskustelussa. Tällaisten jopa 
muotitrendeiksi muuttuneiden ohjelmien kuten 
pätkäpaaston väitetään painonpudotuksen lisäksi 
tuovan mukanaan muitakin elämänlaatua paran-
tavia vaikutuksia, mutta tieteellistä tutkimusta, 
joka selittäisi toimintamekanismin näiden ilmi-
öiden takana, ei juuri ole esitetty.

Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (IGF-1) on 
endokriininen peptidihormoni, joka yhdessä kas-
vuhormonin (GH) kanssa säätelee solukasvua ja 
-jakautumista (Lieberman ym. 2002). Tutustum-
me tässä työssä IGF-1:n toimintaan ja erilaisiin 
sen pitoisuuteen verenkierrossa vaikuttaviin te-
kijöihin. Erityisesti tarkastelemme kasvutekijän 
säätelyä elimistössä niukentuneen ravinnonsaan-
nin tilanteessa, jollaisen myös paasto aiheuttaa. 
Lopuksi selvittelemme solutasolla tapahtuvia 
muutoksia sekä niiden vaikutuksia solutoimin-
toihin ja sairauksien syntyyn.

Kasvutekijät
Kasvutekijät ovat proteiineja, jotka ohjaavat so-
lujen erilaistumista ja kasvua. Niiden merkitys 
on suurimmillaan alkiokaudella erilaisten ku-
dosten ja elinten muotoutuessa, ja ne säätelevät 
yksilön kasvua läpi koko lapsuus- ja nuoruusiän. 
Aikuisilla kasvutekijät osallistuvat kudosten uu-
siutumiseen ja niiden vaurioiden korjaamiseen 
kiihdyttämällä solujen jakautumista, soluväli-
aineen synteesiä ja uusien verisuonten syntyä. 
(Lieberman ym. 2002)

Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1

IGF-1, joka tunnetaan myös nimellä somatome-
diini C, on 70 aminohaposta koostuva endokrii-
ninen peptidihormoni, jonka molekyylirakenne 
on insuliinin kaltainen. Sitä tuotetaan enimmäk-
seen maksassa mutta myös auto- ja parakriini-
sesti suoraan kohdekudoksissa. IGF-1:n määrää 
säätelee GH, joka stimuloi kasvutekijän tuotan-
toa, ja nämä molemmat yhdessä ohjaavat elimis-
tön metaboliaa. Lapsuudessa IGF-1 on tarpeel-
linen normaalin kasvun saavuttamiseksi, mutta 
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aikuisiällä se toimii anabolisena aineena, jonka 
liikaeritys myötävaikuttaa epänormaalin solu-
kasvun syntyyn ja diabeteksen puhkeamiseen. 
(Gallagher ja LeRoith 2011)

Elimistössä IGF-1:tä esiintyy sekä vapaana että 
useisiin erilaisiin insuliinin kaltaista kasvuteki-
jää sitoviin proteiineihin (IGFBP) sitoutuneena. 
Noin 80 % verenkierrossa mukanaolevasta IGF-
1:stä on sitoutunut IGFBP-3:een, ja loputkin sii-
tä ovat muodostaneet kompleksin viiden muun 

sitovan proteiinin kanssa siten, että ainoastaan 
prosentti kaikesta IGF-1:stä esiintyy vapaana 
(Nørrelund ym. 2003). Näiden kasvutekijää si-
tovien proteiinien merkitys on siinä, että osaan 
niistä IGF-1 sitoutuu helpommin kuin resepto-
riinsa. Tällöin ne toimivat itse asiassa inhibiitto-
reina laskien kasvutekijän bioaktiviteettia (Hwa 
ym. 1999), koska ainoastaan sitoutumaton vapaa 
hormoni kykenee sitoutumaan reseptoriinsa ja 
toimimaan ligandina (kuva 1).

 

hibiittoreina laskien kasvutekijän bioaktiviteettia (Hwa ym. 1999), koska ainoastaan sitoutu-
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Kuva 1. IGF-1:n esiintyminen ja kulku komponenttien välillä

Toimintamekanismi ja vaikutukset

Kasvutekijän vaikutus perustuu sitoutumiseen 
IGF-1-reseptoriin (IGF-1R), joka saa aikaan 
solun sisäisen signalointisysteemin aktivoitumi-
sen, erityisesti proteiini-kinaasi B:n (PKB, myös 
AKT). Pitkäikäisiä sukuja tutkittaessa heiltä on 
löydetty yliedustus mutaatioita tässä signaloin-
tireitissä vertailuryhmään verrattuna (Suh ym. 
2008). Toisaalta pitkäikäisten vanhempien lap-
silla on tutkimuksessa todettu pienentynyt IGF-
1:n bioaktiviteetti, joka on kääntäen verrannol-
linen herkkyyteen insuliinille. Näiden tekijöiden 
on arveltu vaikuttavan suotuisasti eliniän odot-
teeseen (Vitale ym. 2012).

IGF-1:n on todettu vaikuttavan kasvuun yhdessä 
GH:n kanssa. Ihmisen kasvuvaiheen päätyttyä 
IGF-1:n tuotanto ei kuitenkaan lopu kokonaan, 
koska se on edelleen tarpeellinen normaalille ku-
dosten uusiutumiselle, mutta sen määrä hiipuu 
vähitellen vanhuutta kohden (Tritos ja Mantzo-

ros 1998). Kardiologisissa tutkimuksissa IGF-
1:n onkin todettu palauttavan mitokondriaalista 
metaboliaa ja pitävän yllä solujen energiatasoa 
ravinnollisissa stressitiloissa, mikä on vähen-
tänyt solukuolemia ja vahingollista autofagiaa 
(Troncoso ym. 2011). Koska kasvutekijät kui-
tenkin paitsi edistävät normaalikasvua myös 
aikaansaavat vahingollista solukasvustoa, veren 
korkeat IGF-1 pitoisuudet ennustavat alttiutta 
sairastua syöpään (Tritos ja Mantzoros 1998).

Paasto

Erilaiset paastot

Perinteisen paastoamisen rinnalle on noussut 
hiljattain pätkäpaasto (engl. intermittent fasting) 
erilaisine muotoineen. Siinä kehon kuona-aineis-
ta puhdistamisen sijaan pyritään painonhallin-
taan jaksottamalla joko vuorokausi- tai viikko-
rytmiä syömisen ja paastoamisen välillä.
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Sivuutamme pätkäpaaston lähinnä maininnalla, 
että siinä kasvuhormonitoiminnan aktiivisuus 
vaihtelee ravitsemustilanteen mukaan mutta 
pienellä viiveellä. Hiirikokeissa, joissa koe-eläi-
met paastosivat joka toisen päivän, on havaittu 
IGF-1 pitoisuuden veren plasmassa laskevan 
merkittävästi vasta 24 tunnin paastoamisen jäl-
keen. Samansuuruinen hormonin määrän lasku 
saavutettiin kuitenkin myös pelkästään 15 %:iin 
päivätarpeesta kalorirajoitetussa vertailuryhmäs-
sä, joten paastoamisen ei ilmeisesti tarvitse olla 
täydellistä vähentääkseen IGF-1:n määrää plas-
massa ja siten solujen jakautumista kudoksissa. 
(Varady ym. 2008)

Paaston vaikutus elimistössä

Paaston vaikutuksesta kehon metabolia mukau-
tuu niukentuneeseen ravinnon määrään muun 
muassa pyrkimällä estämään lihasproteiinien 
kataboliaa erilaisin metabolisin ja hormonaalisin 
keinoin. Paastossa greliinin eritys mahalaukun 
limakalvolta kasvaa, joka puolestaan stimuloi 
GH:n määrää plasmassa. Kliinisissä testeissä on 
havaittu kasvuhormonin määrän nousun näkyvän 
lisääntyneenä lipolyysinä eli lipidien oksidaatio-
na, hyperinsulismina ja IGF-1-signaloinnin akti-
voitumisena. Näistä IGF-1:llä on havaittu sekä 
proteiinisynteesiä stimuloivaa että proteiinien 
oksidaatiota estäviä vaikutuksia. (Nørrelund ym. 
2001)

Ensimmäisen paastotun päivän jälkeen elimis-
tön vapaan IGF-1:n tason on todettu puolittu-
van, mutta vastaavasti IGFBP-1:n ja sen IGF-
1:n kanssa muodostamien kompleksien määrät 
kasvavat. IGF-1:n kokonaismäärä ei kuitenkaan 
elimistössä juurikaan muutu johtuen vapaan 
IGF-1:n pienestä osuudesta. Paaston jatkuessa 
IGFBP-1 esiintyy edelleen runsaammin, jonka 
tarkoitus lienee suojella soluja hypoglykemial-
ta. Muutoksia vastustaa kasvanut GH:n eritys, 
joka pyrkii stimuloimaan sekä vapaan että si-
toutuneen IGF-1:n synteesiä sekä rajoittamaan 
IGFBP-1:n määrää (Nørrelund ym. 2003). Näi-
den IGF-signaloinnissa tapahtuvien muutosten 
on hiirikokeissa todettu parantavan elimistön 
stressinsietokykyä ja antavan suojaa normaalin 
säätelyn alaisten solujen DNA:lle kemoterapia-
lääkkeiden haittavaikutuksia vastaan (Lee ym. 
2010).

Solusignalointi

Soluissa IGF-1:n sitoutuminen IGF-1R:iin akti-
voi fosfatidyyli-inositoli 3 -kinaasin (PI3K), joka 
toimii toisiolähettinä. Useiden välivaiheiden jäl-
keen AKT-kinaasi aktivoituu, joka puolestaan 
valmistelee siirtymistä solusykliin ja solun kas-
vuun käynnistäen samalla antiapoptoottisen sig-
naloinnin. Samalla aktivoidaan TOR-signalointi-
reitti (rapamysiinin kohde), joka myös säätelee 
solun kasvua ja jakautumista (Levine ym. 2006). 
Signalointireitti (kuva 2) on todellisuudessa 
useine vuorovaikutuksineen paljon monimutkai-
sempi eikä sen toimintaa tunneta täysin.

Niukassa ravitsemustilassa vähentynyt IGF-
1-AKT-signalointi lisää autofagiaa, jossa vial-
lisia soluelimiä tuhotaan lysosomeissa. Tämän 
seurauksena viallisten mitokondrioiden tuot-
tamien reaktiivisten happiyhdisteiden (ROS) 
määrä vähenee, ja koska näiden yhdisteiden on 
todettu aiheuttavan proteiini-, DNA- ja RNA-
vaurioita, ravinnon määrän rajoittamisella on 
välillinen vaikutus syöpäriskin pienenemiseen. 
(Levine ym. 2006)
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Kuva 2. Yksinkertaistettu malli IGF-1:n osuudesta solusignalointiin

IGF-1-AKT-TOR -reitillä onkin yhdessä kromo-
somissa 17 sijaitsevan p53-kasvurajoitegeenin 
kanssa todettu osuus kasvu- ja ravitsemussig-
naloinnissa ja niiden stressitiloissa. Signalointi-
reitin toiminta ohjaa solun kasvua, lisääntymis-
tä ja kuolemaa, ja sen merkitys on olennainen 
sellaisten tautien kuten syövän ja diabeteksen 
synnyssä (Levine ym. 2006). Sekä IGF-1:n niuk-
kuus plasmassa että IGF-1R:n mutaatiot on tut-
kimuksissa pystytty yhdistämään pitkäikäisyy-
teen (Suh ym. 2008) (Vitale ym. 2012).

Pohdintaa
Tiedetään, että IGF-1 on yhdessä GH:n kanssa 
tärkeä tekijä kasvun aikaansaamisessa lapsuus-
iässä, mutta vaikka IGF-1:tä tarvitaan jonkin 
verran kudosten uusiutumiseen myös myöhem-
mällä iällä, kasvutekijän tuotannon vähenemi-
nen on elimistön normaali suojamekanismi sen 
syöpävaikutuksia vastaan (Troncoso ym. 2011). 
On arveltu, että paasto voisi vaikuttaa saman-
suuntaisesti mTOR (nisäkkään rapamysiinin 
kohde) -signalointireitin aktiivisuuden pienen-
tymisen kautta, joka johtaa sekä insuliini- että 
IGF-1-reseptoreiden herkistymiseen ja edelleen 
matalampaan insuliinitasoon ja vähentyneeseen 
IGF-1 bioaktiviteettiin (Vitale ym. 2012). IGF-
1-signaloinnin hiljentyminen aktivoi soluissa 
autofagiaa, jonka seurauksena laskevat sekä 
vapaiden happiradikaalien että niistä aiheutu-
vat DNA-vaurioiden määrä (Levine ym. 2006). 

Tämä edelleen pienentää riskiä sairastua syö-
pään, jonka kehittymisessä DNA-mutaatiot ovat 
keskeisessä asemassa (kuva 3).

Tutkimuksissa on toisaalta yhdistetty sekä 
mTOR-kinaasin kautta kulkevan reitin aktiivi-
suus (Kallioniemi ja Mäkelä 2006) että IGF-1:n 
ja insuliinin kohonneet arvot (Gallagher ja La-
Roith 2011) useiden erilaisten syöpien syntyyn. 
Täten paastoamalla saavutettu IGF-1:n bioak-
tiivisuuden lasku voisi hyvinkin tukea väitettä 
paaston positiivisesta vaikutuksesta aikuisväes-
tön terveyteen. Paaston ohessa saavutettu laihtu-
minen ei ehkä niinkään ole näiden terveysvaiku-
tusten perimmäinen syy vaan yhtäläinen seuraus 
samoista solutasolla tapahtuvista signalointi-
muutoksista, jotka saavat aikaan sairastumisris-
kin pienenemisenkin.
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Tiivistelmä
Hypotalamus erittää ihmisen endokriiniseen järjestelmään vahvasti vaikuttavaa somatostatiinia. Estäjähormo-
nina somatostatiini vaikuttaa aivolisäkkeen etulohkoon inhiboiden siellä somatotropiinin eli kasvuhormonin 
eritystä. Negatiivinen palautejärjestelmä säätelee somatotropiinin pitoisuutta veressä. Somatostatiini estää 
myös kilpirauhaseen vaikuttavan tyreotropiini-hormonin vapautumista aivolisäkkeestä. Myös haiman endo-
kriinisten saarekkeiden D-soluista erittyy somatostatiinia. D-solujen ja muiden endokriinisen haiman solujen 
välille on kehittynyt järjestelmä, jossa ne säätelevät toistensa toimintaa sekä yleistä metaboliaa.

Johdanto
Aivolisäkkeen hormonien erityksen säätelyä tut-
kittiin 1970-luvulla kiivaasti useiden tutkijoiden 
toimesta. Roger Guillemin kollegoineen raportoi 
ensimmäisenä aivolisäkkeen somatotropiinin eli 
kasvuhormonin (GH) eritystä inhiboivan soma-
tostatiinin rakenteen peptidihormonina. Soma-
tostatiini erittyy hypotalamuksesta, josta se kul-
keutuu aivolisäkkeen etulohkoon niiden välisen 
porttiverenkierron välityksellä. Somatotropiinin 
inhibitio on ehkä tunnetuin somatostatiinin vai-
kutusmuoto, mutta, kuten Guilleminkin jo ha-
vaitsi, ei ainoa. Aivolisäkkeessä somatostatiini 
vaikuttaa myös inhiboimalla ainakin tyreotro-

piinin (TSH) eritystä. Lisäksi somatostatiinilla 
on laajoja vaikutuksia aivoihin, endokriiniseen 
ja eksokriiniseen haimaan sekä suolen toimin-
taan. Se toimii myös välittäjäaineena keskusher-
mostossa. Somatostatiinista on olemassa kaksi 
luonnollisesti esiintyvää muotoa: somatostatii-
ni-14 (S14) ja peptidiketjultaan puolet pidempi 
somatostatiini-28 (S28). (Hadley 2000) Viidestä 
erilaisesta G-proteiinijohdannaisesta reseptorista 
koostuva reseptoriperhe välittää somatostatiinin 
erilaisia vaikutuksia. Näyttäisi siltä, että niin kut-
suttu SSTR2-reseptori välittää somatostatiinin 
vaikutuksen kasvuhormonin eritykseen, kun taas 
SSTR5-reseptori välittää vaikutuksen endokrii-
niseen haimaan. (Barrett ym. 2010)

Kuva 1. Somatostatiinin primäärirakenne

Endokriiniset rauhaset eli umpirauhaset erittävät 
hormoneja. Kehittyessään ne menettävät yhte-
yden pintaepiteeliin ja ovat näin ollen tiehyeet-
tömiä. Tästä syystä niiden eritteet kulkeutuvat 
suoraan verenkiertoon. Hormonit ovat elimistön 
solujen metabolian tärkeitä säätelijöitä ja vaikut-
tavat lisäksi lähes kaikkien elimien toimintaan. 
(www.terveysportti.fi) Endokriinisiset rauhaset 
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jota 
kutsutaan umpieritysjärjestelmäksi. Tähän jär-

jestelmään kuuluvat käpylisäke, hypotalamus, 
aivolisäke, kilpirauhanen ja lisäkilpirauhaset, 
kateenkorva, munuaiset ja lisämunuaiset, haima 
sekä kivekset tai munasarjat. (Bjålie ym. 1999) 
Somatostatiini on yksi tärkeistä endokriinisia 
rauhasia ja niiden eritystä säätelevistä hormo-
neista. Edellä mainituista se vaikuttaa aivolisäk-
keeseen ja haimaan, sekä epäsuorasti tyreotropii-
nin eritystä säätelemällä kilpirauhaseen. (Hadley 
2000)
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Aivolisäke
Kallonpohjassa olevassa kuopassa, turkinsatu-
lassa, sijaitsee pieni rauhanen nimeltään aivo-
lisäke. Se liittyy aivolisäkkeen varrella yläpuo-
lellaan sijaitsevaan hypotalamukseen, joka vah-
vasti säätelee sen toimintaa. Aivolisäke jakautuu 
rakenteellisesti ja toiminnallisesti kahteen osaan, 
hormoneja erittävään endokriiniseen etulohkoon 
(adenohypofyysi) ja hypotalamuksen erittämiä 
hormoneja varastoivaan ja vapauttavaan taka-
lohkoon (neurohypofyysi). (www.solunetti.fi)

Hypotalamus säätelijänä

Hypotalamus erittää statiineiksi ja liberiineiksi 
kutsuttuja hormoneja, jotka joko estävät tai sti-
muloivat aivolisäkkeen etulohkon hormonien 
eritystä. Näin ollen se vaikuttaa osaltaan um-
pieritysjärjestelmän säätelyyn. Somatostatiini on 
yksi estäjähormoneista ja nimensä mukaisesti se 
inhiboi somatotropiinin eli kasvuhormonin (GH) 
vapautumista adenohypofyysistä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että mitä enemmän hypotalamus erittää 
somatostatiinia, sitä vähemmän adenohypofyy-
sistä vapautuu somatotropiinia. Somatostatiini ja 
somatotropiinin eritystä stimuloiva somatolibe-
riini vaikuttavat kuitenkin normaalisti yhtä aikaa 
kasvuhormonia tuottaviin soluihin ja yhteisvai-
kutus on stimuloiva. (Bjålie ym. 1999)

Somatotropiini

Polypeptidirakenteinen somatotropiini vaikuttaa 
useimpiin elimistön kudoksiin (Hadley 2000). Se 
ei vaikuta sikiön pituuskasvuun, mutta on synty-
män jälkeen tärkein kasvua säätelevä hormoni. 
Tämä säätely tapahtuu epifyysilevyjen epäkyp-
sien rustosolujen erilaistumista kiihdyttämällä. 
Kasvuhormoni kiihdyttää valkuaisainesynteesiä 
useimmissa kudoksissa ja stimuloimalla rasvo-
jen pilkkoutumista rasvakudoksessa lisää ras-
vahappojen ja glyserolin vapautumista vereen. 
Lisäksi somatotropiini nostaa veren sokeripitoi-
suutta lisäämällä glukoosin uudismuodostusta 
maksassa ja siirtämällä soluja käyttämään yhä 
enemmän rasvahappoja energiantarpeensa tyy-
dyttämiseksi. (Bjålie ym. 1999)

Osa somatotropiinin vaikutuksista kudoksiin 
välittyy insuliinin kaltaisten kasvutekijöiden 
(IGF-1 ja IGF-2) välityksellä. Nämä kasvutekijät 
kuuluvat somatomediineihin, jotka määritellään 
seuraavalla tavalla; ne ovat insuliinin kaltaisia, 
kasvuhormonin säätelemiä ja vaikuttavat edistä-
västi sulfaatin liittymiseen epifyysiseen rustoon. 
IGF-2:n vaikutus ilmenee pääasiassa sikiökau-
della. IGF-1 erittyy ennen kaikkea maksasta, kun 
somatotropiini stimuloi hepatosyyttejä. (Hadley 
2000) Myös kypsymässä olevat kasvulevyjen 
erilaistuvat rustosolut tuottavat IGF-1:tä, joka 
kiihdyttää näiden samojen solujen jakautumista 
(Bjålie 1999). Lukuisten muidenkin solutyyppi-
en jakautuminen vaatii IGF-1:n myötävaikutusta 
(Hadley 2000). 

Negatiivinen palautejärjestelmä

Kasvuhormonin määrälle veressä on olemassa 
jokin tietty oletusarvo, jota säätelee eräänlainen 
negatiivinen palautejärjestelmä (Hadley 2000). 
Umpirauhaset rekisteröivät kohde-elintensä ak-
tiivisuudessa tapahtuvat muutokset ja pyrkivät 
kumoamaan niiden vaikutukset. Tässä tapauk-
sessa kohoava kasvuhormonipitoisuus veressä 
rekisteröidään hypotalamuksessa ja tämä aiheut-
taa kasvuhormonia stimuloivan somatoliberiinin 
erityksen vähenemisen. (Bjålie ym. 1999) Soma-
totropiinin säätelyn negatiivisessa palautejärjes-
telmässä tärkeässä osassa on myös IGF-1, joka 
stimuloi somatostatiinin tuotantoa hypotalamuk-
sessa ja inhiboi samalla somatoliberiinin ja so-
matotropiinin eritystä. (Hadley 2000)
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Kuva 2. Hypotalamus erittää somatoliberiiniä 
(GHRH) ja somatostatiinia (SST). Edellinen stimu-
loi ja jälkimmäinen inhiboi somatotropiinin (GH) 
eritystä aivolisäkkeen etulohkosta. Kasvuhor-
moni säätelee itse omaa pitoisuuttaan veressä 
vähentäen somatoliberiinin eritystä. Se vaikuttaa 
myös maksaan saaden aikaan insuliininkaltaisen 
kasvutekijän (IGF-I) erittymisen. IGF-I vaikuttaa 
luustoon ja muihin kudoksiin välittäen sinne kas-
vuhormonin vaikutuksia. Lisäksi se vaikuttaa sti-
muloivasti hypotalamiseen somatostatiiniin ja in-
hiboivasti aivolisäkkeen etulohkoon ja hypotala-
miseen somatoliberiiniin. (Mukailtu Hadley 2000)

Tyreotropiini

Tyreotropiini on myös yksi aivolisäkkeen etu-
lohkon erittämistä hormoneista. Se on rakenteel-
taan glykopeptidi, joka vaikuttaa stimuloivasti 
kilpirauhasen kasvuun ja toimintaan hormonien 
erittäjänä. (www.terveysportti.fi) On raportoitu 
että somatostatiinilla olisi estävä vaikutus ty-
reotropiinin eritykseen adenohypofyysistä (Vale 
ym. 1974) ja että se tätä kautta vaikuttaisi myös 
kilpirauhasen hormonineritykseen. Myös so-
matotropiinin erityksen seurauksena syntyvällä 
IGF-1:llä on reseptoreita kilpirauhassoluissa, 
mutta niiden yksityiskohtaisesta vaikutuksesta 
kilpirauhaseen ei ole täyttä varmuutta (Barrett 
ym. 2010).

Haima
Haimalla on ruuansulatusentsyymien erittäjänä 
tärkeä rooli ihmisen ravinnon käsittelyssä. Se 
erittää muun muassa rasvoja pilkkovaa lipaasia 
ja hiilihydraatteja pilkkovaa amylaasia. Näitä 
entsyymejä sekretoiva osa haimasta on eksokrii-
ninen ja sitä edustaa suurin osa haiman soluista. 
(www.terveysportti.fi) Vuonna 1869 Langerhans 
löysi endokriinisiä saarekkeita eksokriinisen 
haiman seasta. Alfa- ja beetasoluja sisältävät 
saarekkeet muodostavat vain noin 1–2% haiman 
kokonaismassasta, mutta ovat hyvin tärkeitä hii-
lihydraattiaineenvaihdunnan kannalta. Alfasolut 
tuottavat veren glukoosipitoisuutta nostavaa glu-
kagonia ja beetasolut pitoisuutta laskevaa insu-
liinia. (Hadley 2000)

Saarekesolut

Edellä mainitut ovat haiman yleisimmin tun-
nettuja toimintoja, mutta sillä on myös muita 
merkittäviä tehtäviä. Tähän seikkaan törmäsi 
Roger Guillemin vuonna 1975, kun hän immu-
nofluoresenssia apuna käyttäen yllättäen löysi 
haimasta immunoreaktiivista somatostatiinia 
erittäviä soluja. Kyseisiä soluja kutsutaan delta- 
eli D-soluiksi. (Dubois 1975) Niiden löytyminen 
vahvisti jo olemassa olevaa tietoa siitä, että insu-
liinin ja glukagonin välillä vallitsee saarekkeiden 
sisäinen palautejärjestelmä. Somatostatiini on 
tässä järjestelmässä hyvin tärkeässä roolissa. On 
jopa ehdotettu, että siitä voisi olla hyötyä vaka-
vana endokriinisenä vajaatoimintana ilmenevän 
diabetes mellituksen hoidossa. (Hadley 2000)
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Kuva 3. Insuliinia, glukagonia ja somatostatiinia 
sisältävien solujen sijoittuminen haiman saarak-
keissa. Saareke näyttää jakautuvan pienempiin 
alayksiköihin, joiden keskellä sijaitsevat pääosin 
insuliinisolut ja niiden ympärillä glukagonia ja 
somatostatiinia erittävät solut. (Mukailtu Hadley 
2000)

Haiman saarekkeet toimivat erittävinä yksikköi-
nä metabolian säätelyssä. Saarekesolut erittävät 
aineita, jotka stimuloivat tai inhiboivat toisten 
aineiden eritystä muista saarekesoluista ja ovat 
samalla tärkeä osa aineenvaihdunnan säätelyä. 
Deltasoluista erittyvä somatostatiini inhiboi te-
hokkaasti sekä alfa- että beetasolujen toimintaa 
eli vaikuttaa glukagonin ja insuliinin eritykseen 
vähentävästi. Haiman saarekkeissa on olemassa 
myös F-soluja, jotka tuottavat 36:sta aminoha-
posta koostuvaa haimapolypeptidia. Myös tämä 
hormoni inhiboituu haiman sisäisesti somatos-
tatiinin vaikutuksesta. Haimapolypeptidi hidas-
taa ja tasoittaa ruoan imeytymistä, joskaan sen 
täydellisestä fysiologisesta tarkoituksesta ei ole 
varmuutta. (Barrett ym. 2010)

Haiman solut voivat kehittää kasvaimia, jotka 
erittävät somatostatiinia. Tällaisia kasvaimia 
kutsutaan yleisesti somatostatinoomiksi ja ne 
aiheuttavat kantajalleen veren glukoosipitoisuu-
den kasvua eli hyperglykemiaa ja muita yleisesti 
diabetekseen liitettyjä oireita. Nämä oireet hä-
viävät kun haiman kasvain poistetaan. Somatos-
tatinooma aiheuttaa myös yläruuansulatuskana-
van oireilua, koska sen erittämä somatostatiini 
vaikuttaa moniin tärkeisiin ruuansulatusta sääte-
leviin hormoneihin. (Barrett ym. 2010)
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Tiivistelmä
Diabetes on energia-aineenvaihdunnan häiriö, joka aiheutuu insuliinin puutteesta tai sen heikentyneestä vai-
kutuksesta elimistössä. Insuliini toimii yhdessä vastavaikuttajansa glukagonin kanssa sokeriaineenvaihdunnan 
säätelijänä. Glukoosi kulkee soluihin erityisten glukoosinkuljettajaproteiinien avustuksella. Rasva- ja lihas-
soluissa glukoosin kulkeutuminen solun sisälle vaatii insuliinin kiinnittymisen solukalvon reseptoriin. Insu-
liiniresistenssillä tarkoitetaan insuliinin heikentynyttä vaikutusta rasva- ja lihassoluissa. Lihavuus on yleisin 
syy insuliiniresistenssiin. Rasvakudoksen liiallisen kasvun aiheuttama tulehdus aiheuttaa hormonituotannon 
häiriön, joka vaikuttaa insuliiniresistenssin syntyyn. Myös vapaiden rasvahappojen korkea pitoisuus plasmassa 
aiheuttaa signaalinvälityksen katkeamisen insuliinireseptorin ja glukoosinkuljettajien välillä. Tyypin 2 diabe-
teksen perinnöllisyyden epäillään johtuvan mitokondrioiden toimintahäiriöiden periytymisestä. Mitokondri-
oiden oksidatiivisen fosforylaation hidastumisen on todettu olevan yhteydessä ikääntymiseen ja tätä kautta 
tyypin 2 diabeteksen ilmenemiseen enimmäkseen vanhemmalla iällä.

Johdanto
Diabetesta sairastavia arvellaan olevan maail-
massa noin 200 miljoonaa, joista 80–90 % on 
tyypin 2 diabeetikkoja. On ennustettu, että vuo-
teen 2025 mennessä diabeetikkojen kokonais-
määrä on noussut 330 miljoonaan. Vuonna 2005 
Suomessa oli diagnosoitu 265 000 diabeetikkoa, 
joista 32 000 sairasti tyypin 1 diabetesta. Tutki-
musten perusteella on huomattu monen sairasta-
van diabetesta tietämättään. Diabetesta on arvi-
oitu sairastavan yhteensä noin 500 000 suoma-
laista (Ilanne-Parikka ym. 2009).

Nykyisin diabetes määritellään joukoksi erilaisia 
ja eriasteisia sairauksia, joille on yhteistä ko-
honneena veren glukoosipitoisuutena ilmenevä 
energia-aineenvaihdunnan häiriö. Sille on omi-
naista myös rasva- ja valkuaisaineiden aineen-
vaihdunnan häiriintyminen. Diabetes johtuu hai-
man erittämän insuliini-hormonin puutteesta tai 
sen vajavaisesta toiminnasta. Tyypin 1 diabetes 
puhkeaa yleensä lapsuudessa tai nuoruudessa, 
mutta siihen voi sairastua vanhempanakin. Tyy-
pin 1 diabeetikoilla haiman insuliinia tuottavat 
Langerhansin saarekkeet ovat tuhoutuneet au-
toimmuunitulehduksen seurauksena eikä insulii-
nia siten erity lainkaan. Tyypillisesti aikuisiässä 
puhkeavassa tyypin 2 diabeteksessa puolestaan 

insuliinin tuotanto on vajavaista suhteessa sen 
vaikutuksiin kohdesoluissa (Ilanne-Parikka ym. 
2009). 75 % verenkierron glukoosista käytetään 
lihassoluissa (Saini, 2010). Tästä syystä insulii-
niresistenssi on keskeistä juuri lihassoluissa tyy-
pin 2 diabeteksessa.

Insuliinin vaikutukset elimistössä
Insuliini on anabolinen peptidihormoni. 
Sitä erittyy haiman Langerhansin saarekkei-
den β-soluista (B-solut) ja se toimii erityisesti 
sokeriaineenvaihdunnan säätelijänä, mutta myös 
valkuaisaineiden ja rasvojen metaboliassa yh-
dessä vastavaikuttajansa glukagonin kanssa. 
Kun aterian yhteydessä verensokeri nousee, in-
suliinin eritys lisääntyy. Insuliinin vaikutuksesta 
glukoosin käyttö energialähteenä (glykolyysi) 
kiihtyy lihas- ja rasvasoluissa (Kuva 1). Lihas- ja 
maksasoluissa muodostuu glykogeeniä (glyko-
geneesi). Kun glukoosin imeytyminen suoles-
ta verenkiertoon lakkaa ja verensokeri alkaa 
laskea, insuliinin eritys vähenee ja glukagonin 
eritys kiihtyy. Glukagoni aiheuttaa elimistön 
energiavarastojen pilkkoutumista ja nostaa veren 
glukoosipitoisuutta aterioiden välillä (Ilanne-
Parikka ym. 2009).
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Kuva 1: Insuliinin vaikutukset elimistössä. Glu-
koosia siirtyy suolesta verenkiertoon, josta se 
kulkeutuu maksa-, hermo-, lihas- ja rasvakudok-
seen. Insuliini tehostaa glukoosin siirtymistä li-
has- ja rasvakudokseen, mutta ei vaikuta sen siir-
tymiseen hermo- ja maksakudokseen.

Glukoosin kulku verenkierrosta 
soluihin
Glukoosi siirtyy verenkierrosta soluihin erityis-
ten kuljettajaproteiinien, glukoositransportte-

reiden (GLUT) avulla. Punasolujen (GLUT1), 
maksan (GLUT2) ja hermokudoksen (GLUT3) 
solukalvojen glukoosinkuljettajat ovat insulii-
nista riippumattomia. Lihas- ja rasvasolujen 
solukalvojen glukoosia kuljettavien proteiinien 
toiminta (GLUT4) sen sijaan vaatii insuliinin si-
toutumisen reseptoriinsa (Devlin, 2006).

Insuliinin sitoutuminen lihassolun solukalvolla 
sijaitsevaan reseptoriin käynnistää monimutkai-
sen tapahtumaketjun, jonka seurauksena solun-
sisäisistä rakkuloista siirtyy GLUT4-proteiineja 
solukalvolle (Kuva 2). Peptidihormonina insu-
liini sitoutuu solukalvolla sijaitsevan resepto-
rinsa α-osaan, jolloin β-osan tyrosiinikinaasi 
aktivoituu. Tyrosiinikinaasin autofosforylaatio 
aktivoi solunsisäiset insuliinireseptoriproteiinit 
(IRS, insulin receptor substrate). Muuntuneet 
IRS-proteiinit vaikuttavat fosfatidylinositoli-
3-kinaasiin (PI3-kinaasi), joka on fosfaattiryh-
miä siirtävä entsyymi. PI3-kinaasi aktivoi väli-
vaiheiden kautta fosfoinositidi-riippuvaisen pro-
teiinikinaasi 1:n (PDK1) ja proteiinikinaasi B:n 
(PKB, tunnetaan myös nimellä Akt). Tämän seu-
rauksena solun sisällä valmiina olevia GLUT4-
kuljettajaproteiineja sisältäviä rakkuloita siirtyy 
solukalvolle. GLUT4-transporttereiden määrä 
solukalvolla kasvaa ja glukoosia siirtyy enem-
män soluun (Saini, 2010).

Kuva 2: Insuliinin vaikutus lihas- ja rasvasolussa. Insuliinin sitoutuessa reseptoriinsa entsyy-mit akti-
voituvat ketjumaisesti. Lopulta glukoosinkuljettajia (GLUT4) siirtyy solukalvolle
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Insuliiniresistenssi
Tyypin 2 diabeteksen yhteydessä puhutaan in-
suliiniresistenssistä, jolla tarkoitetaan insuliinin 
heikentynyttä vaikutusta lihas- ja rasvasoluissa. 
Tyypin 2 diabetes on vahvasti yhteydessä meta-
bolisen oireyhtymään eli glukoosi-, insuliini- ja 
rasva-aineenvaihdunnan häiriöön. 

Rasvan vaikutus insuliiniresistenssiin

Lihavuus on yleisin syy insuliiniresistenssiin ja 
tyypin 2 diabetekseen. Lihavuus, joka tyypil-
lisesti johtuu liiallisesta energiansaannista ku-
lutukseen nähden, aiheuttaa rasvan kertymistä 
rasvasolujen lisäksi myös lihas- ja maksasolui-
hin. Vapaiden rasvahappojen aineenvaihdunta-
tuotteiden, kuten diasyyliglyserolin ja asyyliko-
entsyymi-A:n korkea pitoisuus soluissa edistää 
insuliiniresistenssiä. Vapaat rasvahapot lisäävät 
seriinin fosforylaatiota IRS-proteiineissa, mikä 
laskee samoissa proteiineissa tyrosiinin fosfo-
rylaatiota. Kun tyrosiinin fosforylaatio vähenee, 
IRS-proteiini ei kykene aktivoimaan PI3-kinaa-
sia. Koska kinaasi ei aktivoidu, glukoositran-
sportterit eivät siirry solukalvolle edistämään 
glukoosin sisäänottoa (Saini, 2010).

Rasvakudos toimii kuin endokriininen elin erit-
tämällä hormoneja, joilla on vaikutuksia glukoo-
sitasapainoon. Liiallinen rasvakudoksen kasvu 
voi aiheuttaa tulehdusmuutoksia ja häiriöitä 
rasvakudoksen hormonituotantoon. Tällä hetkel-
lä tutkitaan kiihkeästi TNF-α:aa, leptiiniä, adi-
ponektiiniä ja resistiiniä (Saini, 2010). Leptiini 
on rasvakudoksen erittämä hormoni, joka lisää 
kylläisyyden tunnetta ja vaikuttaa näin epäsuo-
rasti rasvakudoksen määrään. Se myös lisää in-
suliiniherkkyyttä. Ylipainoisilla leptiiniä erittyy 
runsaasti, mutta sen vaikutusmekanismit ovat 
häiriintyneet (Iozzo, 2009). Sairaalloisesti kas-
vaneeseen rasvakudokseen syntyy muutoksia, 
jotka houkuttelevat paikalle makrofageja. Mak-
rofagit käynnistävät tulehdusreaktion ja alkavat 
erittää tulehdusvälittäjäaineita TNF-α:aa ja in-
terleukiini-6:tta (IL-6) (Hirai ym. 2010). Nämä 
lisäävät lipolyysiä eli triglyseridien pilkkomista, 
jolloin vapaiden rasvahappojen määrä verenkier-
rossa kasvaa. TNF-α ja IL-6 lisäävät myös insu-
liiniresistenssiä sekä vähentävät adiponektiinin 
vaikutuksia. TNF-α:lla uskotaan olevan saman-
lainen vaikutusmekanismi insuliiniresistenssin 
syntyyn kuin vapailla rasvahapoilla. Adiponek-
tiini ja resistiini toimivat toistensa vastavaikutta-

jina. Adiponektiini lisää kudosten insuliiniherk-
kyyttä, kun taas resistiini vähentää sitä. Tyypin 2 
diabeteksessa adiponektiinin tuotanto on vähen-
tynyt ja resistiinin lisääntynyt. (Day ja Bailey, 
2011; Iozzo, 2009; Saini, 2010).

Mitokondrioiden yhteys 
insuliiniresistenssiin

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhe-
nemisen myötä mitokondrioiden toiminta heik-
kenee. Hoikilla ja muuten terveillä vanhemmilla 
ihmisillä mitokondrioissa tapahtuva oksidatii-
vinen fosforylaatio on laskenut huomattavasti 
verrattuna painoindeksiltään vastaaviin nuoriin. 
Oksidatiivisen fosforylaation hidastuminen ai-
heuttaa rasvan kertymistä lihassoluihin. Tällöin 
insuliiniresistenssi kasvaa IRS-proteiinien väli-
tyksellä edellä kuvatulla tavalla. 

Mitokondrioiden toimintahäiriöiden on todettu 
myös periytyvän. Tyypin 2 diabetesta sairastavi-
en vanhempien lapsilla, joilla on havaittu insulii-
niresistenssiä, on todettu myös mitokondrioiden 
toimintahäiriöitä, joissa oksidatiivinen fosfory-
laatio on laskenut. Myös lihassolujen sisäinen 
rasvapitoisuus on noussut reilusti, vaikka muut 
insuliiniresistenssiä aiheuttavat tunnetut teki-
jät on suljettu pois. Näyttäisi siis, että tyypin 2 
diabetes periytyisi mitokondrioissa (Petersen ja 
Shulman 2006).
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Tiivistelmä
Statiinit ovat hyvin siedettyjä lääkeaineita, joita käytetään alentamaan veren haitallisen kolesterolin osuutta. 
Kolesterolia syntetisoidaan maksassa, johon statiinien pääasiallinen vaikutus kohdistuu. Statiinien tavallisim-
pia haittavaikutuksia ovat päänsärky, ihottumat ja ruuansulatuskanavan oireet. Noin 1 %:lla potilaista seerumin 
transaminaasiarvot suurenevat, mikä on merkki maksaan kohdistuvista haittavaikutuksista. Maksasairauksia 
sairastavan potilaan ei tule käyttää statiineja. Eräät statiinit voivat aiheuttaa myös keskushermosto-oireita, ku-
ten uni- ja keskittymisvaikeuksia. 

Hyvin pienellä osalla statiineja käyttävistä potilaista (n. 0,1 %) ilmenee erilaisia lihasoireita kuten myopati-
aa, lihasheikkoutta ja lihaskipua. Lihakset muodostuvat kaapelimaisista lihassyistä, joiden sisällä on säikeisiä 
proteiineja. Näiden mikrofilamenttien liike toistensa suhteen saa aikaan koko lihaksen supistumisen. Lihashait-
tojen taustalla voi olla geneettinen alttius, D-vitamiinin puutos tai jonkin muun lääkeaineen kuten fibraattien 
samanaikainen käyttö. Syyksi oireisiin on esitetty myös energia-aineenvaihdunnassa keskeisen entsyymin, ubi-
kinonin, määrän alenemista statiinien käytön yhteydessä.

Johdanto
Suomessa sydän- ja verisuonitaudit muodosta-
vat suurimman yksittäisen kuolinsyiden ryhmän. 
Vuonna 2010 sydäninfarkti- ja sepelvaltimo-
kohtauksia oli koko väestössä yli 22 000 (THL 
2013). Hyperkolesterolemian on todettu olevan 
keskeinen syy ateroskleroottisten tautien synnyl-
le. Statiineilla on suotuisa vaikutus veren koleste-
roliarvoihin ja niiden onkin osoitettu vähentävän 
kuolleisuutta ja sairastavuutta ateroskleroottisis-
sa sydän- ja verisuonisairauksissa (Käypä hoito: 
Dyslipidemiat 2013, Rouru ja Koulu 2012). 

Statiinit ovat olleet käytössä vuodesta 1987 
(Käypä hoito: Dyslipidemiat 2013). Suomes-
sa on käytössä kuusi eri lääkeainetta, joita ovat 
atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, pravas-
tatiini, rosuvastatiini ja simvastatiini (Duode-
cim lääketietokanta 2013). Vuonna 2012 reilut 
670 000 suomalaista sai lääkekorvausta Kelalta 
dyslipidemialääkkeistä ja heistä suurinosa käytti 
statiineja (KELA 2012).

Statiinien hyödyt ja haittavaikutukset ovat hyvin 
tunnettuja (Kovanen ja Palomäki 2005, Käypä 
hoito: Dyslipidemiat 2013). Lihasoireita esiin-
tyy pienellä osalla potilaista, mutta niiden syy 
on vielä tietyiltä osin epäselvä, mikä tekee statii-
nien turvallisen käytön arvioimisesta haastavaa 

joidenkin potilasryhmien osalta. Statiinien käyt-
tö on väestössämme yleistä ja kasvavan käytön 
myötä myös lihashaitoista kärsivien potilaiden 
määrä kasvaa (KELA 2012, Rouru ja Koulu 
2012). Tämän vuoksi olisi tärkeää selvittää lihas-
haittojen syy, jolloin mahdollisesti riskiryhmään 
kuuluvien potilaiden statiinilääkitys voitaisiin 
korvata jollakin muulla sopivammalla lipidien 
aineenvaihduntaan vaikuttavalla lääkkeellä.

Yleistä statiineista
Statiinit ovat lääkkeitä, jotka estävät kolestero-
lisynteesiä, minkä vuoksi niitä käytetään hyper-
kolesterolemioiden hoidossa. Niiden kliinisesti 
merkittävin vaikutus on LDL-kolesterolin mää-
rän vähentäminen, mutta statiinit pienentävät 
myös triglyseridipitoisuutta ja nostavat HDL-
kolesterolia. Statiinit vähentävät etenkin ateros-
kleroottista sydän- ja verisuonitautisairastuvuut-
ta ja –kuolleisuutta (Käypä hoito: Dyslipidemiat 
2013, Rouru ja Koulu 2012).

Vaikutusmekanismi

Maksassa HMG-CoA-reduktaasi (3-hydroksi-
3-metyyliglutaryylikoentsyymi-A –reduktaasi) 
katalysoi mevalonaatin muodostusta HMG-
CoA:sta kolesterolisynteesin alkuvaiheessa. 
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Mevalonaatista muodostuu lopulta kolesterolia 
useiden välituotteiden kautta (kuva 1). Statiinit 
ovat HMG-CoA-reduktaasin kilpailevia estäjiä, 

jolloin mevalonaatin tuotanto estyy ja tämän 
seurauksena maksasolujen kolesterolin tuotanto 
vähenee (Rouru ja Koulu 2012).

Kuva 1. Kolesterolin muodostuminen ja vaikutukset maksassa. Statiinit estävät HMG-CoA-reduktaasin 
toimintaa, jolloin kolesterolin muodostus estyy (Mukaillen Ruskoaho 2003). 

Maksasolujen sterolit vähentävät LDL-resepto-
rien tuotantoa. Tällöin LDL-kolesterolin soluun-
otto ja kolesterolin synteesi vähenee, mikä estää 
LDL-kolesterolin liiallisen kertymisen maksa-
soluihin. Statiinit pienentävät solunsisäistä ste-

rolipitoisuutta, jolloin LDL-reseptorien tuotanto 
kiihtyy ja hajoaminen vähenee (kuva 2). Täs-
tä aiheutuen plasman LDL-pitoisuus pienenee 
(Ruskoaho 2003).

Kuva 2. Statiinin vaikutus maksasolun LDL-reseptorien määrään. HMG-CoA-reduktaasin esto lisää LDL-
reseptorien määrää maksasoluissa, jolloin LDL:n määrä verenkierrossa vähenee (Mukaillen Ruskoaho 
2003).
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Lihakset
Lihassolujen tehtävä on muuttaa ATP: energiaa 
mekaaniseksi energiaksi. Voimantuotanto tapah-
tuu lihaksen supistuessa eli lihaksen vetäytyessä 
kokoon. Lihassoluja on luustolihaskudoksessa, 
sileässä lihaskudoksessa sekä sydänlihaskudok-
sessa. Lihassolujen sisällä on ketjuiksi järjes-
täytyneitä mikrofilamentteja, joiden siirtyminen 
toistensa suhteen saa aikaan lihassyyn lyhenemi-
sen lihassupistuksessa. Kaikki lihassolut käyttä-
vät viestinnässään aktiopotentiaaleja (Sand ym. 
2012).

Luustolihassolut ovat lieriömäisiä monitumaisia 
soluja, joiden pituus voi olla jopa useita sent-
timetrejä. Lihassolut eli lihassyyt ovat järjes-
täytyneet kimpuiksi, joita ympäröi paksu side-
kudoskalvo, perimysium. Jokaisen yksittäisen 
lihassyyn ympärillä on myös sidekudoskalvo, 
endomysium, jonka kollageenisäikeillä solu on 
kiinnittyneenä jänteisiin. Lihassolua ympäröi 
myös kapillaariverkosto, joka mahdollistaa vilk-
kaan energia-aineenvaihdunnan (Kierszenbaum 
2007, Sand ym. 2012).

Lihassolujen sisällä on lieriömäisiä säikeitä, 
myofibrillejä, jotka ulottuvat koko solun päästä 
päähän. Myofibrillit sisältävät myofilamenteista 
koostuvia pitkiä ketjuja, joissa vaaleat aktiini- ja 
tummat myosiiniproteiinit ovat järjestäytyneet 
säännöllisesti tietynlaisiksi kuvioiksi, sarkomee-
reiksi. Sarkomeerien päissä on Z-levyt, joihin 
aktiinifilamentit ovat kiinnittyneet. Myosiinifi-
lamentit ovat sarkomeerien keskellä, ja niiden 
päät ovat lomittain aktiinifilamenttien kanssa. 
Luustolihaskudoksen poikkijuovaisuus johtuu 
kaikkien lihassyiden sarkomeerien asettumisesta 
samaan linjaan (Kuva 3) (Sand ym. 2012).

Sarkomeerien lyheneminen, joka on edellytyk-
senä lihassolun lyhenemiselle, aiheutuu mo-
nimutkaisesta toistuvasta tapahtumasarjasta. 
Myosiinifilamenteissa olevat väkäset vuoroin 
sitoutuvat aktiiniin muodostaen poikkisiltoja ja 
vuoroin laukeavat liikuttaen aktiinifilamentteja 
sarkomeerien keskiosaa kohti. Väkästen irtoami-
nen aktiinista edellyttää uuden ATP-molekyylin 
sitoutumista myosiiniin. Tällöin filamenttien vä-
lillä ollut poikkisilta aukeaa ja filamentit irtoa-
vat toisistaan. ATP:n pilkkoutumisessa energia 
varastoituu myosiiniväkäseen, joka jännittyy 
jousen tavoin ja suoristuu. Myosiinifilamentti 
tarttuu taas kiinni aktiiniin ja taipuu. Myosiinista 
vapautuu hajoamistuotteina ADP:tä ja fosfaattia. 
Toimintakierto toistuu jatkuvasti, jos solussa on 

riittävästi ATP:tä ja kalsiumia. Näin filamentit 
siirtyvät koko ajan hiukan syvemmälle toistensa 
lomaan (Sand ym. 2012).

Lihassolut säätelevät sarkoplasman kalsiumioni-
en määrää tarpeen mukaan. Kun kalsiumpitoisuus 
on pieni, aktiinissa olevat sitoutumiskohdat ovat 
muiden proteiinien ympäröimänä, jolloin myosii-
nin on mahdotonta tarttua siihen. Aktiopotentiaa-
lin levitessä sarkolemmasta T-putkistoa pitkin li-
hassolun sisään sarkoplasmakalvostosta vapautuu 
kalsiumioneja. Tämä saa aikaan aktiinia peittävi-
en proteiinien muodonmuutoksen ja irtautumisen 
sitoutumiskohdasta. Aktiopotentiaalin päättyessä 
kalsiumionien vapautuminen lakkaa ja erityiset 
kalsiumpumput palauttavat ionipitoisuuden alhai-
selle lähtötasolleen (Sand ym. 2012).

Lihassolun mitokondrioissa tapahtuva oksida-
tiivinen fosforylaatio tuottaa levossa ATP:tä yli 
solun tarpeen. Osa ylimääräisestä ATP:stä käy-
tetään fosforyloimalla kreatiinia kreatiinifosfaa-
tiksi, joka toimii lihassolujen energiavarastona. 
Kreatiinikinaasi katalysoi kreatiinifosfaatin 
suurienergisen sidoksen pilkkomista takaisin 
lähtöaineikseen ATP:ksi ja kreatiiniksi. Toinen 
lihassolun energiavarasto on glukoosista muo-
dostettu glykogeeni (Kierszenbaum 2007, Sand 
ym. 2012).

Kuva 3. Poikkijuovaista lihaskudosta. Mikroskoo-
pissa nähtävät lihassolujen poikkijuovat johtuvat 
sarkomeerien järjestyneisyydestä.

Statiinien vaikutus lihaksissa
Pienellä osalla statiineja käyttävistä potilaista 
(n. 0,1%) esiintyy myopatiaa, lihasheikkoutta ja 
lihaskipua. Seerumin kreatiniinikinaasipitoisuu-
det nousevat noin 10 %:lla, mikä viittaa lihaksiin 
kohdistuviin haittavaikutuksiin. Harvinainen, 
mutta vaarallinen rabdomyolyysi on myös yksi 
statiinien haittavaikutuksista (Rouru ja Koulu 
2012). Statiinien aiheuttamista lihashaitoista on 
esitetty erilaisia teorioita (Taulukko 1).
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Fibraatit ja nikotiinihappo

Useat tutkimukset osoittavat, että fibraattien 
yhteiskäyttö statiinien kanssa suurentaa rabdo-
myolyysin riskiä, mikä johtuu todennäköisesti 
siitä, että fibraatit estävät statiinien metaboliaa. 
Nikotiinihapon samanaikainen käyttö statiinien 
kanssa näyttäisi myös lisäävän lihaksiin kohdis-
tuvia haittavaikutuksia (Golomb ja Evans 2008, 
Rouru ja Koulu 2012). 

Geneettinen alttius

Lihashaittojen taustalla on usein geneettinen alt-
tius (Käypä hoito: Dyslipidemiat 2013). Tietyt 
geenit vaikuttavat solujen kuljetusproteiineihin 
ja näiden geenien polymorfioilla on merkitystä 
statiinien kuljetukseen soluissa (Rouru ja Koulu 
2012). Useiden tutkimusten mukaan yksi näistä 
geeneistä on SLCO1B1. Ilmeisesti mekanismina 
toimii se, että tämän geenin tietty alleeli vähen-
tää statiinien ottoa maksasoluihin, jolloin pitoi-
suus plasmassa kasvaa ja lihashaittojen riski suu-
renee. SEARCH-tutkimuksessa saatiin selville, 
että kyseisen alleelin suhteen homotsygootilla 
kantajalla oli huomattavasti suurempi riski myo-
patian kehittymiselle heterotsygoottiin verrattu-
na, vaikka jo heterotsygootin alleelin kantajalla 
riski myopatiaan oli suurentunut (Strandberg 
2013, The SEARCH Collaborative Group 2008).

D-vitamiinin puutos

Alhaisella D-vitamiinitasolla ja lihasvaivoilla 
voi olla yhteyttä statiinilääkityksessä olevilla 
potilailla. D-vitamiinin puutos on hyvin yleistä; 
tutkimuksessa mukana olleista 493:stä ihmisestä 

43%:lla D-vitamiinitaso oli normaalitasoa al-
haisempi. Tämä edesauttaa lihasoireiden esiin-
tyvyyden mahdollisuutta. D-vitamiini-25-OH:n 
matalan tason on havaittu esiintyvän huomat-
tavan usein statiinien aiheuttamien myosiittien 
ja myalgioiden yhteydessä. On huomattu, että 
D-vitamiini saattaa parantaa lihasvoimaa lihas-
kudoksessa olevien erityisten tumareseptoreiden 
avulla. Kun kyseistä vitamiinia ei ole saatavilla, 
seurauksena olisikin lihastoiminnan heikkene-
minen (Ahmed ym. 2009).

Ubikinoni

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 (CoQ10) on luon-
nollisesti esiintyvä rasvaliukoinen kinoni, joka 
on sijoittunut plasmamembraanin hydrofobiseen 
osaan. Statiinilääkityksen yhteydessä ubikino-
nin tuotannon on raportoitu vähenevän ja aihe-
uttavan häiriöitä lihasten energia-aineenvaih-
dunnassa. Fengin ja kollegojen (2012) mukaan 
statiinit saattavatkin heikentää mitokondrioiden 
toimintaa häiritsemällä elektronien kuljetusta, 
jossa ubikinoni on osallisena. Tämä tieto kaipaa 
kuitenkin yhä vahvistusta. Ubikinonin tuotannon 
lasku ja mitokondrioiden toiminnan muuttumi-
nen ei ole silti täysin johdonmukaista. Tiedetään 
kuitenkin, että statiinit tukkivat farnesyyli-py-
rofosfaatin tuotannon, joka toimii välituotteena 
CoQ10:lle. Johtuen mitokondrioiden tärkeydestä 
lihastoiminnassa on kehitetty hypoteesi, että sta-
tiinien aiheuttama CoQ10:n puute on osallisena 
statiinien aiheuttamassa myopatiassa. On päätel-
ty, että statiinien vaikutukset lihaksen ubikino-
nin määrään ovat riippuvaisia siitä, mitä statiinia 
on käytetty ja kuinka suuri annoskoko on ollut 
(Marcoff ja Thompson 2007).

Taulukko 1. Fibraattien ja nikotiinihapon sekä geneettisen alttiuden, D-vitamiinin puutoksen ja ubikino-
nin vaikutus lihaksiin statiinien kanssa.

Vaikutus
Fibraatit ja nikotiinihappo Lisäävät lihashaittoja. Vaikutus mahdollisesti statiinien metabolian 

esto.
Geneettinen alttius Tietyt geenit (esim. SLCO1B1) vaikuttavat solujen 

kuljetusproteiineihin, jolloin statiinien plasmapitoisuus ja 
lihashaittojen riski kasvaa. 

D-vitamiinin puutos D-vitamiini lisää mahdollisesti lihasvoimaa tumareseptoreiden avulla. 
Puutos aiheuttaa lihastoiminnan heikkenemisen. Lihashaitat voivat 
lisääntyä, kun D-vitamiinipuutokseen yhdistetään statiinilääkitys.

Ubikinoni Ubikinonin tuotanto vähenee statiinilääkityksen yhteydessä ja saattaa 
aiheuttaa häiriöitä lihasten energia-aineenvaihdunnassa.
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Pohdinta
Statiinit ovat Suomessa yleisesti käytettyjä lääk-
keitä. Vaikka lihashaitoista kärsiviä on prosen-
tuaalisesti vähän, statiinien kasvaneen käytön 
myötä ongelma koskettaa yhä useampaa poti-
lasta. Tiettyjen geenien osallisuus lihasoireisiin 
on jo osoitettu, mutta esimerkiksi D-vitamiinin 
ja ubikinonin yhteydestä lihashaittoihin on vie-
lä vähän tietoa. Tämän hetkisille tuloksille tar-
vitaan lisää tietoa vahvistavaa tukea. Statiinien 
aiheuttamien lihasoireiden mekanismi tulisi sel-
vittää, jolloin kyettäisiin välttämään lääkitys ja 
sitä kautta myös haittavaikutukset riskiryhmien 
potilailta.
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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-vitamii-
nin valmistuspaikkana. Auringonvalon suurimmat vaikutukset ihoon välittyvät sen UV-säteilyn kautta. Sätei-
lyluokista UVA tunkeutuu ihon dermikseen kun taas UVB jää jo epidermikseen. Auringonvalon aikaansaama 
ihon värinmuutos johtuu pigmenttisolujen, melanosyyttien melaniinituotannosta. Auringonvalo voi myös aihe-
uttaa ihon soluihin karsinogeenisia muutoksia. UV-säteilyn kiistatta hyödyllisin vaikutus on sen aikaansaama 
D-vitamiinisynteesi ihossa. D-vitamiini toimii tärkeänä osana elimistön kalsiumaineenvaihduntaa. UV-säteily 
vaurioittaa myös ihon sidekudosrakenteita, mikä saa aikaan muun muassa ihon ennenaikaista vanhenemista.

Johdanto
Ihmiset ovat nykyään yhä enemmän tietoisia au-
ringonvalon vaikutuksista kehoonsa. Tutkijoiden 
kiinnostus auringonvaloa ja etenkin sen haitta-
vaikutuksia kohtaan onkin kasvanut. Kirjoitel-
massa tutkimme auringonvalon fysikaalisia, ke-
miallisia ja biologisia vaikutuksia ihoon ja sen 
rakenteisiin. Esiin nousevat etenkin UV-säteilyn 
vaikutukset. Iho on tärkeä osa ihmiskehoa ja sen 
on yhteydessä koko muuhun elimistöön. Siten 
ihon vaurioituessa elimistö kärsii. Auringonvalo 
voi siis vaurioittaa koko kehoa. Vaikka auringon 
tuottama säteily aiheuttaa monia haittavaikutuk-
sia, on siitä myös hyötyä ihmiskeholle. Hyvänä 
esimerkkinä D-vitamiinin muodostuminen ihos-
sa UV-säteilyn vaikutuksesta.

Auringonvalo ja iho

Auringonvalo

Auringonvalo on sähkömagneettista säteilyä. 
Sillä on sekä fotonien edustamaa hiukkas- että 
aaltoliikkeen edustamaa aaltoluonnetta. Se jae-
taan aallonpituuden perusteella ultravioletti- eli 
UV-säteilyksi (100–400nm), näkyväksi valoksi 
(400–700nm) ja infrapunasäteilyksi (700nm-
1mm) (Hannuksela 2008). Osa auringon tuotta-
masta säteilystä heijastuu maata ympäröivästä 
otsonikerroksesta takaisin avaruuteen. Maail-
man teollistuessa saasteiden määrä on lisäänty-
nyt, mikä johtaa otsonikerroksen ohentumiseen. 

Tällöin auringon säteilystä yhä suurempi osa 
saavuttaa maan pinnan. Maan ilmakehään saapu-
vasta säteilystä 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 ultraviolettisäteily.

Iho ja ihon tehtävät

Iho on ihmisen suurin elin käsittäen 5% ruumiin-
painosta. Se on 1–4 mm paksu ja pinta-alaltaan 
1,2–2,3 m2. Iho koostuu kahdesta kerroksesta: 
epidermiksestä eli orvaskedestä ja dermiksestä 
eli verinahasta (kuva 1). Joskus mukaan laske-
taan myös subkutis eli ihonalaiskudos, jolloin 
iho käsittäisi 15–20% ihmisen ruumiinpainosta 
(http://www.solunetti.fi/fi/histologia/iho/).

Keratinosyytit muodostavat epidermiksen, joka 
koostuu neljästä kerroksesta: sarveiskerros, jy-
väissolukerros, okasolukerros sekä tyvisolu-
kerros. Keratiinikerros suojaa elimistöä sekä 
fysikaalisesti, kemiallisesti että biologisesti. 
Epidermiksen paksuus on 75–150 µm (Oikari-
nen ym. 2003). Se uusiutuu tyvisolukerroksesta. 
Tyvisolut jakautuvat siirtäen soluja vaiheittain 
kohti ihon pintaa, jossa ne lopulta kuolevat ja hil-
seilevät pois. Ihon pinta koostuu siis kuolleista 
keratinosyyteistä. Epidermiksen jatkuvan uusiu-
tumisen ansiosta se kestää hyvin rasitusta. Ihon 
pigmenttisolut, melanosyytit, sijaitsevat epider-
miksessä.
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Epidermiksen alapuolella sijaitseva dermis 
koostuu pääosin tyypin I ja III kollageenista, 
elastiinista sekä glykosaminoglykaaneista (Oi-
karinen ym. 2003). Se on järjestäytymätöntä tii-
vistä sidekudosta. Sukkulamaiset fibroblastisolut 
tuottavat kaikkia dermiksen rakennusaineita. 
Kollageeni ja elastiini antavat iholle lujuutta ja 
joustavuutta. Elastiinisäikeiden ansiosta iho pa-
lautuu normaaliin muotoonsa sitä venytettäessä. 
Glykosaminoglykaanit sitovat vettä dermikses-
sä. Vanhuksilla glykosaminoglykaanien määrä 
on vähentynyt, jolloin myös ihon vesipitoisuus 
pienenee (Oikarinen ym. 2003). Epidermis liit-
tyy dermikseen niiden välisen tyvikalvon väli-
tyksellä.

Dermiksen alla sijaitsee subkutis. Se on lähinnä 
rasvakudosta ja se toimii ihon ja muiden kudos-
ten välisenä siteenä. Subkutis on hyvä lämmön-
eristäjä ja se myös suojaa elimistöä iskuilta.

Ihossa on monenlaisia apuelimiä, kuten karva-
tuppia ja tali- sekä hikirauhasia. Talirauhasten 
tali voitelee ihon pintaa antaen sille suojaa. Hiki-
rauhasten erite auttaa lämmönsäätelyssä. Ihossa 
on myös hermopäätteitä, jotka aistivat muun mu-
assa lämpöä, painetta, kipua sekä kutinaa (Oika-
rinen ym. 2003).

Kuva 1: Ihon kerrokset (mukailtu kuvasta osoit-
teessa http://medicalimages.allrefer.com/large/
skin-layers.jpg)

Auringon vaikutus ihoon ja elimistöön

Auringonvalon vaikutus ihon soluihin

UV-säteily on ainoa ionisoimaton säteily, joka 
voi muuttaa pysyvästi solun rakennetta. Sen vai-
kutukset riippuvat ratkaisevasti aallonpituudes-
ta. Lyhytaaltoinen UV-säteily on vaikutuksiltaan 
elimistölle vaarallisempaa kuin pitkäaaltoinen. 
UVC-säteilyillä on lyhyin aallonpituus 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 ilma-
kehästä saavuttamatta maan pintaa. Maan pinnan 
saavuttavasta 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. Ihotaudit, 
2003)

UV-säteily kykenee absorboitumaan biologisiin 
molekyyleihin kuten DNA:han, proteiineihin 
sekä lipideihin ja siten vaurioittaa tai tappaa suo-
jaamattomia soluja (Rünger 2008). Pitkäaikai-
nen UV-säteilyaltistus aiheuttaa epidermiksen 
paksuuntumista, mikä on ihon keino suojautua 
säteilyä vastaan. UV-säteily myös vähentää ihon 
Langerhansin solujen määrää, jolloin infektio-
riski kasvaa. Keratinosyyttien tuottamista syto-
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kiineista etenkin interleukiini-1 kykenee UV-sä-
teilyn vaikutuksesta vapautumaan epidermikses-
tä verenkiertoon, jolloin se voi aiheuttaa elimis-
tössä erilaisia yleisoireita (Oikarinen ym. 2003). 
UV-säteily voi parantaa vähäisinäkin annoksina 
atooppista ihottumaa ja monia ihon yliherkkyys-
oireita aiheuttamalla immunosuppressiota. 

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, ryppyi-
syyttä ja pahimmassa tapauksessa jopa syöpää. 
Solariumlaitteissa käytetään pelkästään UVA-
säteilyä. Liiallinen solariumissa käyntikin voi 
olla elimistölle haitallista. UVA-säteily aihe-
uttaa välitöntä ruskettumista. Tällöin pienikin 
ihon saama säteilyannos tummentaa orvaskeden 
soluissa jo valmiina olevan melaniinin jopa 15 
minuutissa. Välitön rusketus kuitenkin haalistuu 
noin 2–6 tunnissa, mikäli säteilyaltistus loppuu 
(Hannuksela 2008). 

UVB-säteily

Vaikka vain pieni osa auringon UVB-säteilystä 
saavuttaa maan pinnan, saa se aikaan hyvin voi-
makkaitakin muutoksia ihossa ja elimistössä. Jo 
puolen tunnin oleskelu kesäauringossa kykenee 
aiheuttamaan eryteemaa eli polttamaan ihon 
(Hannuksela 2008). Tällöin iho punoittaa, mikä 
johtuu pintaverisuonien laajenemisesta. Suurem-
pi UVB-määrä aiheuttaa rakkuloiden muodos-
tumista ihossa. Kun solu ei enää kykene korjaa-
maan säteilyn siihen aiheuttamia vaurioita, se 
menee apoptoosiin. Ilman tätä mekanismia solut 
mutatoituisivat syöpäsoluiksi.

Myös UVB-säteilyllä on ruskettava vaikutus. 
UVA:sta poiketen se antaa pitkäaikaisen rus-
ketuksen, joka suojaa paremmin UV-säteilyltä. 
UV-säteily käynnistää melaniinituotannon ihon 
orvaskeden melanosyyteissä. Melaniinijyväset 
siirtyvät mustekkalamaisten melanosyyttisolu-
jen ulokkeiden kautta tyvi- ja okasoluihin. Me-
lanosomit asettuvat suojavaipaksi epidermis-
solujen tumien ympärille, jolloin UV-säteily ei 
pääse vaikuttamaan haitallisesti DNA:han (Oi-
karinen ym. 2003). Tummaihoisilla ihmisillä on 
saman verran melanosyyttejä kuin vaaleaihoisil-

la, mutta heidän ihonsa melanosyytit ovat isom-
pia ja toimivat tehokkaammin. Vaikka ihon kera-
tinosyytit elävät vain noin kaksi viikkoa, ruske-
tus säilyy huomattavasti pidempään, koska ke-
ratinosyyttien kuollessa ne erittävät lähes kaiken 
pigmenttinsä epidermiksen soluvälitilaan, 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 kolmeen 
pääluokkaan: tyvisolu- ja okasolusyöpä sekä 
melanooma. Tyvisolusyöpä on yleisin, mutta 
vaarattomin, koska se ei metastasoi. Sille altis-
taa lapsuudessa saatu UVB-säteily ja toistuva 
palaminen lapsena. Okasolusyöpä kykenee me-
tastasoimaan, joskaan ei niin usein kuin mela-
nooma. Okasolusyövälle altistaa koko elämän 
aikana saatu UVB-säteilymäärä. Melanooma 
on lähtöisin ihon melanosyyteistä ja johtuu me-
lanosyyttien hallitsemattomasta kasvusta. Se on 
ihosyövistä vaarallisin, koska se lähettää helpos-
ti etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Melanoo-
man hoitoa helpottaa huomattavasti sen aikainen 
diagnosointi. 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 va-
rastoitunut 7-dehydrokolesteroli muuttuu UV-
säteilyn vaikutuksesta previtamiini D3:ksi (kuva 
3). Previtamiini D3 isomerisoituu spontaanisti 
D3-vitamiiniksi eli kolekalsiferoliksi. Kolekal-
siferoli hydroksyloituu maksassa 25-hydroksy-
laasientsyymin avustamana kalsidioliksi. Kal-
sidioli varastoituu maksaan, josta se vapautuu 
tarvittaessa. Kalsidioli kulkeutuu sitojaproteiinin 
avustamana munuaisiin, jossa se hydroksyloituu 
1-alfahydroksylaasin vaikutuksesta kalsitriolik-
si, joka on D-vitamiinin aktiivinen hormonimuo-
to. Kalsitriolin tärkeimmät vaikutukset ovat kal-
siumin imeytymisen stimuloiminen ohutsuolessa 
sekä luun mineralisaatiotason huolehtiminen yh-
dessä lisäkilpirauhashormonin kanssa. Se myös 
vapauttaa kalsiumia luustosta seerumiin tarvitta-
essa. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsille riisi-
tautia ja aikuisille osteomalasiaa. Sen epäillään 
myös lisäävän osteopooroosia. D-vitamiinisyn-
teesi ihossa heikkenee vanhetessa, minkä takia 
iäkkäät henkilöt joutuvat monesti turvautumaan 
D-vitamiinivalmisteisiin (Aro 2005).
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Kuva 3: 7-dehydrokolesterolin syntetoituminen previtamiini D3:ksi UV-säteilyn vaikutuksesta

Auringonvalon vaikutus ihon 
soluväliaineeseen

Auringonvalon UV-säteily aiheuttaa ihon kol-
lageenisäikeiden hajoamista sekä poikkeavan 
elastiinin muodostumista ihokudokseen. UV-sä-
teilyn tuottaman epänormaalin elastiinin kehitty-
minen saa aikaan metalloproteinaasientsyymien 
runsasta tuotantoa ihossa. Normaalisti metallo-
proteinaasit järjestävät kollageenisäikeitä uu-
delleen sekä valmistaa niitä lisää korjaten aurin-
gonpolttamaa ihoa. Toisinaan järjestelmä ei toi-
mikaan oikein ja metalloproteinaasi itse asiassa 
alkaa pilkkoa ihon kollageenia, minkä seurauk-
sena ihoon syntyy aurinkoarpia. Kun tapahtuma 
toistuu useita kertoja, muodostuu ihoon ryppyjä. 
UV-säteily muuttaa siis ihon ulkonäköä ja raken-
netta enemmän kuin iän mukana kehittyvä ihon 
normaali vanheneminen ja kimmoisuuden vähe-
neminen (Saarialho-Kere ym. 1999).
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E1  Geneettinen koodi – elämän yhteinen kieli
Latvala Juho & Seppälä Mika
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
12.9.2009
Tarkastaja: Salla Kangas

Tiivistelmä
Geneettisellä kielellä DNA:han tallennettu tieto kopioituu mRNA:ksi geeniaktiivisuuden ohjaamana. Emäsjär-
jestys kopioituu emäspariperiaatteen (A-T ja C-G) perusteella lähetti-, eli mRNA:han, joka varsinaisesti ohjaa 
valkuaisainesynteesiä eli translaatiota. RNA:ssa on tymiinin tilalla pyrimidiiniemäs urasiili U, jolloin esimer-
kiksi DNA:n emäsjärjestys GAA-TAC koodaa RNA:n emäsjärjestystä CUU-AUG. Syntetisoitunutta mRNA:ta 
usein vielä prosessoidaan (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 jou-
kosta. Lähetti-RNA:n luenta alkaa aloituskodonista (AUG tai harvoin GUG) ja päättyy lopetuskoodiin (UAA, 
UAG tai UGA). 

Johdanto
Geneettinen koodi on elävien solujen yhteinen 
kieli. Geneettisessä kielessä on neljä kirjainta 
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 yhdistelmästä. 
Kolme emästä (kodoni) on kuin sana, joka trans-
laatiossa määrittelee tietyn aminohapon. Sanat 
muodostavat lauseita, jotka sisältävät kaikkien 
yksilön valkuaisaineiden rakennusohjeen. Yhden 
geenin kodonien järjestys määrää valkuaisaineen 
aminohappojärjestyksen (Bjålie ym. 2007).

Transkriptio
Transkriptiolla tarkoitetaan mRNA-ketjun muo-
dostumista DNA:n nukleotidiemästen järjes-
tyksen perusteella (kuva 1). Alkuvaiheen kak-
soiskierteisen DNA:n heikot vuorovaikutukset 
hajoavat helikaasi- entsyymin vaikutuksesta 
ja DNA:n kaksoiskierre aukeaa. Auenneeseen 
DNA- ketjuun liittyy RNA- polymeraasient-
syymi, entsyymi lukee vain sitä kaksoiskierteen 
ketjua, jossa se on tunnistanut geenin pääasial-
lisen säätelyalueen, promoottorin. Yleisin kiin-
nittymiskohta on emässekvenssi-TATAA. RNA-
synteesissä mallina toimivaa templaattiketjua 
kutsutaan usein antisense-ketjuksi ja sille vas-
takkainen sense- DNA- ketju sisältää siis saman 
sekvenssin kuin syntyvä RNA-ketju, lukuun ot-
tamatta urasiilin tilalla olevaa tymiiniä. 

DNA:n nukleotidiemäksiin liittyy vapaita ribo-
nukleotidejä, jotka em. entsyymi liittää toisiinsa 
emäspariperiaatteen mukaan fosforidiesterisi-
doksin ja muodostuu mRNA-ketju. RNA-ketju 
syntetisoituu aina 5´-3´ -suunnassa eli RNA-
polymeraasi lukee DNA:n malliketjun emäsjär-
jestystä 3´-5´ -suunnassa. Kopiointivauhti on 
noin 50 emäsparia sekunnissa ja kopiointi aloite-
taan useasta kohti samaan aikaa. Järjestelmä on 
tarkka, sillä keskimäärin vain yksi kymmenestä 
miljardista emäsparista kopioituu väärin. Tämän 
mahdollistavat useat eri virheenkorjausmeka-
nismit. RNA-polymeraasientsyymi aloittaa toi-
mintansa promoottorista ja inaktivoituu kohda-
tessaan lopetuskoodin, jolloin mRNA vapautuu 
DNA:sta. Syntyvässä mRNA:ssa toinen ketju on 
siis aina peräisin alkuperäisestä DNA:sta. Syn-
tynyt mRNA siirtyy tumasta solun sytoplasman 
vapaille ribosomeille, jossa alkaa proteiinisyn-
teesi eli translaatio mRNA:n ohjeiden mukaan. 
(Vuorio 1998) 
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Kuva 1: Kopioituminen. DNA-rihmat vapautuvat (1). RNA-polymeraasi sitoutuu siihen DNA-rihmaan, 
jossa on promoottori, ja kulkee rihmaa pitkin promoottorista geenin loppuun asti (2). Samalla, kun RNA-
polymeraasi etenee DNA-rihmassa, vapaita ribonukleotideja sitoutuu DNA-rihman vastaaviin nukleo-
tideihin. Tämän jälkeen ribonukleotidit liittyvät yhteen mRNA:ksi (3). Jokaista DNA:n emäskolmikkoa 
kohti mRNA: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 nukleo-
tidijaksoja, eksoneita. Koodamattomat jaksot 
(intronit) leikkautuvat pois ja jäljelle jäävät ek-
sonit liittyvät yhteen tumassa tapahtuvan silmu-
koinnin avulla (splicing). Silmukointi mahdol-
listaa sen, että yhdestä geenistä saadaan useita 
erilasisia proteiineja. Prokaryoottisoluilla (esim. 
bakteereilla) tätä esiaste-RNA:n prosessointia ei 
tapahdu (Vuorio 1998).

Translaatio
Silmukoinnin jälkeen tapahtuu translaatio joko 
soluliman vapaissa ribosomeissa tai endoplas-
makalvostoon kiinnittyneissä ribosomeissa. En-
simmäisessä vaihtoehdossa proteiini jää joko 
solulimaan tai kulkeutuu tumaan. Jälkimmäi-
sessä vaihtoehdossa proteiineja tuotetaan joko 
eritettäväksi solusta ulos tai kalvoproteiineksi. 
Translaatiossa mRNA:n emäsjärjestys muu-
tetaan proteiinien aminohappojärjestykseksi. 
Kolmen peräkkäisen emäksen jakso mRNA:ssa, 
kodoni, määrää proteiinisynteesissä käytettävät 
aminohapot (kuva 2). Neljästä emäksestä saa-
daan 64 erilaista kolmen emäksen yhdistelmää 
eli kodonia. Koska aminohappoja on vain 20, 
niin useampi kodoni vastaa samaa aminohappoa 
geneettisessä koodissa. Kahdeksan aminohapon 
tapauksessa kodonin kaksi ensimmäistä emästä 
määrää syntyvän aminohapon eikä kolmannella 
emäksellä ole merkitystä. Tätä kutsutaan kol-
mannen emäksen huojunnaksi (wobble). Muis-
sa tapauksissa kolmannen emäksen merkitys on 
suurempi. Yksi kodoneista on niin kutsuttu aloi-
tuskodoni, joka määrää lukukehyksen ja on siten 
olennaisen tärkeä. Lopetuskodoneja on kolme, 
jotka määrittävät transkription alku- ja loppu-
kohdan. (Hiltunen ym. 2007)
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Kuva 2: Geneettinen koodi. (Saatavissa http://
www.de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aminoacids_
table.svg) 

Geeninen luenta ribosomeilla
Translaatiossa mRNA- ketjuun liittyy ribosomi. 
Ribosomista on erotettavissa iso ja pieni alayk-
sikkö. Pienempi alayksikkö sitoutuu mRNA-
ketjuun sekä ohjaa antikodonin (tRNA) sitoutu-
mista kodoniin. Isompi yksikkö jaetaan edelleen 
P, A ja E paikkoihin, jotka yhdessä katalysoivat 
peptidisidosten muodostumista syntyvään poly-
peptidiketjuun. Aloituskodonin mukainen tRNA 
sitoutuu aminohappoineen ison alayksikön P 
paikkaan. Translaatio etenee seuraavan tRNA:n 
tuodessa aminohappoaan A paikkaan. A ja P pai-
koissa olevien t-RNA-molekyylien aminohappo-
jen välille syntyy peptidisidos. Peptidisidoksen 
muodostumista katalysoi isossa alayksikössä si-
jaitseva peptidyltransferaasi. Sidoksen muodos-
tuttua ribosomin muoto muuttuu, jolloin se siir-
tyy kodonin verran eteenpäin pitkin mRNA:ta. 
A paikan tRNA siirtyy P paikkaan, josta edelli-
nen aminohapponsa menettänyt tRNA poistuu 
E-paikan kautta. Näin edeten aminohappoketju 
pitenee, kunnes ribosomi kohtaa jonkin kolmes-
ta lopetuskodonista (UAA, UAG tai UGA). Täl-
löin translaatiovaihe on ohi. Seuraavaksi prote-
iini laskostuu kaitsijaproteiinien eli chaperonien 
avulla. Siihen liitetään endoplasmakalvostossa 
ja Golgin laitteessa hiilihydraattiosia ikään kuin 
osoitelapuiksi, jotta se kulkeutuu oikeaan paik-
kaan elimistössä. (Metsikkö 2009, Hiltunen ym. 
2007)

Mitokondriaalinen DNA
Mitokondrioiden DNA käsittää noin 1%:n solun 
kokonais-DNA:sta, ja se koodittaa eräitä solu-
hengityksen entsyymiyhdisteiden alayksiköitä 
sekä siirtäjä- ja ribosomaalisen RNA:n muotoja. 
Mitokondrioiden geenit periytyvät lapselle vain 
äidiltä. Tuman DNA:sta poiketen mitokondri-
aalinen DNA (mtDNA) on replikoituva rengas-
molekyyli. Myöskin geneettinen koodi poikkeaa 
tuman DNA:n koodista (Kuva 3): emäskolmikko 
AUA koodittaa isoleusiinin sijasta metioniinia, 
eivätkä AGA ja AGG koodita arginiina vaan toi-
mivat lopetussignaalina (Savontaus 1998).

Kuva 3: Mitokondrioiden koodi. Mitokondrioiden 
geneettinen koodi poikkeaa tuman ns. universaa-
lisesta koodista siten, että neljä kodonia 64:sta 
koodaa eri aminohappoa kuin eukaryoottien solu-
limassa (http://www.solunetti.fi).

Mutaatiosta
Geneettisen koodin luenta voi häiriintyä monella 
eri tavalla, joka voi vaikuttaa syntyvän polypep-
tidiketjun aminohappojärjestykseen. Nonsense-
mutaatiossa yhden nukleotidin vaihtumisen 
seurauksena polypeptidikejun syntetisoiminen 
päättyy liian aikaisin eli ketjusta tulee vajaamit-
tainen. Missense-mutaatiossa nukleotidin vaih-
tuminen muuttaa kodonia, jolloin aminohappo 
voi vaihtua. Mikäli kodoni koodaa mutaation 
jälkeenkin samaa aminohappoa, ei mutaatio 
ole haitallinen. Lukukehystä siirtävät mutaatiot 
häiritsevät merkittävästi geenin luentaa. Piste-
mutaatioista (yksi nukleotidi katoaa, liittyy tai 
muuttuu) lukukehystä siirtävät yhden nukleo-
tidin lisäys (frameshift by addition) tai yhden 
nukleotidin poisto (frameshift by deletion) vai-
kuttavat merkittävämmin geenin luentaan. Osa 
kromosomimutaatioista voi myös siirtää prote-
iinia koodaavan sekvenssin lukukehystä. Luku-
kehystä muuttavan mutaation myötä jokainen 
mutaatiota seuraava koodi vaihtuu ja proteiinista 
tulee lähes aina toimimaton (Lodish ym. 2000).
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Tiivistelmä
DNA:n kahdentuminen alkaa Pre-RC:n muodostumisella aloituskohtaan DNA-juostetta. DNA-primaasi liit-
tää juosteeseen alukkeen, josta DNA-polymeraasit voivat aloittaa DNA:n kopioimisen liittämällä nukleotideja 
juosteeksi. Helikaasit, topoisomeraasit ja SBBt pitävät kaksoiskierrettä auki. DNA:n kopioituminen on tarkoin 
säädeltyä, ja syklissä on useita tarkastuspisteitä.

Johdanto
DNA:n on kahdennuttava, jotta solu voisi ja-
kautua. Solusyklin (kuva 1) interfaasivaiheissa 
(G1,S ja G2) solu kasvaa, tuottaa aktiivises-
ti proteiineja sekä monistaa soluelimiä. DNA 
kahdentuu S-vaiheessa ja M-vaiheessa tapahtuu 
mitoosi. Eukaryooteilla DNA:n kopioituminen 
tapahtuu tumassa. Kahdentumisen alkamiseen 
vaikuttavat monet tekijät, kuten solun saamat 
viestit ulkopuolelta, solun koko, sekä mahdolli-
set virheet DNA:ssa (http://www.solunetti.fi/fi/
solubiologia/interfaasi/, 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).

DNA:n replikaatio

Aloituksen säätely

DNA:n kopioinnin aloituskohdat määräyty-
vät 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 adeniini-
tymiini pareja, jotka ovat sytosiini-guaniini paria 
heikompia. Aloituskohtia tarvitaan useita, jotta 
aitotumaisen solun suuri DNA määrä saadaan 
kopioitua nopeasti. Aloituskohtien täytyy syntyä 
oikeisiin kohtiin vain kerran, ettei DNA:ta ko-
pioitaisi kahdesti. Tästä pitää huolen mm. CDK 
(cyklin-dependet kinase), jonka vaikutus estää 
pre-RC:n muodostumisen myöhemmissä vai-
heissa. 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 sitoutuessa 
aloituskohtaan. Tämän jälkeen entsyymit CDC6 
ja CDT1 liittävät MCM kompleksin ORC:iin. 
MCM koostuu proteiineista (MCM2–7). Lopuk-
si kinaasit CDK ja DDK aktivoivat kompleksin 
ja solu voi siirtyä S-vaiheeseen. Samalla CDK 
estää pre-RC:n uudelleen kiinnityksen (Ballabe-
ni ym. 2004, Bell & Dutta 2002).



471

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).

DNA-juosteen pidentymisvaihe

Helikaasi-entsyymit alkavat avata kaksoisjuos-
tetta kohdasta, johon pre-RC on muodostunut, 
rikkomalla nukleiinihappojen välisiä vetysi-
doksia. Joka kohdasta syntyy aina kaksi rep-
likaatiohaarukkaa, jotka etenevät eri suuntiin. 
Topoisomeraasit suoristavat DNA- kierrettä 
ja stabilisoivat replikaatiokompleksia. Single-
brand binding (SBB)- proteiinit vastaavat siitä, 
ettei erotettuihin juosteisiin synny sekundaarista 
rakennetta (Watson ym. 2004).

DNAn replikoituminen on semikonservatiivista 
eli uudesta kaksoisjuosteesta toinen juoste on 
peräisin alkuperäisestä kaksoiskierteestä (http://
www.solunetti.fi/fi/solubiologia/dna-n_semi-
konservatiivisuus/2/). Juosteiden replikaatiosta 
eli kopioimisesta huolehtivat DNA-polymeraa-
sit. Jotta DNA-polymeraasit voisivat aloittaa 
toimintansa, tarvitaan RNA-aluke (primer). Se 
on lyhyt RNA-pätkä, jonka DNA-primaasi α 
(Pol- α) liittää templaattijuosteeseen. DNA-po-
lymeraasi voi aloittaa nukleotidien liittämisen 
alukkeen 3’-pään OH-ryhmästä. Polymeraasit 
toimivat vain 5’-3’-suunnassa. Clamp-proteiinit 
sitoutuvat polymeraaseihin ja auttavat sekä no-
peuttavat niiden toimintaa (Watson ym. 2004).

Replikaatiohaarukassa (kuva 3) on kaksi juostet-
ta, joista toista kutsutaan johtavaksi (leading) ja 
toista viivästyneeksi (lagging) juosteeksi. Viiväs-
tynyttä juostetta on replikoitava 3’-5’-suuntaan. 
Koska DNA-polymeraasit eivät voi toimia siihen 
suuntaan, DNA-primaasi muodostaa juosteeseen 
alukkeita lyhyin välimatkoin ja viivästyneessä 
juosteessa DNA-polymeraasi ε (Pol-ε) aloittaa 
niistä lyhyiden DNA-pätkien rakentamisen ta-
kautuvasti helikaasin etenemissuuntaan nähden. 
Näitä pätkiä kutsutaan Okazakin fragmenteiksi. 
DNA-ligaasi seuraa polymeraasia ja liittää frag-
mentit toisiinsa. Johtavassa juosteessa nukleoti-
deja 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-nukleotideja, 
jotka DNA-ligaasi liittää juosteeseen. Koska 
replikaatiohaarukoita syntyy moneen 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).
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Kuva 3: DNA:n replikaatio. Helikaasi avaa juostetta ja topoisomeraasi sekä SSB:t estävät sen kiertymis-
tä. Primaasi liittää avattuun juosteeseen alukkeen, josta DNA-polymeraasi aloittaa uusien nukleotidien 
liitttämisen 5’-3’-suunnassa. Nukleaasi poistaa alukkeet ja ligaasi liittää uudet DNA-fragmentit juosteek-
si (mukailtu: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_replication_en.svg).

Telomeerit 

Eukaryooteilla kromosomien päät lyhenevät 
jokaisen solunjakautumisen yhteydessä. Lyhen-
tyviä alueita kutsutaan telomeereiksi ja ne eivät 
koodaa mitään geeniä. Lineaarisen DNAn takia 
osa templaatista jää replikoitumatta kromosomin 
päissä Selkärankaisilla telomeerit koostuvat 
5’-TTAGGG-3’-toistoista. Kun telomeerit lop-
puvat, solu ei enää pysty replikaatioon. Ituradan 
soluissa telomeraasi-entsyymi liittää telomeeri-
toistoja kromosomien päihin (http://fi.wikipedia.
org/wiki/Telomeeri).

DNA:n kahdentumisessa tapahtuvat 
virheet ja niiden korjausmekanismit

Tarkistuspisteet

Solusyklin eri vaiheissa on tarkastuspisteitä 
(cell cycle checkpoints) (kuva 1), joissa DNA 
tarkastetaan virheiden varalta. Virheet pyritään 
korjaamaan heti, ja jos tämä ei onnistu, solusyk-
li pysähtyy kunnes virheet saadaan korjatuksi. 
Jos virhettä ei voida korjata, solu tuhoaa itsensä 
apoptoosilla. Solun tärkeimpinä tarkastuspistei-
nä toimivat; 

G1/S, joka määrää siirtyyko solu lepotilaan (G0), 
vai synteesiin (S). 
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Intra-S-tarkistuspiste, joka suoritetaan S vaiheen 
aikana, jos replikaatiohaarukka pysähtyy. Tämä 
tapahtuu, kun havaitaan virhe DNA:ssa, tai kun 
deoksinukleotideja on liian vähän DNA- poly-
meraasin toiminnan jatkamiseen. Myös kaksois-
säiekatkos ja yksisäikeisen DNA- juosteen kier-
tyminen voivat aiheuttaa replikaation keskeyty-
misen (Goodman 2007).

G2/M- tarkistuspiste, jossa kopioitu DNA tarkis-
tetaan ja virheitä korjataan. Jos havaitut virheet 
saadaan korjatuksi, solu siirtyy mitoosiin (Good-
man 2007).

Korjausmekanismit

Replikatiivinen DNA-synteesi on hyvin tarkkaa 
ja virhetiheys on vain n.10–10 (Berg ym. 2002). 
Joskus virheitä kuitenkin sattuu ja tietyt sairau-
det lisäävät virheiden todennäköisyyttä. DNA-
virheet voivat aiheuttaa mm. virheellisten pro-
teiinien tuoton, tai muutoksen tietyn proteiinin 
tuoton määrässä. Vakavat mutaatiot voivat johtaa 
apoptoosiin tai erilaisiin tauteihin, esimerkkeinä 
erilaiset syövät, sekä yhden aminohapon muu-
toksesta aiheutuva sirppisoluanemia (Silverstein 
ym. 2008).

MMR eli mismatch-korjauskoneisto tunnistaa 
DNAhan liitetyt emäspariutumattomat nukleo-
tidit ja leikkaa palan syntetisoidusta juostees-
ta. Tämän jälkeen DNA-polymeraasi rakentaa 
juosteen uudelleen kokonaiseksi. Muutatiot 
MMR-geeneissä johtavat replikaatiovirheiden 
lisääntymisen, mikä ilmenee mm. perinnöllise-
nä paksusuolensyöpänä (HNPCC) (Knowles & 
Selby 2005).

Muita korjausmekanismeja ovat mm. emäk-
senpoistokorjaus ja nukleotidinpoistokorjaus. 
Kaksoissäiekatkosta varten solulla on eri korja-
usmenetelmiä mm. homologiseen rekombinaati-
oon perustuva (HR) menetelmä, joka hyödyntää 
ehjää sisarkromosomia, sekä ei-homologinen 
päiden yhteenliittäminen (NHEJ) (Knowles & 
Selby 2005).
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Tiivistelmä
Valtavan DNA- molekyylin moneen kertaan kierteisen ja superkierteisen rakenteen pakkaamisesta alimmal-
la tasolla vastaavat eukaryoottisolussa histonit. Histonit ovat perusproteiineja, jotka yhdessä DNA:n kanssa 
muodostavat nukleosomirakenteen. Histonien entsymaattiset muokkaukset; asetylaatio, metylaatio, fosfory-
laatio, ADP-ribosylaatio, monoubikitinaatio ja sumoylaatio säätelevät DNA:n aktiivisuutta joko löyhentämäl-
lä DNA:n kietoutumista histonioktameerin ympärille tai tiivistämällä sen pakkautumista. Kromosomit voivat 
esiintyä löyhästi pakkaantuneena aktiivisena eukromatiinina tai tiiviimmin pakkautuneena inaktiivisempana 
heterokromatiinina. Histonien välityksellä voi tapahtua epigeneettistä periytymistä, jolloin muutos on nimen-
omaan proteiinissa eikä DNA:ssa. Tämä voi ilmetä erilaisina perinnöllisinä sairauksina. Histonien toiminnan 
ja merkityksen ymmärtäminen onkin hyödyllistä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Histonien muokkauksissa 
toimivien entsyymien on havaittu vaikuttavan muun muassa syövässä, diabeteksessa, sydän- ja verisuonitau-
deissa sekä useissa hermostorappeumasairauksissa.

Johdanto
DNA eli deoksiribonukleiinihappo sisältää eli-
öiden geneettisen informaation emäsjärjestyk-
sessään. Eukaryoottisolussa pääosa DNA:sta 
sijaitsee tumassa, jossa se on organisoitu kro-
mosomeihin. Jokaisessa kromosomissa tietty 
DNA:n pätkä edustaa tiettyä proteiinia koodit-
tavaa geeniä. Kromosomit muodostuvat pitkistä 
kromatiinirihmoista, jotka koostuvat kaksois-
kierteisistä DNA molekyyleistä ja DNA:a pak-
kaavista proteiineista, joista suurin osa on histo-
neja ja loput muita kromosomaalisia proteiineja. 
(Mathews C ym. 2000).

Histoniproteiinikompleksia, sen ympärille kier-
tyneen DNA:n muodostamaa rakennetta sekä 
kahden ytimen välistä DNA:ta kutsutaan nu-
kleosomiksi. Nukleosomin ydinpartikkelin eli 
histonioktameerin muodostamiseen osallistuu 
neljä erilaista histonityyppiä: H2A, H2B, H3 ja 
H4. Näiden neljän perushistonin muokkaukset 
säätelevät DNA:n pakkautumista ja organisoin-
tia. Viides histoniperheenjäsen, H1 toimii link-
kiproteiinina histonioktameerin ja DNA-nauhan 
välillä. (Murray R ym. 2009).

Ilman pakkauskoneistoa yhden solun tumassa si-
jaitseva lineaariseksi venytetty kaksoiskierteinen 
DNA-rihma olisi pituudeltaan keskimäärin noin 
2 metriä eli tuhansia kertoja pidempi kuin solun 
tuman halkaisija. DNA:n tiivistämisen lisäksi 
pakkauskoneisto mahdollistaa sen avaamisen 
ja luennan esim. proteiinisynteesissä ja DNA:n 
replikaatiossa sekä suojaa DNA:ta mm. hajot-
tavilta nukleaaseilta. (Mathews C ym. 2000). 
DNA:n pakkautuminen kromosomiksi on esitet-
ty kuvassa 1.
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Kuva 1. DNA:n pakkautuminen kromosomiin.

Histonin rakenne ja nukleosomin 
muodostuminen
Aitotumallisilla DNA on erittäin tiiviisti pakattu 
tuman sisään. Tiiviimmillään kromosomit ovat 
mitoosin metafaasi-vaiheessa, jolloin mikro-
skoopissa voidaan erottaa tiivistynyt kromatii-
nirihma kromosomeina. Moneen kertaan kier-
teisen ja superkierteisen DNA:n pakkaamisesta 
alimmalla tasolla vastaavat histonit. (Alberts B 
ym. 2008).

Histonit voidaan jakaa viiteen eri pääryhmään, 
H1/H5, H2A, H2B, H3 ja H4. Näistä neljä jäl-
kimmäistä ovat niin sanottuja ydin-histoneja, 
jotka muodostavat halkaisijaltaan 11 nm prote-
iinikompleksin, joiden ympärille DNA on kää-
riytynyt lepotilassaan. Nukleosomin ydinosa 
koostuu kaikkiaan kahdeksasta histonista, jotka 
muodostavat oktameerirakenteen. Ensin muo-
dostuvat H3-H4 ja H2A-H2B dimeerit, joista 
kaksi edellistä yhdistyy edelleen tetrameerik-
si. Näin syntynyt tetrameeri liittyy vielä yhteen 
kahden H2A-H2B dimeerin kanssa synnyttäen 
lujan, kiekkomaisen rakenteen, jonka ympärille 
DNA kääriytyy. Solun sisällä histonien liitos-
reaktioita välittävät spesifiset histoni chaperoni 
proteiinit. (Alberts B ym. 2008). Yhden histo-
niytimen ympärille kääriytyy aina 1,65 kierrosta 
vasenkätisesti superkiertynyttä DNA:ta käsittä-
en yleensä 146–147 emäsparia. (Luger K ym. 
1997). Nukleosomin muodostuminen on esitetty 
kaavamaisesti kuvassa 2.

Kuva 2. Nukleosomin rakentuminen histoneista ja DNA:sta.
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Jokaiseen nukleosomiin liittyy ydinhistonien li-
säksi histoni H1, niin kutsuttu linkki-histoni, joka 
”istuu” nukleosomin päällä DNA:n lähtökohdalla. 
H1 pitää sekä paikallaan nukleosomiin kääriyty-
nyttä DNA:ta, että sitoutuu nukleosomista lähte-
vään linkki-DNA:han, joka on muutamasta emäs-
parista 80 emäspariin pitkä, kahden nukleosomin 
välinen DNA alue. H1 siis auttaa pitämään kasassa 
kromatiinirihmaa, tiiviiksi siksakiksi vetäytynyttä 
nukleosomirakennetta, jonka halkaisija on vain n. 
30 nm. Vuorottelevaa linkki-DNA – nukleosomi-
rakennetta kutsutaan helminauharakenteeksi, kos-
ka elektronimikroskoopissa nukleosomit näkyvät 
helminä linkki-DNA:n välissä. Eläimiltä H1-his-
tonista on löydetty erilaisia muotoja, tavallisin on 
lintujen erytrosyyteistä (tumallisia) löydetty H5. 
(Zhou Y ym. 1998).

Ydinhistonit ovat konservatiivisia, suhteellisen 
pienen molekyylipainon ja korkean arginiini/
lysiini aminohappotähde pitoisuuden omaavia 
proteiineja, jotka muodostuvat 102–135 amino-
haposta ja laskostuvat kaikki yhtenevällä taval-
la (Bhasin M ym. 2006). Kukin niistä sisältää 
kolme α-kierrettä (sekundaarinen proteiinira-
kenne), joita yhdistää toisiinsa kaksi silmukkaa. 
Nämä muodostavat heterodimeerejä siten että 
α-kierteet lomittuvat ”kädenpuristukseksi” ja 
silmukat asettuvat rinnakkain samansuuntaisiksi 
beeta-silloiksi. Jokaisella histoni-proteiinilla on 
N-terminaalisessa eli proteiinin NH

2
-ryhmään 

loppuvassa päässä erittäin joustava ”amino-
happohäntä”, joka ei ole laskostuneena nu-
kleosomissa vaan ulottuu ytimen ulkopuolelle. 
(Luger K ym. 1997). Nämä hännät ovat alttiita 
muodostamaan kovalenttisia sidoksia ja ovatkin 
tärkeässä osassa esimerkiksi nukleosomien väli-
sissä, DNA:ta tiivistävissä sidoksissa välittämäl-
lä nukleosomien ja muiden kromosomaalisten 
proteiinien välisiä vuorovaikutuksia (Cosgrove 
M ym. 2004). Erityisesti histonin H4 hännällä ar-
vellaan olevan tärkeä osa kromatiinin korkeam-
man tason pakkautumista (Luger K ym. 1997).

DNA liittyy histoneihin yhdessä nukleosomissa 
noin 142 vetysidoksella, joista lähes puolet ovat 
muodostuneet DNA:n fosfodiesteritukirangan 
ja aminohappoketjujen pääketjun välille. Koska 
lähes viidesosa histonien aminohapoista on joko 
positiivisesti varautuneita lysiinejä tai arginiine-
ja, kumoavat ne tehokkaasti DNA:n negatiivisen 
pääketjun vaikutuksen. Lisäksi lukemattomat 
elektrostaattiset ja hydrofobiset vuorovaikutuk-
set sitovat DNA:ta nukleosomin ympärille. (Al-
berts B ym. 2008).

Histonien toiminta ja vaikutukset 
DNA:n pakkautumisessa

Histonikoodi

Histonikoodi on hypoteesi, joka esittää, että his-
tonien N-terminaalisten häntien muokkaukset 
vaihtelevat kromatiinin rakennetta joko suorasti 
tai epäsuorasti. Suoralla vaikutuksella tarkoite-
taan histoni-DNA tai histoni-histoni -vuorovai-
kutuksiin puuttumista ja epäsuoralla vaikutuksen 
välittämistä histonihäntien kemialliset merkit 
tunnistavien proteiinijoukkojen avulla. (Cosgro-
ve M ym. 2004).

Histonien muokkaukset

Kromatiinin aktiivisuutta säädellään histonipro-
teiinien post-translationaalisilla eli proteiinisyn-
teesin jälkeisillä muokkauksilla. Tarkoituksena 
on luoda sitoutumiskohtia proteiinidomeeneille, 
jotka tunnistavat spesifisesti histonissa tapahtu-
neet muutokset. Nukleosomin ytimen muodosta-
vien H2A, H2B, H3 ja H4 histonien muokkauk-
sia on monenlaisia, joista tunnetuimpien ja tutki-
tuimpien joukkoon kuuluvat (de)asetylaatio, (de)
metylaatio, (de)fosforylaatio, ADP-ribosylaatio, 
monoubikitinaatio ja sumoylaatio. (Murray R 
ym. 2009). Näiden muokkausten kombinato-
rinen eli yhdistelevä toiminta säätelee kriittisiä 
DNA:n prosesseja, kuten replikaatiota, korja-
usta ja transkriptiota (Smith B ja Denu J 2008). 
Muokkauksia on esitetty taulukossa 1.

Histonien lysiini- ja arginiinitähteet 
avainasemassa
Lysiinejä ja arginiineja muokkaavien entsyymi-
en katalyyttisen aktiivisuuden, substraattispe-
sifisyyden ja kohde-entsyymien tunteminen on 
oleellista histonien toiminnan selvittämiseksi, 
sillä ne muodostavat komplekseja post-trans-
lationaalisia muokkauksia tekevien proteiinien 
kanssa. Histonien lysiini- ja arginiini-aminohap-
potähteiden muokkauksessa avustavien entsyy-
mien on huomattu korreloituvan useissa ihmis-
ten keskuudessa esiintyvissä sairauksissa, kuten 
reumaattisessa niveltulehduksessa, syövässä, 
sydäntaudeissa, diabeteksessa ja hermostorap-
peumataudeissa, esimerkiksi Alzheimerin ja Par-
kinsonin taudeissa. (Smith B ja Denu J 2008).
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Histonien asetylaatio ja deasetylaatio
Histonien asetyylitransferaasi-entsyymit (HAT) 
katalysoivat asetyyliryhmän liittämistä asetyy-
likoentsyymi-A:sta histonin lysiinitähteeseen. 
Histonien deasetylaasit (HDAC) puolestaan ka-
talysoivat asetyyliryhmän poistamista (Smith B 
ja Denu J 2008). Histonien H3 ja H4 asetylaation 
avulla säädellään geenin transkription aktivoitu-
mista ja inaktivoitumista. Asetylaatio tapahtuu 
näiden histonien pitkiin häntiin, jotka työntyvät 
ulos nukleosomista. Ydinhistonien asetylaatio 
on osallisena myös kromosomien kokoamisessa 
DNA:n replikaation aikana. Histonien asetylaati-
olla on havaittu olevan ratkaiseva rooli Hunting-
tonin taudissa. Huntingtonin taudin tutkimiseksi 
tehdyissä hiirikokeissa histonit ovat olleet hypo-
asetyloituja (liian vähän liittyneitä asetyyliryh-
miä) ja kokeiden perusteella on osoitettu, että 
histonideasetylaasi-inhibiittoreista saattaisi olla 
terapeuttista hyötyä kyseissä sairaudessa. (Gha-
zaleh S-V ja Jang-Ho C, 2006). 

Histonien metylaatio ja demetylaatio
Histonien arginiinitähteet altistuvat metylaatiol-
le ja sitrullinaatiolle eli deiminaatiolle guani-
diinipitoisista sivuketjuistaan arginiinimetyylit-
ransferaasin ja arginiinideiminaasin katalysoi-
mina. Histoniproteiinien arginiinien metylaation 
säätely on linkitetty useisiin tärkeisiin solun 
prosesseihin, kuten transkription säätelyyn, 
translaatioon ja DNA:n korjaukseen. Arginiinin 
metylaatio voi mahdollisesti joko tukahduttaa tai 
aktivoida prosesseja riippuen metylaation sijain-
nista ja asteesta. Arginiinimetyylitransferaasi on 
yhdistetty solun normaalien tehtäviensä lisäksi 
eturauhasen syöpään sekä sydän- ja verisuoni-
tauteihin, jolloin entsyymiä esiintyy normaalia 
määrää enemmän. Arginiinideiminaasit puoles-
taan liitetään multippeliskleroosiin eli MS-tau-
tiin ja reumaattiseen niveltulehdukseen. (Smith 
B ja Denu J, 2008).

Taulukko 1. Histonien muokkauksia

Histonin muokkaus Mekanismi Esimerkkivaikutus
Asetylaatio Asetyyliryhmän liittäminen 

asetyylikoentsyymi-A:sta histonin 
N-terminaalisen hännän lysiiniin 
asetyylitransferaasin avulla

Geenin transkription 
aktivoituminen ja inaktivoituminen

Kromosomien kokoaminen DNA:n 
replikaatiossa

Metylaatio Metyyliryhmän liittäminen tiettyyn 
aminohappoon (mm. lysiiniin tai 
arginiiniin)

Geenin transkription aktivoiminen 
ja estäminen

Fosforylaatio Fosforyyliryhmän liittäminen Kromosomien tiivistäminen 
replikaatiosyklissä

ADP-ribosylaatio ADP-riboosi -molekyylin liittäminen - DNA:n korjaus
Monoubikinaatio Yhden ubikiniini-molekyylin 

liittäminen
Geenin aktivoiminen ja 
hillitseminen

Geenin hiljentäminen
Sumoylaatio SUMO:n liittäminen (SUMO = 

small ubiquitin-related modifier)
Transkription tukahduttaminen
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Histonien toiminta ja ATP riippuvainen 
kromatiinin muokkaus-kompleksi

DNA:n sisältämää informaatiota tarvitaan jat-
kuvasti solun toiminnassa mm. proteiinisyntee-
sin lähetti-RNA:n tuottamiseen ja mitoosissa eli 
solunjakautumisessa DNA:n kahdentamiseen eli 
replikaation. Mikäli DNA olisi pysyvästi sitoutu-
neena histonien ympärille, eivät nopeat geenin-
luentamekanismit olisi mahdollisia. Tähän solu 
käyttää erilaisia ATP-riippuvaisia kromatiinin 
muokkauskomplekseja, jotka löysentävät histo-
ni-DNA välisiä vetysidoksia. ATP-riippuvaisen 
kromatiinin muokkauskompleksin alayksik-
kö sitoutuu sekä nukleosomin histoniytimeen, 
että sen ympärille kääriytyneeseen DNA:han 
ja ATP:n hydrolyysistä saamalla energialla 
liu’uttaa DNA:ta ytimen suhteen. Samalla se voi 
myös muuttaa väliaikaisesti ytimen rakennetta ja 
siten heikentää DNA:n sitoutumista histoneihin. 
Toistamalla tätä sykliä, muokkauskompleksi saa 
aikaan DNA:n liukumista nukleosomin ympäril-
tä, jolloin myös pakattuna ollut DNA on myös 
muiden proteiinien käytössä esimerkiksi trans-
kriptiossa. Tekemällä yhteistyötä histoni chape-
ronien kanssa, jotkut ATP-riippuvaiset kromatii-
nin muokkauskompleksit voivat korvata nukleo-
somin H2A-H2B dimeerit esimerkiksi toimin-
naltaan hieman erilaisella H2AZ-H2B muodolla. 
Kromatiinin muokkauskompleksit voivat myös 
täysin vaihtaa tai poistaa nukleosomiytimen. 
(Alberts B ym. 2008).

Histonien evoluutio
Huolimatta histoniproteiinien emäsjärjestyksien 
erilaisuudesta, kaikki ydinhistonit kuitenkin las-
kostuvat keskenään samalla lailla (s. 7) ja lomit-
tuvat heterodimeereiksi ainutlaatuisella tavalla. 
Vain eukaryooteilla DNA on kääriytynyt histo-
nien ympärille, mutta myös arkkibakteereilta on 
löydetty samankaltaisia nukleosomaalisia prote-
iineja, joissa toistuu α-kierre-säie-α-kierre – ra-
kenne proteiinin laskostumisessa. Arkkibaktee-
reilla DNA on kiertynyt nukleosomin tapaiseen 
rakenteeseen; niiden histonialayksiköt liittyvät 
tetrameeriksi, mikä on saattanut olla nykyisten 
eukaryoottien (H3-H4)2-tetrameerin esimuoto. 
Myös bakteereilla on nukleosomaalisia proteii-
neja, joilla on samanlaisia ominaisuuksia kuin 
histoneilla, vaikkakin nämä ovat laskostumisel-
taan erilaisia. α-kierre-säie-α-kierre – rakenteen 
perusteella näyttää siltä, että arkkibakteerien ja 
eukaryoottien histonien laskostuminen on perin-
töä yhteiseltä esi-isältä ja geenien vaihdon myö-
tä se levisi myös joihinkin bakteereihin. (Alva V 
ym. 2007).
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Tiivistelmä
DNA:n geenien säätely mahdollistaa solujen erilaistumisen ja kasvun, sekä rajoittaa mahdollisen liikatuotan-
non. Eukaryoottien geenien ilmentämisen säätelyä tapahtuu useilla eri tasoilla, joista tärkein on transkription 
aloituksen säätely. Aloituksen säätelyyn kuuluu kromatiinirakenteen muokkaus DNA:n lukemista mahdollista-
vaksi ja eri transkriptiotekijöiden yhteisvaikutukset ja vasteet erilaisiin solun ulkopuolisiin signaaleihin.

Transkription jälkeinen säätely tapahtuu mRNA–tasolla, muokkaamalla esi-RNA:ta, säätelemällä mRNA:n 
uloskuljetusta tumasta. Myös mRNA:n translaatiota proteiiniksi kontrolloidaan. Esi-RNA:n muokkaaminen 
määrittää millaisena geeni-ilmentymä valmistuu; läpäiseekö mRNA tumahuokoset, nukleaaseilta suojautumi-
nen ja mRNA:n pysyvyys.

Geeniluennan tuotteiden käsittely ei lopu vielä translaatioon alkamisen jälkeen, vaan niitä käsitellään ja kulje-
tetaan solun sisällä eri osoitteisiin. Niitä voidaan säilöä myöhempää käyttöä varten tai erittää solun ulkopuo-
lelle. Myös erilaisten yhdisteiden liittämistä ja irrottamista tapahtuu valmistetuissa proteiineissa. Solun jatkuva 
synteesi ja kyky poistaa epästabiileja tuotteita on olennaista solun toiminnan kannalta.

Johdanto
Geenit ovat tuman DNA:sta löytyviä emäsjak-
soja, joista kopioidaan malli RNA-molekyylin 
valmistamiseen. Geenien ilmentyminen on pro-
sessi, jossa muodostetaan transkriptiossa lähetti-
RNA–molekyyli, jonka mukaan valmistetaan 
soluliman ribosomeissa valmis proteiini. Moni-
soluisilla eliöillä geenejä on kymmeniä tuhansia 
ja vain pieni osa niistä on kerrallaan toiminnassa. 
Solutyypin ja sen kehitysvaiheen mukaan geeni-
en toimintaa säädellään hyvin tarkoituksenmu-
kaiseksi. (Heino ja Vuento 2007)

Geenien ilmentyminen ja sen säätely mahdollis-
taa solujen erilaistumisen kudoksiksi sekä ympä-
ristöön sopeutumisen. Monet transkriptiotekijät 
ohjaavat yhteisvaikutuksellaan tarkasti proteii-
nien täsmätuotantoa vaikuttaen siten solujen eri-
laistumiseen. Transkriptiotekijät vaikuttavat suo-
raan tai epäsuorasti RNA-polymeraasientsyymin 
toimintaan (Heino ja Vuento 2007). Eri aineet, 
kuten hormonit, kemikaalit ja raskasmetallit, vai-
kuttavat monimutkaisilla mekanismeilla geenien 
luentaan. Tämä mahdollistaa muun muassa ym-
päristöön adaptoitumisen. Toisaalta geenisäätelyn 
tärkeimpiä tehtäviä on rajoittaa solun liikasyntee-
siä, joten adaptoitumiskyky tarkoittaa myös haa-
voittuvuutta erilaisille mutaatioille. Eukaryootti-

soluilla geenisäätelyä tapahtuu monilla eri tasoilla 
DNA:n aminohappojärjestyksen kopioituessa 
kromosomeista tuman ulkopuolelle valmiiksi pro-
teiineiksi. Prokaryooteilla geenisäätely on yksin-
kertaisempaa ja perustuu yleensä negatiiviseen 
palautteeseen (repressioon) geeniluennan aikana, 
jolloin transkriptio estyy (Baker ym. 2004).

Transkription säätely

Kromatiinin rakenne

Geenit ovat tumassa pakkautuneena kromosomei-
hin (Kuva 1.). Pakkautuminen on erityisen tiivis 
ainoastaan solun metafaasivaiheessa eli mitoosi-
jakautumisen alussa. Interfaasin aikana solu tuot-
taa aktiivisesti proteiineja, joten kromatiinit ovat 
pakkautuneet väljemmin ja ne esiintyvät tumassa 
ainoastaan kahdessa muodossa; heterokroma-
tiinina ja eukromatiinina (Kuva 2.) (Heino ja 
Vuento 2007). Heterokromatiini on rakenteeltaan 
liian tiivistä, joten se on transkriptionaalisesti 
inaktiivista. Eukromatiini puolestaan on tarpeeksi 
avoin, jolloin transkriptio on mahdollinen. DNA 
on kietoutunut kromatiineissa histoniproteiinei-
hin, jotka säätelevät DNA:n geenin luettavuutta 
ja siten histoniproteiinien toiminnan säätely vai-
kuttaa suoraan geenin luentaan (Baker ym. 2004).
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Kuva 1: Kaavakuva DNA:n pakkautumisesta kro-
mosomeihin (kuva muokattu lähteestä www.solu-
netti.fi)

Kuva 2: Heterokromatiinin ja eukromatiinin ra-
kenteelliset erot (kuva muokattu lähteestä www.
solunetti.fi)

Histoniproteiinien fosforylaatio ja asetyloitumi-
nen aktivoivat kromatiinien avautumista, mikä 
mahdollistaa geenien luennan. Metyloituminen 
(metyylin liittyminen) vastaavasti tiivistää kro-
matiinia ja estää geenin emäsjärjestyksen luke-
misen. DNA metyloituu myös suoraan, jolloin 
metyloidut geenit pysyvät inaktiivisina, vaikka 
solu jakautuisi. Esimerkiksi naisilla toinen X-
kromosomi on metyloitunut ja siten pysyy inak-
tiivisena. Myös karsinogeenisilla aineilla havai-
taan kykyä metyloida DNA:ta. (Heino ja Vuento 
2007)

Transkription aloitus

Transkription aloitus on tärkein eukaryoottien 
geeni-ilmentymän säätelymuoto. Kromatii-
nirakenteen avauduttua eri transkriptiotekijät 
pääsevät kiinnittymään DNA:han aiheuttaen 
geenitoiminnan aktivoitumisen. Tavanomai-
sesti koodattavan geenin ensimmäisen eksonin 
edessä on säätelyyn osallistuva promoottori-

alue, johon kiinnittyvien proteiinien toiminta 
vaikuttaa suoraan geenin toimintaan. Esimerk-
kinä mRNA-molekyylin transkription käynnis-
tävä RNA-polymeraasi II, joka vaatii avukseen 
joukon muita proteiineja, joita kutsutaan peru-
stranskriptiotekijöiksi. Perustranskriptiotekijät 
kiinnittyvät promottorialueessa sijaitsevaan ns. 
TATA-laatikkoon ohjaten RNA-polymeraasin 
aloittamaan geenin luennan, minkä jälkeen muu 
proteiinikompleksi hajoaa.

Kuva 3. Kaavio transkriptiotekijän kiinnittymises-
tä perustranskriptio-kompleksiin (kuva muokattu 
lähteestä Heino ym. 2007)

Transkriptiotekijät ovat proteiineja, jotka sitou-
tuvat geenin säätelyalueelle. Näitä säätelyalu-
eita sanotaan luentaa vahvistaviksi (enhancer) 
tai vaimentaviksi (silencer) kohdiksi. Pelkkä 
sitoutuminen ei kuitenkaan geenin säätelyyn 
riitä, vaan transkriptiotekijöiden on oltava kon-
taktissa perustranskriptiotekijöiden kanssa 
(Kuva 3.). DNA:n rakenne mahdollistaa kui-
tenkin taipumisen, joten säätelyalueet voivat si-
jaita kaukanakin transkription aloituskohdasta. 
Geenin säätelyyn osallistuu monia tekijöitä, ja 
näiden yhteisvaikutus määrä synteesin lopulli-
sen nopeuden. Transkriptiotekijöitä on lukuisia, 
mutta useimmat niistä kuuluvat suuriin geeni-
perheisiin. Esimerkkeinä näistä muun muassa 
leusiinivetoketju-domeeni, joka välittää kahden 
säätelijäproteiinin kiinnittymistä toisiinsa sekä 
sinkki-sormi-domeeni, jonka välityksellä ne voi-
vat kiinnittyä DNA:han. Eri transkriptiotekijät ja 
niiden yhteisvaikutus käynnistävät solussa eri-
laistumista. Niiden yhteisvaikutuksen säätelyyn 
osallistuu myös joukko ulkoisia signaaliaineita, 
kuten hormonit ja metallit, ja myös solun sisäiset 
signaalireitit (Heino ja Vuento 2007).
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Geenien ilmentämisen säätely mRNA 
tasolla

mRNA:n muokkaus

RNA-polymeraasin lukiessa geenin, se valmis-
taa mRNA:n esimuodon, jota täytyy muokata en-
nen kuin se voidaan kuljettaa tumasta ulos. Siinä 
on edelleen geenin intronijaksoja, jotka täytyy 
leikata pois ja liittää eksonit yhteen. Toimintoa 
kutsutaan silmukoinniksi. mRNA:n 5´ -päähän 
lisätään ns. tulppa (cap), joka suojaa valmis-
ta mRNA:ta hajottavilta nukleaaseilta ja toimii 
mRNA:n signaalina ribosomille, joka aloittaa 

translaation. mRNA:n 3´ -päähän lisätään trans-
kription lopuksi polyadeniini-häntä, joka vakaut-
taa valmista mRNA:ta ja toimii merkkinä tumas-
ta uloskuljetukselle (Campbell ja Reese 2002).

Silmukointi on mRNA:n muokkausvaiheessa 
avainasemassa geeniekspression, eli geenin il-
mentämisen kannalta. Silmukoinnissa intronit 
siis poistetaan ja eksonit liitetään yhteen spliseo-
somin toimesta. Avaintekijän silmukoinnista te-
kee se, että intronien poiston yhteydessä voidaan 
poistaa myös mikä tahansa eksonijakso, jolloin 
mRNA:ta luettaessa syntyy erilaisia proteiineja 
(Kuva 4.). Eli yksi geeni saattaa koodata useita 
eri proteiineja (Heino ja Vuento 2007). 

Kuva 4: Kaavio vaihtoehtoisen silmukoinnin merkityksestä geeniekspressiossa (kuva mukailtu lähtees-
tä wikipedia).

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 silmukoinnis-
sa poistetut intronit eivät ole vain hyödyttömiä 
vaan saattavat olla jopa vaarallisia. Vain täysin 
kypsät mRNA:t pääsevät tumakalvon läpi.

Tumakalvossa on huokosia, joissa olevat raken-
teet tunnistavat kypsässä mRNA:ssa olevat ra-
kenneproteiinit, muun muassa ns. tulpan eli cap:in 
kiinnittävän proteiinikompleksin ja polyadeniini-
hännän kiinnittävät proteiinit. Tunnistettuaan 
oikeat rakenteet valmiissa mRNA:ssa, tumahuo-
konen päästää sen läpi sytoplasmaan translaatiota 
varten. Ylimääräiset kuonat jäävät tumaan ja ne 
pilkotaan suuressa proteiinikompleksissa, jota 
kutsutaan eksosomiksi (Alberts ym. 2002).
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mRNA:n translaation estäminen

Translaation aloituksessa voidaan myös vaikut-
taa geenien ilmentymiseen estämällä translaati-
on aloitus. 5´ -pään tulpparakenteen ja poly(A) –
hännän täytyy toimia tietyssä vuorovaikutukses-
sa, jotta translaatio käynnistyisi. Solu voi estää 
translaation käynnistymisen sitomalla tietyt pro-
teiinit 5´ -päähän tai 3´ -päähän lopetuskodonin 
ja poly(A) –hännän väliselle alueelle (Alberts 
ym. 2002).

Tärkeitä translaatiotason säätelijöitä ovat 
miRNA:t (micro-RNA), jotka sitoutumalla emäs-
pariutumisen avulla mRNA:n 3´ -pään ei-koo-
daavalle alueelle (UTR; untranslating region), 
estävät translaation tai edesauttavat mRNA:n 
ennenaikaisessa pilkkoutumisessa. DNA:ssa on 
sekvenssejä, joiden mukaan miRNA:t valmistu-
vat samalla tavalla kuin mRNA:kin. miRNA:t 
ovat erityisen tärkeitä säätelytekijöitä sen ta-
kia, että ne pystyvät estämään usean eri tyypin 
mRNA:n translaation. Lisäksi miRNA:en sää-
telykohteina ovat erilaisten signaaliproteiinien, 
entsyymien ja transkriptiotekijöiden mRNA:t. 
miRNA:en ja niiden kontrolloimien kohteiden 
säätelemät reitit muodostavat siis laajan solunsi-
säisen säätelyverkoston. Tällä hetkellä on arvioi-
tu, että miRNA:t säätelevät jopa 10–30% geeni-
en ilmentymisestä (Cui ym. 2006). 

Yleisesti solu säätelee proteiinisynteesiä fosfo-
ryloimalla erään käynnistystekijän, jolloin ylei-
sesti kaiken mRNA:n lukeminen estyy. Tällainen 
yleinen säätely on tärkeää alkionkehityksessä: 
munasolu valmistaa ja varastoi suuret määrät 
mRNA:ta, joita ei lueta kuin vasta heti hedelmöi-
tyksen jälkeen. Vasteena käynnistyy räjähdys-
mäisesti tiettyjen proteiinien synteesi (Campbell 
ja Reese 2002). 

Proteiinien säätely
Proteiineja muokataan vielä translaation aloituk-
sen jälkeenkin. Proteiinissa on ylimääräisiä ami-
nohappojaksoja, jotka määräävät proteiinin lo-
pullisen sijoituspaikan solussa. Ne voivat siirtyä 
rakenneproteiineiksi kalvorakenteisiin tai niitä 
voidaan säilöä ja tarvittaessa myöhemmin erit-
tää solun ulkopuolelle. Proteiinista saattaa trans-
laatiossa muodostua ns. signaalisekvenssi, joka 
kuljettaa proteiinin SRP:n (Signal-Recognition 
Particle) avustamana solulimakalvostolle (Kuva 
5.). Solulle jatkuva synteesi ja kyky muokata 
proteiineja translaation jälkeenkin on erittäin tär-
keä. Se mahdollistaa muun muassa virheellisten 
tai väärin laskostuneiden proteiinien poistamisen 
(Heino ja Vuento 2007)

Kuva 5: Esimerkki proteiinin ohjautumisesta solulimakalvolle. SRP-molekyyli (signal-recognition par-
ticle) tunnistaa peptitiketjusta signaalisekvenssin, kiinnittyy siihen ja tuo proteiinin solulimakalvolle 
SRP-reseptorille. SRP-molekyyli irtoaa ribosomin jatkaessa proteiinin valmistusta translokaattorika-
navan läpi kalvoston sisään (kuva muokattu lähteestä http://www.colorado.edu/MCDB/MCDB1150/ohd/
overhead.html).
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Tiivistelmä
Solut altistuvat jatkuvasti säteilylle ja vapaille radikaaleille. Ne voivat vaurioittaa DNA:n emäksiä ja siten aihe-
uttaa nukleotidisekvenssin pysyviä muutoksia, eli mutaatioita. Vapaita radikaaleja syntyy sekä vierasaineiden 
reaktioissa että aerobisen metabolian sivutuotteena. Erilaiset mutaatiot geenialueilla voivat johtaa liian lyhyen 
tai väärin laskostuneen 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 
korjaamaan virheitä (yleensä väärän emäksen liittäminen) ja lisäksi sellaisia kopioitavan DNA:n vaurioita, 
jotka pysäyttäisivät replikaatiohaarukan etenemisen. Lisäksi on olemassa replikaatioon liittymättömiä korja-
usmekanismeja, kuten emäksenpoistokorjaus, nukleotidinpoistokorjaus ja kaksoissäiekatkoskorjaus sekä eräät 
suorat emäksen korjaukset. Mutaatiot ja etenkin niiden korjaamisen käynnistyminen vaikuttavat solusyklin 
säätelyyn pysäyttäen 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 syöpiä. Myös replikaatiohaarukan pysähtyminen voi pysäyttää solusyklin jo ennen varsi-
naisten korjausmekanismien aktivoitumista.

Johdanto
Ihmisen solussa on keskimäärin kolme miljardia 
emästä ja elämän aikana tapahtuu noin 10^16 
solunjakautumista. Jokaisen solun DNA:ssa ta-
pahtuu normaalioloissa noin miljoona mutaa-
tiota vuorokaudessa. Koska DNA:n geneettinen 
informaatio on koodattuna nukleotidiemäksiin, 
vauriot etenkin emäsrakenteissa tuottavat prote-
iinisynteesin kautta vaikuttavia mutaatioita.

Solujen normaali toiminta ei ole mahdollista 
ilman DNA:n korjausmekanismeja, joita ihmi-
sellä koodaa yli 130 geeniä. Eliöstä riippumatta 
korjausmekanismit ovat samankaltaisia DNA:n 
rakenteen ja tehtävien identtisyyden vuoksi, 
mutta joitain erojakin tunnetaan. Kaikkien korja-
usmekanismien jälkeenkin jää yhteen jokaisesta 
miljoonasta emäksestä virhe. Myös korjausme-
kanismit voivat tuottaa mutaatioita, sillä jonkin 
verran korjausta tapahtuu syyttä reaktiotodennä-
köisyyksien vuoksi.

DNA:n korjausmekanismien tutkimus tuottaa 
tärkeää tietoa etenkin syöpäsairauksien ymmär-
tämiseen ja hoitoon. Tulevaisuudessa syöpähoi-

dot voivat tarkentua entisestään, jos onnistutaan 
kehittämään lääkkeitä yhä spesifimmin eri korja-
usmekanismien häiriöihin. Jo nyt tiedetään tiet-
tyjen korjausmekanismien häiriöiden liittyvän 
kohonneeseen riskiin tietyille syöville. 

Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, suosittelemme 
tutustumaan esimerkiksi Howard Lieberman-
nin katsausartikkeliin DNA Damage Repair and 
Response Protein as Targets for Cancer Therapy 
(2008) sekä T. Nouspikelin katsausartikkeliin 
Nucleotide excision repair: variations on versa-
tility (2009). 

DNA:n vauriotyypit
DNA:n vaurioitumista tapahtuu jatkuvasti sekä 
osana solun normaalia toimintaa että ympäristön 
vaikutuksesta. Runsas solujakautuminen ja toi-
saalta vilkas aerobinen metabolia, etenkin happi-
radikaaleja vapauttavat mitokondrion hengitys-
ketjun reaktiot, lisäävät mutaatioriskiä. Jokaista 
solujakautumista varten solun DNA monistetaan, 
missä tapahtuu aina tietyllä todennäköisyydellä 
virheitä. Happiradikaaleja syntyy myös monien 
vieraiden aineiden vaikutuksesta.
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Mutaatio geenialueella DNA:n emäksessä voi 
johtaa yksittäiseen pistemutaatioon (yksi emäs 
muuttuu, mutta aminohappo ei välttämättä muu-
tu), lukukehyksen muutokseen (proteiinin jokai-
nen aminohappo muuttuu) tai ennenaikaiseen 
lopetukseen (tuottaa liian lyhyen proteiinin). 
Mikäli DNA:n molemmat juosteet katkeavat 
(kaksoissäiekatkos), on mahdollista että katken-
nut pätkä liittyy toiseen kromosomiin eli tapah-
tuu translokaatio. DNA:n vaurioituminen saattaa 
myös toimia signaalina apoptoosille, mikäli vau-
rioita on paljon.

Yksittäisen emäksen muutokset

Erilaiset emäsmuutokset vaikuttavat emäspariu-
tumiseen ja siten kaksoisjuosteen kestävyyteen. 
Emäsrakenteessa voi tapahtua esimerkiksi dea-
minaatio, oksidaatio, depurinaatio, depyrimidaa-
tio tai alkylaatiota (metyyliguaniiniksi). Emäs 
voi myös muuttua toiseksi, kuten sytosiini urasii-
liksi, mitä tapahtuu jokaisessa solussa keskimää-
rin 500 kertaa päivässä (Lieberman 2008). Väärä 
emäs voi joskus johtua virheestä replikaatiossa, 
vaikkakin solulla on useita tällaisia virheitä kor-
jaavia mekanismeja. Myös muutos sytosiinista 

urasiiliksi on kohtalaisen helppoa havaita, koska 
urasiili ei ole normaali DNA:n emäs. Oletetaan-
kin, että tymiini on korvannut RNA:n urasiilin 
jotta sytosiinin muuntuminen havaittaisiin eikä 
se pääsisi aiheuttamaan pysyviä mutaatioita. 
(Lieberman 2008)

Ylimääräiset kovalenttiset sidokset

Samassa DNA-juosteessa sijaitsevien vierek-
käisten emästen välille voi syntyä esimerkiksi 
syklobutaanipyrimidiinidimeereiksi kutsuttu 
rakenne ultraviolettisäteilyn seurauksena (kuva 
1). Yleisintä tämä on kahden tymiinin välillä. 
Toinen esimerkki juosteen sisäisestä emästen vä-
lisestä liitoksesta on 6,4-pyrimidiinipyrimidoni-
valotuotteet (photoproducts) (kuva 1). 

DNA-juosteiden välille voi syntyä kovalenttisia 
sidoksia eräiden kemikaalien, kuten Cis-Platinin, 
typpisinapin ja mitomysiini-D:n seurauksesta. 
Nämä aiheuttavat kaksoissäiekatkoksia, koska 
ne johtavat replikaatiohaarukan pysähtymisen 
(polymeraasi ei pääse etenemään). Juosteiden 
väliset sidokset korjataan NER:n, transleesio-
synteesin ja kaksoisjuostekorjauksen yhdistel-
mällä (kpl 3). (Nouspikel 2009)

Kuva 1. Vasemmalla 6,4-pyrimidiinipyrimidonivalotuote ja oikealla syklobutaanipyrimidiinidimeeri.

Juosteiden katkeaminen

DNA-juostepätkiä syntyy luonnollisesti esi-
merkiksi replikaatiossa (Okazakin fragmentit). 
Tahattomasti niitä voi syntyä topoisomeraasien 
(DNA:n kierrettä aukova entsyymi) toiminnas-
sa. Myös mekaaninen rasitus ja jotkin kemote-
rapeuttiset antibiootit (esimerkiksi bleomysiini) 
voivat katkaista DNA:ta.

Kaksoissäiekatkos, jossa molemmat juosteet kat-
keavat samalta kohdalta, on DNA:n vakavimpia 
vaurioita, koska se voi johtaa kokonaisen kro-
mosomin osan häviämiseen tai translokaatioon 
(siirtymiseen toiseen kromosomiin). Sitä tapah-

tuu kuitenkin luonnollisesti esimerkiksi rekom-
binaatiossa, immunoglobuliinien antigeenituo-
tannossa sekä replikaatiohaarukan vaurioituessa.

Korjausmekanismit
DNA:n korjaus kuluttaa paljon energiaa ja vaa-
tii ihmisellä yli 130 geenin toimintaa. Korjaus 
on helpointa kaksijuosteiselle DNA:lle, koska 
siinä vastinjuosteita voidaan verrata keskenään. 
Korjausmekanismit ovat samankaltaisia kaikilla 
eliöillä. Joskus myös virheetöntä DNA:ta korja-
taan, jolloin korjauksen yhteydessä syntyy mu-
taatio. (Nelson ja Cox 2005)
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Korjaus replikaation yhteydessä

Replikaation yhteydessä tapahtuvia virheitä 
emäsjärjestyksessä korjaa heti virheen tapah-
duttua polymeraasin oikolukuaktiivisuus. DNA-
polymeraasi tekee DNA-synteesissä virheen 
1/104–105 nukleotidi. DNA-polymeraasin oiko-
lukuaktiivisuudella tarkoitetaan sen sisältämää 
entsyymiaktiivisuutta, joka havaitsee väärän 
emäksen heti nukleotidin liittämisen jälkeen. Sen 
ansioista polymeraasi peruuttaa 3’->5’-suuntaan 
virheellisen nukleotidin ohi (3’-5’-endonukle-
aasiaktiivisuus) poistaen väärän nukleotidin. 
Poiston jälkeen polymeraasi jatkaa normaalisti 
5’->3’-suuntaan ja virheellinen emäs korvautuu 
oikealla. Polymeraasin oikoluku tekee virheen 
noin 1/102–103, joten replikaation virheeksi jää 
noin 1/106–108. Näiden virheiden korjaukseen 
osallistuvat muut mekanismit kuten mismatch 
repair (MMR), joka tunnistaa ja korjaa vain 
juuri syntetisoidun juosteen virheitä. Tällöin ko-
konaisvirheeksi jää vain 1/1010. (Nelson ja Cox 
2005)

Emäksenpoistokorjaus (BER)

BER:llä (base excision repair) korjataan yksit-
täisiä puuttuvia tai vaurioituneita emäksiä, jotka 
eivät aiheuta muutoksia DNA:n helix-rakentee-
seen. DNA-juosteen deoksiriboosin ja emäsosan 
välisiä n-glykosidisidoksia katkeaa päivittäin 5 
000–30 000 kappaletta. Näin syntynyttä emäk-
setöntä kohtaa kutsutaan AP-kohdaksi (abasic 
site), mutta sellainen voi syntyä myös DNA:n 
glykosylaasin poistaessa muuttuneen emäksen 
DNA-ketjusta. Kukin glykosylaasi poistaa vain 
tietyllä tavalla vaurioituneita emäksiä. Uuden 
emäksen liittämisen mekanismi on esitetty ku-
vassa 2. (Nelson ja Cox 2005) Korjauksesta vas-
taa 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. 

Nukleotidinpoistokorjaus (NER)

NER on monipuolinen korjausmekanismi, jol-
la korjataan useamman nukleotidin mittaisia 
pariutumattomia alueita (lesion). Sen alalajeja 
ovat Transcription coupled repair (TCR), Global 
genomic repair (GGR) sekä Domain/Differentia-
tion associated repair (DAR). NER:n kompleksi 

muodostuu 20 proteiinista (Smith 2009). Vaikka 
NER:iä tapahtuu sekä eukaryooteilla että proka-
ryooteilla, niiden entsyymit eivät ole sukua toi-
silleen (Sancar ym. 2004). NER:n vaiheet ovat 
pääpiirteissään vaurioituneen kohdan tunnistus, 
noin 30:n nukleotidin poisto, uuden juosteen 
syntetisointi ja uuden juosteen 3’-pään liittämi-
nen vanhaan DNA:han (kuva 3).



487

Kuva 3. Nukleotidinpoistokorjauksen vaiheet. 1: 
Vaurioitunut, pariutumaton kohta. 2: Eksinukleaa-
si katkaisee vaurioituneen juosteen vauriokohdan 
molemmin puolin. 3: DNA-helikaasi auttaa juos-
teen (29 emästä) poistamisessa. 4: DNA-polyme-
raasi syntetisoi uuden juosteen ja 5: DNA-ligaasi 
liittää sen alkuperäiseen juosteeseen. Mukaillen 
(Nelson ja Cox 2005) s. 973. 

Transkriptioon kytketty 
nukleotidinpoistokorjaus (TCR)
TCR:ää (transcription coupled repair) käytetään 
esimerkiksi replikaation aikana, kun DNA-poly-
meraasi kohtaa vaurioituneen DNA-alueen, joka 
estää sen etenemisen ja voi johtaa replikaatio-
haarukan hajoamiseen (Hanawalt 2002). Vauri-
oituneet kohdat tunnistaa mahdollisesti RNA-
polymeraasi II. TCR mahdollistaa sen, että ko-
pioitavaa 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 
nukleotidinpoistokorjaus (GGR)
GGR (global genomic repair) kattaa koko gen-
omin alueen. Sen toimintaan vaikuttavat kroma-
tiinin rakenne sekä DNA:han sitoutuneet proteii-
nit. GGR aktivoituu p53:n vaikutuksesta (kpl 5).

GGR-reaktion on havaittu olevan heikompi ih-
misen erilaistuneissa hermosoluissa kuin niiden 
prekursoreissa tai sikiön neuroneissa. Kypsät 
hermosolut eivät jakaudu, mutta useiden geenien 
transkriptiota tarvitaan solun perustoimintojen 
ylläpitämiseen. On esitetty että TCR sekä do-
meeniin liittyvä korjaus (domain/differentiation 

associated repair, DAR) mahdollistavat aktiivis-
ten geenien suojaamisen mutaatioilta, vaikka so-
lulla on pienempi mutaatioriski moniin muihin 
solutyyppeihin verrattuna, eikä GGR-korjaus 
toimi. (Hanawalt 2002), (Nouspikel 2009)

Kaksoissäiekatkoskorjaus (DSBR)

DSBR:ää (double strand break repair) on kahta 
eri tyyppiä: homologinen rekombinaatio (HR) 
ja non-homologous end joining (NHEJ). HR:ssä 
liitetään yhteen molemmista juosteistaan katken-
neita DNA-pätkiä ja mallina käytetään mallina 
vastinkromosomia. Välituotteena syntyy saman-
lainen Hollidayn liitos kuin meioosin rekombi-
naatiossa (kuva 4). (Sancar ym. 2004) NHEJ:ssä 
katkenneiden kaksoisjuosteiden päitä muokataan 
siten, että ne voidaan taas liittää yhteen, minkä 
seurauksena 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.

Transleesiosynteesi (TLS)

DNA-polymeraaseja on useita tyyppejä. Nor-
maalisti DNA-synteesissä on käytössä sellai-
nen polymeraasi-kompleksi (α, δ tai ε), jolla on 
suhteellisen tarkka oikolukuaktiivisuus, mutta 
joka toisaalta pysähtyy kohdatessaan epämuo-
dostuneen DNA-pätkän. Tästä seuraa replikaa-
tiohaarukan hajoaminen ja korjausmekanismien 
tai apoptoosin aktivointi. Transleesiosynteesis-
sä käytetään vähemmän tarkkaa polymeraasia, 
joka voi kuitenkin jatkaa synteesiä siellä, missä 
tarkempi pysähtyisi. Näin solu voi syntetisoida 
uutta DNA:ta hieman huonommalla tarkkuu-
della välttäen kuitenkin apoptoosisignaloinnin 
käynnistymisen. Transleesiosynteesi ei siis ole 
varsinainen virheen korjaus- vaan ennemminkin 
sen kiertämismekanismi. (Nelson ja Cox 2005)
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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-entsyymi, joka pois-
taa metyyliguaniinin O6-metyylin palauttaen sen 
takaisin guaniiniksi. (Sancar ym. 2004)

DNA-vaurioiden vaikutus
DNA-vaurion seurausten kannalta oleellista on 
se, missä kohdassa genomia vaurio on tapahtu-
nut. Jos mutaatio tapahtuu geenien ulkopuoli-
sella alueella, sen vaikutukset jäävät vähäisiksi, 
koska ne eivät vaikuta geeniluentaan. Tällaista 
mutaatiota kutsutaan hiljaiseksi mutaatioksi. 

P53 ja solusyklin säätely

DNA-vauriot vaikuttavat solusykliin pyrkien es-
tämään viallisen genomin kopioinnin ennen vau-
rioiden korjausta. Eräs tärkeä tekijä tässä on p53, 
DNA:han sitoutuva transkriptiofaktori, joka sää-
telee arviolta sataa eri proteiinia (Smith 2009). 
P53-geeni sijaitsee kromosomissa 17 (17p13). 
Kun p53 fosforyloidaan, sen ulostuonti tumas-
ta sekä hajotus estyy, eli tuman p53:n pitoisuus 
nousee. Kohonnut määrä p53:a saa aikaan p21-
proteiinin tuotannon, mikä inhiboi Cdk-syklii-
nikompleksin. Cdk:t eli sykliinistä riippuvaiset 
kinaasit liittyvät kukin tiettyyn vaiheeseen so-
lusykliä ja aktiivisena saavat solun siirtymään 
uuteen vaiheeseen syklissä. Cdk-sykliinikom-
pleksin inaktivoituessa solusykli voi pysähtyä 
esimerkiksi G1/S-tarkistuspisteeseen. (Nelson ja 
Cox 2005), (Sancar ym. 2004) Sen lisäksi, että 
p53 johtaa solusyklin pysähtymiseen, sen on ha-
vaittu säätelevän geenituotteittensa välityksellä 
NER:ä ja BER:ä. (Smith 2009)

Korjauksen häiriöistä johtuvia sairauksia

P53-geenin mutaatiot voivat johtaa syöpään, 
koska kuten edellisessä kappaleessa esitettiin, 
pysäyttää p53 solusyklin, mikäli DNA on vau-
rioitunut. Lisäksi p53:n mutaatiot voivat häiritä 
apoptoosignalointia (Sancar ym. 2004). P53:n 
merkitys syöpäsairauksissa on suuri, ja yli puo-
lessa syöpätapauksista löytyy mutatoitunut tai 
inaktiivinen p53 (Smith 2009). Toisaalta monilla 
kemoterapeuttisilla aineilla pyritään vaurioitta-
maan DNA:ta, jotta syöpäsoluissa käynnistyisi 
apoptoosi. Uusia syöpälääkkeitä kehittäessä yri-
tetään löytää sellaisia yhdisteitä, jotka vaikuttai-
sivat yhtäaikaisesti mahdollisimman moneen eri 
korjausmekanismiin, jotta solu menisi apoptoo-
siin (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 voi-
vat johtaa esimerkiksi xeroderma pigmentosum 
-tautiin (XP) sekä ylipäätänsä kohonneeseen 
syöpäriskiin. XP-potilailla on tuhatkertainen ris-
ki sairastua ihosyöpään, kymmenkertainen riski 
neoplasiaan (Tyson ym. 2009), sekä suurentu-
nut riski keuhko- ja maha–suolikanavan syöpiin 
(Nouspikel 2009). Cockaynen oireyhtymä on 
XP:tä muistuttava perinnöllinen sairaus. Yhteis-
tä molemmille on mm. herkkyys säteilyn aihe-
uttamille vaurioille. Vauriot voivat olla samoissa 
geeneissä. (Nouspikel 2009)

MMR:n mutaatiot voivat aiheuttaa perinnöllis-
tä paksusuolensyöpää (HNPCC) ja häiriöt kak-
soissäiekatkoskorjauksessa perinnöllistä rinta-
syöpää.

DAR:n häiriöt voivat aiheuttaa ennenaikaista 
hermoston rappeutumista, mikä johtaa esimer-
kiksi aikaiseen dementiaan ja muihin neurologi-
siin sairauksiin. (Hanawalt 2002) Fanconin ane-
miasta kärsivät ovat erityisen herkkiä juosteiden 
välisille ristisidoksille. (Sancar ym. 2004)
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Pohdinta
Lääketiede on kehittynyt viime vuosikymmeni-
nä siten, että useimmat infektiosairaudet voidaan 
parantaa. Ihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja yhä 
useamman kuolinsyynä on syöpä. Tiedetään, 
että kilpikonnat elävät hyvin vanhoiksi, mistä 
voidaan arvella niillä kenties olevan hyvin toi-
mivat DNA:n korjausmekanismit. Kilpikonnien 
evoluutio on lähes pysähtynyt jo kauan sitten, 
mikä myös viittaa alhaiseen mutaatiotiheyteen 
ja hyviin korjausmekanismeihin. Ehkä ne ovat 
keskimääräistä paremmin suojassa UV-säteilyltä 
kilpensä ansiosta, mutta todennäköisesti näiden 
eläinten Dna-korjausmekanismeja kannattaisi 
vielä tutkia ihmisenkin pidemmän eliniän toi-
vossa.

Mitokondrioiden DNA-korjausmekanismeja ei 
tässä työssä selvitetty erikseen, mutta mieleen 
tuli ajatus, onko mitokondrioissa useita kopi-
oita DNA:sta sen vuoksi että niiden reaktioissa 
syntyy helposti happiradikaaleja etenkin paljon 
energiaa vaativissa soluissa. Lisäksi pohdimme 
RNA:n sytosiini-urasiili-muutoksia (kpl 2.1.) ja 
mietimme, olisikohan niin että DNA, jossa virhe 
huomataan helpommin kuin RNA:ssa, mahdol-
listi osaltaan monimutkaisempien eliöiden ke-
hittymisen, vai niin että mutaatioherkempi RNA 
mahdollisti solujen ja lopulta monisoluisten eli-
öiden kehittymisen? 

Pohdimme myös, miksi ei ole kehittynyt erityis-
tä korjausmekanismia vahtimaan tarkasti tietty-
jen geenien (kuten p53) mutaatioita, koska nämä 
ovat niin kriittisiä syövän synnyn kannalta. Ken-
ties tällaiseenkin mutaatiovahtien mutaatioiden 
vahtimiseen vielä joskus syntyy mekanismeja. 
Toisaalta jos solujakautuminen on liian herkkä 
mutaatioille, se tuskin ehtisi tapahtua riittävän 
usein esim. ihmisen kokoisessa eliössä. Ihmette-
limme myös, miksi meiltä puuttuu emästen suo-
ra korjausmekanismi (kpl 3.6.), joka kuitenkin 
bakteereilla on? Ensimmäiset nisäkkääthän kyllä 
olivat pieniä yöeläimiä, jotka eivät altistuneet 
paljon säteilylle. Jossain kehitysvaiheessa korja-
usmekanismi ei ilmeisesti ole ollut sukukypsyy-
den saavuttamisen kannalta välttämätön, suurin 
osa nykyisistäkin syövistä kehittyy sukukypsyy-
den saavuttamisen jälkeen. (Nelson ja Cox 2005)
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Tiivistelmä
Kromosomimutaatiolla tarkoitetaan rakenteellista muutosta kromosomissa, ja se vaatii aina yhdestä kahteen 
kromosomimurtumaa. Se, miten katkaistu kromosomin osa järjestäytyy uudelleen, määrää mutaation tyypin. 
Tärkeimmiksi ja yleisimmiksi mutaatiotyypeiksi nostetaan lähteestä riippuen deleetio (häviämä), duplikaatio 
(kahdentuma), translokaatio (siirtymä) ja inversio (kääntymä). Muita kromosomimutaatiotyyppejä ovat mm. 
insertio ja isokromosomin muodostuminen. Mutaation vaikutus fenotyyppiin riipuu siitä, onko se tasapainoi-
nen (balansoitunut) vai epätaspainoinen (ei-balansoitunut) eli tuleeko mutaatiossa lisää vai häviääkö siinä kro-
mosomiainesta. Myös sillä on vaikutusta, jos kromosomi katkeaa geenin kohdalta, jolloin sen luenta häiriintyy 
tai jos geeni siirretään väärään säätelyalueeseen. Kromosomimutaatioita tutkitaan yleisimmin FISH-menetel-
mällä, joka on perinteisiä menetelmiä tarkempi ja nopeampi.

Johdanto
Mutaatioita on kolmenlaisia: geenimutaatiot, 
kromosomimutaatiot ja kromosomistomutaatiot. 
Mutaatiot tapahtuvat joko sponttaanisti tai jon-
kun tekijän – mutageenin – vaikutuksesta. Mu-
tageenejä ovat esimerkiksi ionisoiva säteily ja 
tietyt kemialliset aineet. Kromosomimutaatiossa 
kromosomin rakenne muuttuu, kun sen geenit 
esimerkiksi monistuvat (duplikaatio) tai käänty-
vät ympäri (inversio). (Aula ym. 2006, Giffiths 
2000)

Kromosomimutaatioit voivat olla joko balansoi-
tuneita tai ei-balansoituneita. Balansoituneella 
eli tasapainoisella poikkeavuudella tarkoite-
taan muutosta, jossa geeniainesta ei tule lisää 
eikä sitä häviä. Geenin paikalla ei ole yleensä 
merkitystä sen koodaamisessa, joten balansoi-
tuneet kromosomipoikkeavuudet eivät vaikuta 
fenotyyppiin eli ilmiasuun, mikäli kromosomi 
ei katkea keskeltä geeniä tai geeniä ei siirretä 
väärän säätelyalueen alaiseksi. Esimerkiksi jos 
kavutekijä siirretään säätelyalueeseen, joka lisää 
sen kopiointia, voi mutaatio johtaa syöpään. Toi-
saalta meioosissa rakenteen poikkeavuus saattaa 
johtaa epätasapainoisen eli ei-balansoituneen su-
kusolun syntyyn. Tällöin kromosomimateriaalia 
puuttuu tai on liikaa. Ei-balansoituneet muutok-
set saattavat johtaa erilaisiin kromosomisairauk-
siin, kuten epämuodostumiin ja kehitysvammai-
suuteen. (Aula ym. 2006)

Kromosomimutaatioiden maailma osoittautui 
sitä mielenkiintoisemmaksi mitä syvemmälle sii-
hen uppoutui. Esseemme antaa erinomaiset läh-
tötiedot jokaiselle aiheesta kiinnostuvalle, lisäksi 
kappaleiden lopussa olevat potilastapaukset tuo-
vat mielenkiintoa aiheeseen tutustumiseen. 

Deleetio
Deleetiossa eli häviämässä osa kromosomista 
poistetaan. Sen voi saada aikaan yksi kromo-
somimurtuma, jolloin kromosomista poistetaan 
se osa, jossa ei ole sentromeeriä (asentrinen frag-
mentti) (kuva 1). Koska telomeerit ovat välttä-
mättömiä kromosomin toiminnalle, yleisemmän 
deleetion aiheuttaa kaksi murtumaa, jolloin mur-
tumien väliin jäänyt asentrinen fragmentti pois-
tetaan, ja jäljelle jääneet osat kiinnittyvät yhteen. 
(Griffiths ym. 2000)

Deleetion vaikutus riippuu sen suuruudesta. Esi-
merkiksi pieni geenin sisäinen deleetio – intra-
geeninen deleetio – voi inaktivoida geenin, mut-
tei välttämättä vaikuta kantajan fenotyyppiin. 
Suurempi vaikutus on puolestaan multigeneeni-
sillä deleetioilla, jotka poistavat joitakin tuhansia 
geenejä. Deleetion ansiosta vastinkromosomin 
resessiiviset alleelit näkyvät herkemmin feno-
tyypissä, kun dominoivat poistetaan. (Griffiths 
ym. 2000)
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Kuva 1: Deleetiossa kahden murtuman väliin jää-
nyt asentrinen fragmentti (ei kuvassa) poistetaan

Cri du Chat –oireyhtymä ja 
retinoblastooma

Cri du Chat –oireyhtymä on kliinisesti tunnettu 
kromosomideleetio, jossa aivan kromosomin 5 
lyhyen varren päässä häviää kromosomiaines-
ta. Oireyhtymän tunnusomaisin oire on nimeen 
viittaava korkea kissamainen huuto. Muita oirei-
ta ovat mm. pienipäisyys ja kuumaiset kasvot. 
Oireyhtymään ei ole erityistä parannuskeinoa, 
mutta kuntoutuksella elinajanennustetta voidaan 
parantaa huomattavasti. (Mainardi 2006)

Retinoblastooma eli verkkokalvon syöpä puoles-
taan muodostuu, kun molemmat kromosomin 13 
Rb-suppressorigeenit häviävät deleetiossa. Reti-
noblastooman synty vaatii siis kaksi mutaatiota 
suppressorigeenien poistamiseen. Supressori-
geenit ovat syövän etenemistä ja kasvua rajoitta-
via geenejä, ja kun ne häviävät deleetiossa, syö-
pä pääsee vapaasti kasvamaan. (Cooper 2000)

Duplikaatio
Duplikaatiossa kromosominosa kahdentuu tai 
monistuu joko suoraan tai inversiona eli 180 
astetta kääntyneenä, ja monistunut kromosomin 
osa voi liittyä alkuperäisen viereen, jonnekin 
päin samaa kromosomia tai täysin toiseen kro-
mosomiin (insertio) (kuva 2). Geeniainesta tulee 
siis lisää eli duplikaatio on ei-balansoitunut, jol-
loin se saattaa aiheuttaa sikiölle kromosomisai-
rauden. (Aula ym. 2006, Griffiths 2000, www.
eurogenetest.org)

Kuva 2: Duplikaatiossa kromosomin osa monis-
tuu.

Neonataalidiabetes

Neonataalidiabesta sairastavilla noin 70 prosen-
tilla on duplikaatio kromosomin 6 pitkän varren 
alueella (6q24). Neonataalidiabetes puhkeaa 
yleensä kuuden kuukauden ikään mennessä. Po-
tilailla ei normaalisti todeta diabetekseen liittyviä 
autovasta-aineita eikä poikkeavaa määrää HLA-
genotyyppia, joka altistaisi tyypin 1 diabeteksel-
le. Noin puolella diabetes on ohimenevä eli tran-
sient neonatal diabetes mellitus (TNDM), mutta 
usein sairaus uusiutuu myöhemmin lapsuus- tai 
nuoruusiässä, ja lopuilla sairaus on pysyvä eli 
permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM), 
joka vaatii heti täyden insuliinikorvaushoidon. 
(www.terveysportti.fi, Polak ym. 2007)

Translokaatio
Translokaatiossa eli siirtymässä on kahdessa tai 
useammassa kromosomissa katkoksia, joiden 
väliin jäävät kromosomin osat ovat vaihtaneet 
paikkaa keskenään (kuva 3). Translokaatio voi 
tapahtua minkä tahansa kahden kromosomiosa-
sen välillä, ja se on yleensä resiprokaalinen eli 
vastavuoroinen, jolloin kromosomimateriaalia 
ei häviä (balansoitunut translokaatio). Tällöin 
se ei välttämättä ilmene fenotyypissä, mikäli se 
kromosomimurtuma ei katkaise geeniä, tai sitä 
ei siirretä väärään säätelyalueeseen. (Aula ym. 
2006, www.solunetti.fi, www.terveysportti.fi) 

Meioosissa translokaatiokromosomien osat pa-
riutuvat normaalien homologisten vastinkromo-
somiensa kanssa, jolloin syntyy neljän kromo-
somin sisältämä tetravalentti, normaalin kahden 
kromosomi bivalentin sijaan. Tetravalentin osit-
tuminen meioosin I jaossa voi olla virheellinen, 
mutta yleensä sukusolut vastaanottavat tasapai-
noisen kromosomiston. (Aula ym. 2006)



492

Kuva 3: Translokaatiossa kromosomit vaihtavat 
osia keskenään.

Philadelphia-kromosomi ja leukemia

Philadelphia kromosomi syntyy, kun tranlokaa-
tiossa onkogeeni abl (syövän kasvua edistävä 
geeni) siirtyy kromosomista 22 kromosomiin 
9. Onkogeeni abl yhdistyy toiseen geeniin, joka 
moninkertaistaa sen koodauksen, jolloin syöpä 
saa otolliset olosuhteet kehittyä. Philadelphia 
kromosomi johtaakin krooniseen myelooini-
seen leukemiaan eli KML:ään (verisyöpä), 
jossa kromosomin saaneet solut tuottavat aktii-
vista tyrosiinikinaasi entsyymiä, joka aiheuttaa 
verisolujen liiallisen syntymisen. Ensisijaisena 
hoitona käytetään tyrosiinikinaasinestäjiä kuten 
imatinibiä, dasatinibiä tai nilotinibiä. (Porkka 
2009, Kurzrock ym. 2003, Cooper 2000, www.
solunetti.fi)

Sentrinen eli Robertsonin translokaatio

Robertsonin translokaatio on toinen muoto ta-
sapainottuneesta translokaatiosta. Robertsonin 
translokaatiossa kaksi akrosentristä kromosomia 
(sentromeeri hyvin lähellä kromosomin toista 
päätä) 13–15 sekä 21–22 fuusioituu keskenään. 
Fuusiossa lyhyiden varsista muodostunut kro-
mosomi häviää, kun kromosomien pitkät päät 
translokoituvat sentromeerien kohdalta yhteen. 
Fuusion seurauksena Robertsonin translokaa-
tion kantajan kromosomiluku vähenee 45:een. 
Robertsonin translokaatio kromosomien 13 ja 
14 välillä on yleisin balansoitunut translokaatio, 
jonka kantajia on 1:1500. (Aula ym. 2006, www.
vaestoliitto.fi)

Balansoituneen Robertsonin translokaatiokro-
mosomi 21 siirtyy kantajan meioosissa jompaan-
kumpaan sukusoluun. Tällöin sikiönkehitys joko 
pysähtyy alkuraskaudessa, jos on 21-monosomi, 
tai jatkuu 21-trisomina, jolloin sikiöllä on Dow-
nin oireyhtymä. Translokaatiota kromosomeissa 
14 ja 21 kantavan äidin raskauksissa on sikiöllä 
20 %:n todennäköisyys saada yksi ylimääräinen 
kromosomi 21. Jos isä on kantaja, riski on 5 %. 
(Aula ym. 2006)

Inversio
Inversiossa eli kääntymässä kromosomi katkeaa 
kahdesta kohdasta, kromosomimurtumien väliin 
jäänyt pala kääntyy ympäri ja liittyy takaisin 
entiseen paikkaansa (kuva 4). Inversiot voidaan 
edelleen luokitella kahteen ryhmään: perisentri-
seen inversioon, jossa kromosomin sentromeeri 
kuuluu inversioalueelle ja parasentriseen inver-
sioon, jossa inversioalue ei yllä sentromeeriin 
saakka. Inversio on balansoitunut eikä näin ollen 
vaikuta kantajan fenotyyppiin, mutta kuitenkin 
esimerkiksi vaikean A tyypin hemofilian (veren-
vuototauti) tausalla on geenin katkaiseva inver-
sio X kromosomissa. (Aula ym. 2006, Griffiths 
ym. 2000, www.solunetti.fi)

Vaikka inversion lopputulos on balansoitunut, 
kantajan meioosissa inversiokromosomi pariu-
tuu normaalin kromosomin kanssa, jolloin vas-
tingeenit eivät ole samoin päin. Tällöin inver-
siokromosomin täytyy tehdä ns. inversiosilmuk-
ka, jotta kromosomien samat alleelit saataisiin 
kohdakkain ilman kromosomimurtumia ja –mur-
tumia. Silmukassa tapahtuu herkästi tekijäin-
vaihtoa, jolloin sukusolun kromosomissa saattaa 
olla inversiokromosomin yli- tai alijäämiä eli 
kromosomi on ei-balansoitunut, mikä aiheuttaa 
kromosomisairauksia. (Griffiths ym. 2000)

Kuva 4: Inversiossa kromosomin osa kääntyy ym-
päri.
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Inversion geneettinen käyttäytyminen

Se, millä tavalla tekijäinvaihto tapahtuu, riip-
puu siitä onko inversio para- vai perisentrinen. 
Tekijänvaihto parasentrisessä inversiossa (sent-
romeeri inversioalueen ulkopuolella) tapahtuu 
ns. disentrisen sillan kautta, kun silmukassa 
kromosomit liittyvät toisiinsa. Ylimääräisenä 
muodustuu hävitettävä kromosomin osa ilman 
sentromeeria (asentrinen fragmentti). Meioosin 
ensimmäisen jaon anafaasin jälkeen, kun kro-
mosomit ovat taas erillään toisista, disentrinen 
silta katkeaa satunnaisesta kohdasta muodostaen 
kaksi kromosomia, joiden osassa varsista on ta-
pahtunut deleetio. Meioosin toisen jaon jälkeen 
on huomattavissa erilaisia kromosomeja, joissa 
esiintyy deleetioita.

Koska perisentrisessä kromosomissa sentromee-
ri on silmukan tehneellä alueella, tekijäinvaihto 
tapahtuu normaaliin tapaan – siis ilman disent-
ristä siltaa. Kuitenkin tekijäinvaihto tuottaa kro-
matidejä, jotka sisältävät duplikaatioita ja delee-
tioita. (Griffiths ym. 2000)

Esimerkki: Yhteys autismin ja inversion 
välillä

Lapsen äidin sukusolun kromosomissa 2 oli 
tapahtunut balansoitunut parasentraalinen in-
terversio, joka johti alkionkehityksessä kromo-
somin pitkän varren alueiden deleetioon ja pie-
neen duplikaatioon, joiden arveltiin johtuvan 
disentrisestä kromosomisillasta. Lapsella todet-
tiin autismia, henkistä jälkeenjäämistä, puheen 
tuottamisen vaikeuksia, ylivilkkautta, kasvuhor-
monin puutoksesta johtuvaa vajaakasvuisuutta, 
diabetes ja kasvon vähäinen dysmorfia eli muo-
tojen poikkeavuus. Monet näistä oireista on ku-
vattu aiheutuvan pelkästään esimerkissä tapahtu-
neesta deleetiosta, joten kyseisessä mutaatiossa 
tapahtuneen duplikaation vaikutukset ovat vielä 
epäselvät – voiko olla, ettei niin pienellä dupli-
kaatiolla ole merkitystä fenotyyppiin? (Devillard 
ym. 2010)

Muut kromosomimutaatiot
Insertiossa osa kromosomia siirtyy toiseen kro-
mosomiin, mutta mitään ei siirretä takaisin (vrt. 
translokaatio). Insertiota kutsutaankin joskus 
insertionaaliseksi translokaatioksi. Rengaskro-
mosomi voi muodostua, kun kromosomin kum-
massakin päässä tapahtuu deleetio, jonka jälkeen 
päät liittyvät kiinni toisiinsa. (Griffiths 2000)

Isokromosomi puolestaan muodostuu kun mi-
toosissa tai meioosissa kromosomi jakautuu 
poikittaisesti – pitkittäisen sijaan. Tuloksena on 
kaksi kromosomia: toisessa kaksi identtistä ly-
hyttä vartta toisessa kaksi pitkää. Yksi ylimää-
räinen lyhytvartinen isokromosomi 12 aiheuttaa 
Pallister-Killianin oireyhtymän. (Aula ym. 2006)

Tutkimus FISH-menetelmä
Aina 1960-luvulta lähtien kromosomimutaatio-
tutkimukset ovat olleet keskeinen osa perinnölli-
syyslääketieteen diagnostiikkaa. Nykyään tutki-
muksia suoritetaan synnynnäisten oireyhtymien 
ja kehitysvammaisuuden, riskisairauksien sekä 
pahanlaatuisten veri- ja syöpätautien seulomi-
seksi. (Aula ym. 2006)

Kaikista tärkeimpänä, tarkimpana ja yleisimpänä 
kromosomitutkimusmenetelmänä voidaan nos-
taa esille perinteisen sytogeneesin ja molekyy-
libiologian ydistelmän, FISH-menetelmän (fluo-
rescense in situ hybridization). Menetelmässä 
muiden in situ –hybridisaatioiden tavoin DNA-
koetin yhdistyy eli hybridisoituu sen emäsjaksoja 
vastaavan kohdesolun DNA-alueeseen. Perintei-
sistä menetelmistä poiketen in situ –hybridisaa-
tiossa tutkittavaa kromosomia ei eristetä solusta 
vaan tutkitaan omalla paikallaan. FISH-menetel-
mässä lisäksi fluoresoiva väriaine aikaansaa koh-
dessolussa fluoresenssi-ilmiön, joka havaitaan 
mikroskooppisesti. FISH-menetelmällä voidaan 
esimerkiksi havaita hyvinkin pieni deleetio kro-
mosomissa: deleetioalueessa käytetään spesifisiä 
koettimia, jolloin hybridisaatiosignaalin puuttu-
minen paljastaa deleetion. (Aula ym. 2006, Price 
2006, Gersen ym. 1999)

FISH-menetelmän rinnalle on tullut M-FISH-
menetelmä (multicolor), jolla saadaan värjättyä 
jokainen kromosomi tai kromosomin osa omal-
la värillään. M-FISH-menetelmä on merkittävä 
mm. määritettäessä ei-tasapainoisia translokaati-
oita ja selvitettäessä merkityn kromosomin alku-
perän. (Aula ym. 2006)
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Tiivistelmä
DNA-mutaatiot voidaan luokitella pistemutaatioihin, inversioihin, deleetioihin, duplikaatioihin ja insertioi-
hin. Näistä deleetiot ja insertiot voivat muuttaa lukukehystä. Mutaatiot aiheuttavat lukuisia sairauksia mm. 
katkaisemalla proteiinin koodauksen ennenaikaisesti, mikä johtaa toimimattomaan proteiiniin. Geenivirheet 
voivat periytyä joko monogeenisesti (ns. mendelöivä periytyminen) tai mitokondriaalisesti (maternaalinen pe-
riytyminen). Tautien periytymistä hämärtävät uudet mutaatiot, tautien peittyminen joissain yksilöissä (johtuen 
epätäydellisestä penetranssista tai ekspression vaihtelusta) sekä epätyypillisen periytymisen menetelmät (mm. 
uniparentiaalinen disomia). 

Johdanto
Perimässämme tapahtuu jatkuvasti mutaatioita 
sekä spontaanisti että erilaisille mutageeneille 
(esim. ionisoiva säteily) altistumisen seurauk-
sena. Joskus tällaiset mutaatiot onnistuvat vält-
tämään DNA:n korjausmekanismit, jolloin seu-
rauksena on pysyvä mutaatio yksilön perimässä. 
Jälkeläisille tällainen mutaatio voi periytyä vain, 
jos se esiintyy ituradan soluissa. Seuraavassa 
luomme lyhyen katsauksen DNA-mutaatioihin 
ja niiden aiheuttamiin sairauksiin.

DNA- mutaatiotyypit

DNA:n pituuteen vaikuttamattomat 
mutaatiot

Pistemutaatiot
Pistemutaatiossa (taulukko 1) yksi DNA:n emäs 
on muuttunut toiseksi. Pistemutaatiot luokitel-
laan kemiallisesti transitio- ja transversitiomu-
taatioihin, joista ensin mainitussa puriini muut-
tuu toiseksi puriiniksi tai pyrimidiini toiseksi 
pyrimidiiniksi. Transversitiomutaatiossa puo-
lestaan puriini muuttuu pyrimidiiniksi tai toisin-
päin. Pistemutaatiot voivat lopettaa geenin toi-
minnan täydellisesti tai toisaalta olla täysin mer-
kityksettömiä. Hiljaisessa mutaatiossa syntyy 
saman aminohapon vaihtoehtoiskodoni, jolloin 
proteiinin aminohapporakenteelle ei aiheudu va-
hinkoa. Toisaalta emäsmuutos voi saada aikaan 

aminohapon vaihtumisen polypeptidiketjussa. 
Tällöin puhutaan missense-mutaatiosta, joka 
johtaa muutoksiin syntyvän proteiinin toimin-
nassa (Aula ym. 2006).

Suomalaiseen tautiperintöön kuuluva ja kehitys-
vammaisuuteen johtava tauti (AGU) eli aspar-
tyyliglukosaminuria on esimerkki missense-
mutaatiosairauksista. Taudissa muutos G à C 
AGA-geenin kohdassa 488 saa aikaan kysteiini-
aminohapon korvautumisen seriinillä. Tällöin N-
aspartyyli-beeta-D-glukosaminidaasientsyymi ei 
toimi eikä asparagiinin ja N-asetyyliglukosamii-
nin välinen sidos pilkkoudu glykoproteiinin so-
keriketjussa. Tämän seurauksena aspartyyliglu-
kosamiinia kertyy lysosomeihin, mikä on vahin-
gollista erityisesti aivosolujen toiminnalle (Aula 
ym. 2006, Norio ja Arvio 2006). Juuri aivoku-
doksen oireilun syy on epäselvä. Tutkimukset 
luovat kuitenkin pohjaa oletukselle, että AGU:a 
sairastavien henkilöiden aivosoluissa vaimen-
nussäätely ja glykoasparagiinien kertyminen 
saavat aikaan geeniluennan loppumisen (Ikonen 
ja Palotie 1994).

Pistemutaatiot voivat myös saada aikaan ennen-
aikaisen geenin luennan lopetuskodonin, jolloin 
geenituotteen valmistus ribosomeissa päättyy. 
Näiden ns. nonsense-mutaatioiden seurauksena 
syntyy joko normaalia lyhyempi inaktiivinen 
valkuaisaine tai ei tuotetta lainkaan. Esimerkiksi 
verenvuototauti hemofilia A:sta tiedetään useita 
hyytymistekijä VIII:n pistemutaatioita, joissa 
sytosiinin muutos tymiiniksi arginiinin kodonis-
sa CGA johtaa lopetuskodonin TGA muodostu-
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miseen ja geenituotteen luenta päättyy, minkä 
seurauksena veri ei hyydy normaalisti (Aula ym. 
2006, Mustajoki 2009).

Inversio
DNA:n pituuteen vaikuttamattomiin mutaatioi-
hin kuuluvat pistemutaatioiden lisäksi useam-
man emäksen korvautuminen toisella sekvens-
sillä sekä inversiot (taulukko 1), joissa DNA-
jakso kääntyy suunnaltaan päinvastaiseksi (Aula 
ym. 2006).

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 kahdentumisia. 
Deleetiot ja duplikaatiot saattavat johtua lä-
heisten samanlaisten emäsjaksojen pariutumis-
virheistä meioosin yhteydessä. Tällöin toisesta 
tytärkromosomista häviää, toisessa kahdentuu 
tietty kohta genomista. Esimerkkinä tästä on pu-
navihersokeudessa väripigmenttien deleetiot X-
kromosomissa. Useimmiten syytä näihin muu-
toksiin ei tiedetä, eikä virheellisen sekvenssin 
ympäristössä ole mutaatiolle altistavia piirteitä. 
Insertiossa (taulukko 1) DNA-molekyyliin liit-
tyy yksi tai useampi emäs, jolloin geenin trans-
laatio voi muuttua täysin. Insertiot saattavat olla 
yhteydessä perinnössä liikkuvien elementtien, 
transposonien, toimintaan. Transposonit liikku-
vat erityisen entsyymimekanismien avulla siirty-
en helposti paikasta toiseen ja saattavat muuttaa 
geenin sekvenssiä ”laskeutumalla” geenin sisälle 
(Aula ym. 2006).

Lukukehystä muuttavat mutaatiot
DNA- mutaatioista deleetio ja insertio kuuluvat 
lukukehystä muuttaviin mutaatioihin (kuva 1). 
Niiden toiminnalliseen merkitykseen vaikuttaa 
keskeisesti se, onko DNA:n pituusmuutos jaolli-
nen kolmella. Geenin lukukehyksen muuttuessa 
geenituotteessa tapahtuu suuria muutoksia, ja lu-
kukehyksen muutos itsessään johtaa väärän ami-
nohappoketjun muodostumiseen ja usein ennen-
aikaisen lopetuskodonin kohtaamiseen. Ennen-
aikaisesti geenin luennan lopettava eli trunkoiva 
mutaatio ei välttämättä kaikkien sairauksien koh-
dalla aiheuta vaikeampaa perinnöllistä sairautta 
kuin aminohappomuutoskaan. Esimerkiksi domi-
nantti mutaatio, joka poistaa toisen alleelin saattaa 
vain pienentää proteiinin tuotantoa ja aiheuttaa 
näin lievemmän fenotyypin. Aminohappomuu-
tos puolestaan voi johtaa epäedulliseen proteii-
nirakenteeseen, jossa esimerkiksi useammasta 
aminohappoketjusta koostuva proteiinikompleksi 
tuhoutuu ja lopputuloksena on tällöin vakavam-
pi fenotyyppi. Geenin lukukehyksen muutoksia 
aiheuttavien deleetioiden ja insertioiden merkitys 

vaihtelee riippuen siitä, kuinka tärkeässä koh-
dassa proteiinin rakenteelle tai entsymaattiselle 
toiminnalle virhe sijaitsee (Aula ym. 2006). Esi-
merkiksi dystrofiinigeenin mutaatioiden aiheutta-
mat taudinkuvat vaihtelevat mutaatioiden laadun 
mukaan: Virheet, jotka muuttavat geenin luku-
kehystä, johtavat vaikeaan Duchenne-tyyppiseen 
lihasdystrofiaan, mikä johtaa lihasten vähittäiseen 
surkastumiseen. Lukukehyksen säilyessä muuttu-
mattomana voi puolestaan syntyä lievempioirei-
nen Becker-tyyppinen lihasdystrofia (Heliö ym. 
2001). Toisaalta kolmen emäksen lukukehyksen 
säilyttävä F508del kystisen fibroosin geenissä 
aiheuttaa vaikean kystisen fibroosin taudinku-
van  (Aula ym. 2006).
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Mutaation periytyminen 

Monogeeninen periytyminen 

Autosomeissa periytyvät sairaudet ovat yhtä 
yleisiä ja oireiltaan samanlaisia molemmissa 
sukupuolissa. Autosomaalisesti resessiivises-
ti periytyvää tautia (Kaavio 1) sairastava lapsi 
syntyy usein terveille vanhemmille. Molemmat 
vanhemmat ovat kantajia, ja suvuissa on taval-
lisesti esiintynyt vastaavia tautitapauksia ennen-
kin. Vanhemmat ovat myös tavallista useammin 
sukua keskenään tai molempien sukujuuret joh-
tavat samalle maalaispaikkakunnalle (Aula ym. 
2006). Esimerkkisairautena kystinen fibroosi 
(CF), monielinsairaus, joka todetaan useimmiten 
jo varhaislapsuudessa. Taudista tunnetaan yli tu-
hat erilaista mutaatiota, joiden yhdistelmät aihe-
uttavat hyvin vaihtelevia tautitapauksia. CF on 
yleinen kaikkialla Euroopassa – paitsi Suomessa 
(Kääriäinen ym. 2002). 

Autosomaalisesti dominoivasti periytyvälle tau-
dille (Kaavio 2) on tyypillistä, että myös toinen 
vanhemmista on sairas. Jälkeläisillä on 50 % riski 
sairastua. Sukupuuta tarkastellessa periytymista-
pa on helposti tunnistettavissa (Aula ym. 2006). 
Esimerkkisairautena polykystinen munuaistauti 
(ADPKD), munuaisten etenevä rappeumatauti, 
joka aiheuttaa mm. munuaisten vajaatoimintaa. 
Potilaat joutuvat vanhemmiten käymään dialyy-
sissä (Valta 2008).

X-kromosomisesti resessiivisesti periytyviä sai-
rauksia (Kaavio 3) esiintyy lähes yksinomaan 
miehillä. Vanhemmat ovat usein terveitä, mutta 
äidin suvussa voi esiintyä tautia (Aula ym. 2006). 
Esimerkkisairautena Duchennen lihasrappeuma, 
joka alkaa heikentää lihaksia jo varhaislapsuu-
dessa niin, että potilas joutuu pyörätuoliin ennen 
murrosikää. Taudin loppuvaiheessa sydämen ja 
hengityslihasten toiminta alkavat heiketä (Kää-
riäinen ym. 2002).

X-kromosomisesti dominoivasti periytyviä sai-
rauksia (Kaavio 4) esiintyy molemmilla suku-
puolilla, mutta yleisemmin naisilla. Naisilla tau-
din oireet ovat usein lievempiä ja vaihtelevam-
pia. Dominoivasti X-kromosomisesti periytyviä 
tauteja on erittäin vähän (Aula ym. 2006). 

Esimerkkisairautena incontinentia pigmentia, 
ajan myötä muuttuva ihotauti: oireet vaihtelevat 
ihottumasta aina keskushermoston häiriöihin ja 
kehitysvammaisuuteen (Lähde: Väestöliitto).

Ainoatakaan Y-kromosomisesti periytyvää sai-
rautta ei tunneta. Y-kromosomisesti periytyvät 
ominaisuudet periytyvät isältä kaikille pojille 
(Aula ym. 2006).

Monet seikat voivat johtaa sukupuihin, jotka 
ainakin näennäisesti rikkovat Mendelin lakeja. 
Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa terveille van-
hemmille syntyy dominoivasti periytyvää tautia 
sairastava lapsi. Tälle on kolme selitystä: ky-
seessä voi olla uusi mutaatio, joka on tapahtunut 
joko siittiön tai munasolun muodostuessa. Jos 
suvussa on esiintynyt samaa tautia aiemminkin, 
on syytä epäillä, että terveellä vanhemmallakin 
on tautigeeni. Se, ettei tauti ole ilmennyt, voi 
johtua joko taudin epätäydellisestä penetrans-
sista (jotkin geenivirheet eivät ilmene kaikilla 
geenivirheen kantajilla. Esimerkiksi perinnölli-
sen paksusuolisyövän penetranssi voi olla 60 %, 
mikä tarkoittaa, että vain 60 % geenin kantajis-
ta sairastuu) tai ekspression vaihtelusta (taudin 
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oireet ovat yksilöllä niin lievät, ettei tautia ole 
ikinä diagnosoitu). Ks. myös kappale 2.3. Epä-
tyypillinen periytyminen (Aula ym. 2006).

Mitokondrionaalinen periytyminen

Suurin osa ihmisen perimästä sijaitsee solujen 
tumissa. Loput 1 % kaikesta solun DNA:sta 
löytyy mitokondrioista mitokondrionaalisena 
DNA:na (mtDNA). MtDNA:n geenivirheet voi-
vat johtaa moninaisiin eri kudosten toimintahäi-
riöihin. Yleensä potilaalla on sekä normaalia että 
mutanttia mtDNA:ta. Koska mtDNA periytyy 
maternaalisesti äidin munasolun mitokondrioi-
den mukana, periytyvät myös mitokondriotaudit 
aina äidiltä kaikille lapsille. Saman äidin jälke-
läiset perivät kuitenkin eri suhteissa mutanttia ja 
tervettä mtDNA:ta, jolloin myös heidän taudin-
kuvansa voivat poiketa toisistaan huomattavas-
ti. Tyypillinen mitokondriosairaus on mtDNA:n 
pistemutaatiosta johtuva MELAS-tauti (Aula 
ym. 2006).

Epätyypillinen periytyminen

X-inaktivaatio eli lyonisaatio on tyttösikiön var-
haisessa kehityksessä tapahtuva täysin normaa-
li ilmiö, jossa sattumanvaraisesti jompikumpi 
solun X-kromosomeista hiljennetään. Yleensä 
inaktivaatio jakautuu tasaisesti kromosomien 
kesken, mutta joissain harvinaisissa tapauksissa 
toista kromosomia jää aktiiviseksi moninkertai-
nen määrä toiseen nähden. Jos kyseisessä X-kro-
mosomissa sijaitsee vaikka jokin resessiivinen 
tautigeeni, voi se aiheuttaa kantajalleen (jonka 
pitäisi Mendelin oppien mukaisesti olla oireeton 
heterotsygootti) lieviä taudin oireita (Aula ym. 
2006).

Perimän leimautumisesta puhutaan, kun geenin 
ilmeneminen riippuu siitä, kummalta vanhem-
malta se on peritty. Esimerkkinä tästä mainit-
takoon geenin 15q11-q12-alueen deleetio, joka 
isältä perittynä aiheuttaa Prader-Willin oireyhty-
män, äidiltä periytyessään oireiltaan hyvin erilai-
sen Angelmanin oireyhtymän (Aula ym. 2006).

Toistojaksoalueet ovat DNA:n alueita, jois-
sa sama kolmen nukleotidin jakso toistuu jopa 
useita kymmeniä kertoja. Tällaisilla toistojak-
soilla on taipumus laajeta niiden periytyessä 
sukupolvesta toiseen, jolloin jossain vaiheessa 
seurauksena on usein toistojaksotauti. Toistojak-
sotaudeista suurin osa on autosomaalisesti domi-
noivasti periytyviä ja vanhalla iällä puhkeavia 
neurologisia sairauksia, esimerkiksi Huntingto-
nin tauti. Toistojaksomutaatioille on tyypillistä 
epästabiilius sekä mitoosissa että meioosissa. 
Tähän liittyy myös geneettinen antisipaatio, jolla 
tarkoitetaan sairauden vaikeutumista sukupuus-
sa alempiin polviin siirryttäessä (Aula ym. 2006, 
Richards 2001). 

Ituratamosaikismista puhutaan, kun yksilön itu-
radan soluissa esiintyy mutaatio, jota ei kuiten-
kaan esiinny hänen kaikissa soluissaan. Tämä 
johtuu kehityksen varhaisessa vaiheessa tapah-
tuneesta mutaatiosta. Mutaatio esiintyy kaikissa 
ensimmäisenä mutatoituneen solun jälkeläis-
soluissa (Aula ym. 2006). 

Uniparentiaalinen disomia (UPD) on kyseessä, 
kun jälkeläinen on perinyt jonkin kromosomi-
parin molemmat kromosomit samalta vanhem-
malta. Tämä johtuu yleensä häiriöstä meioosissa 
(Aula ym. 2006).
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Tiivistelmä
mRNA molekyyli koostuu nukleotideista. Se valmistetaan tumassa prosessissa nimeltä transkriptio. Entsyymi 
nimeltä RNA polymeraasi II valmistaa mRNA:ta. Se liikkuu DNA:ta pitkin ja valmistaa mRNA:ta DNA:n 
ohjeen mukaan. Elongaatiotekijät huolehtivat, ettei RNA-polymeraasi II hajoa ennen aikojaan. Transkription 
lopussa syntyvään mRNA:han lisätään poly(A) häntä, joka lopulta aiheuttaa terminaation ja RNA-polymeraasi 
II irtoamisen DNA:sta. Esi-mRNA molekyyliä täytyy muokata monin tavoin ennen sen poistumista tumasta. 
5’ päähän lisätään huppurakenne ja intronit poistetaan silmukoimalla. Valmis RNA poistetaan tumasta soluli-
maan, jossa se toteuttaa tehtävänsä proteiinisynteesissä. 

Johdanto
Ribonukleiinihappo, eli RNA, on yksijuosteinen 
nukleotideistä koostuva polymeeri. Jokaisessa 
nukleotidissa on riboosi, emäs sekä fosfaattiryh-
mä. Erona DNA:han RNA:ssa sokeriosana on 
riboosi deoksiriboosin sijasta, ja yhden emäksen, 
tymiinin, korva urasiili. RNA:lla on monia tehtä-
viä solussa: se pystyy muun muassa toimimaan 
entsyyminä. RNA:n tärkein tehtävä on proteiini-
synteesi, jossa monet erilaiset RNA-molekyylit 
toimivat yhdessä proteiinien syntymiseksi. RNA 
pystyy myös säilyttämään ja siirtämään geneet-
tistä materiaalia sukupolvelta toiselle. Monet 
virukset käyttävätkin RNA:ta DNA:n sijasta ge-
neettisen tiedon säilytykseen.

Tunnetuimmat RNA tyypit ovat lähetti-RNA 
(mRNA), siirtäjä-RNA (tRNA) sekä ribosomaa-
linen RNA (rRNA). Nämä toimivat yhdessä 
proteiinisynteesissä. mRNA siirtää proteiinien 
valmistukseen tarvittavan geneettisen informaa-
tion tumasta solulimaan ja kiinnittyy sitten ribo-
somiin, joka sisältää rRNA:ta. tRNA tuo paikalle 
aminohappoja, jotka liittyvät ketjuksi muodos-
taen proteiinin. Muita RNA tyyppejä ovat snR-
NA, joka osallistuu silmukointiin, snoRNA, joka 
muokkaa rRNA:ta ja scaRNA, joka muokkaa 
snRNA:ta ja snoRNA:ta. Lisäksi miRNA voi es-
tää tiettyjen mRNA molekyylien translaation ja 
siRNA voi ohjata tiettyjen mRNA molekyylien 
tuhoutumista. (Alberts ym. 2008).

Eukaryoottisolussa mRNA molekyyli valmiste-
taan ja muokataan tumassa. Mallina valmistuk-
selle toimii DNA. Valmiit mRNA:t kuljetetaan 

solulimaan, jossa niiden tehtävä on toimia ohjee-
na proteiinien valmistukselle. 

mRNA:n synteesi

Initaatio

Eukaryoottisoluilla on kolmenlaista RNA- poly-
meraasia. RNA- polymeraasit I ja III valmistavat 
tRNA:ta ja rRNA:ta, RNA- polymeraasi II puo-
lestaan mRNA:ta. Jotta transkriptio tapahtuisi 
tehokkaasti, RNA- polymeraasi II vaatii seurak-
seen myös muita proteiineja, transkriptiotekijöi-
tä. Nämä tekijät säätelevät geenin ilmentymistä. 
Transkriptiotekijä, joka ensimmäisenä DNA:n 
kaksoiskierteeseen on TFIID. Se sitoutuu alueel-
le, joka koostuu lähes yksinomaan T ja A nukleo-
tideistä. Tätä aluetta kutsutaan TATA sekvens-
siksi. Tämä ei ole ainoa DNA pätkä josta trans-
kriptio alkaa, mutta RNA- polymeraasi II:lle se 
on tärkein.TFIID:n sitoutumista promoottori-
alueelle seuraa monen muun transkriptiotekijän 
ja RNA- polymeraasi II:n sitoutuminen. Jotta 
RNA- polymeraasi II pääsisi templaatin kohdal-
le aloittamaan transkription, transkriptiotekijä 
TFIIH käyttää ATP:tä avatakseen DNA kaksois-
kierteen transkription aloituskohdasta. Kun DNA 
kaksoiskierre on avautunut, DNA juoste taipuu 
niin, että aktivaatioproteiini kiinnittyy mediaat-
toriin, kuten kuvassa 1. TFIIH myös muokkaa 
RNA- polymeraasi II:ta fosforyloimalla, jolloin 
se vapautuu transkriptiotekijöistä ja voi siirtyä 
transkription elongaatio vaiheeseen. (Alberts 
ym. 2008; Tuteja ym. 2011).
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Kuva 1: Transkription aloitus eukaryoottisolussa. 
Mediaattori (iso tummansininen) auttaa aktivaa-
tioproteiineja (pieni tummansininen) kommuni-
koimaan RNA- polymeraasi II:n (vaalean sininen) 
ja transkriptiotekijöiden kanssa. DNA juoste on 
kuvassa harmaana. Kuvassa myös entsyymejä.

Elongaatio

RNA-polymeraasi II liikkuu DNA juovaa pitkin 
sykäyksittäin, välillä hitaasti melkein pysähtyen 
ja välillä erittäin nopeasti. Elongaatioon kuuluvat 
myös elongaatiotekijät. Ne pitävät huolen siitä, 
että RNA- polymeraasi II hajoaa ennen kuin se 
saavuttaa geenin pään. Jotkut elongaatiotekijät 
helpottavat RNA- polymeraasi II:n kulkua DNA 
juovaa pitkin, mikä ei vaadi ylimääräsitä ener-
giaa.Elongaation aikana saattaa tapahtua DNA:n 
kiertymistä. Kun RNA-polymeraasi II avaa 
DNA:n kaksoiskierrettä, DNA:n loppupään pi-
täisi päästä kiertymään vapaasti, jotta DNA:han 
ei syntyisi jännitystiloja. Jos DNA:n loppupää ei 
ole vapaa, jännitystilan aiheuttamana DNA:han 
muodostuu silmukoita. RNA-polymeraasi II:n 
kulkiessa pitkin DNA:ta, se synnyttää etupuo-
lelleen positiivista jännitystä ja takapuolelleen 
negatiivista jännitystä. Positiivinen jännitys vai-
keuttaa DNA:n kaksoiskierteen avaamista, mutta 
se helpottaa DNA:n avaamista nukleosomeissa. 
(Alberts ym. 2008).

Kuva 2: mRNA:n valmistus DNA:n mallin mukaan.

Terminaatio

Tämä on transkription viimeinen vaihe, jossa 
muodostunut RNA irtoaa DNA templaatista. 
Myös terminaatioon kuuluu terminaatiotekijöi-
tä. Tässä vaiheessa RNA:n 3’ päähän sitoutuu 
polyA- häntä ja muita proteiineja suojaksi. (Mu-
rawska & Brehm 2011).

Esi-mRNA:n muokkaus
Transkriptio on vasta ensimmäinen vaihe eu-
karyoottisen mRNA molekyylin tuottamiseksi. 
Molekyyliä täytyy muokata monilla tavoilla en-
nen kuin se poistuu tumasta. Tärkeimpiä muok-
kauksia ovat esi-mRNA:n päiden muokkaus 
sekä silmukoituminen.

Päiden muokkaus

Eukaryoottisen esi-mRNA molekyylin muokka-
us alkaa 7-metyyliguanosiinin (huppu) lisäämi-
sellä ensimmäiseen transkriptoituun nukleoti-
diin. Hupun lisäys alkaa esi-mRNA:n 5’ päähän, 
kun RNA polymeraasi II on tuottanut noin 25 nu-
kleotidia RNA:ta. Kolme entsyymiä katalysoivat 
hupun lisäystä. Ensimmäisenä fosfataasi poistaa 
fosfaatin kehittyvän RNA:n 5’ päästä, tuottaen 
difosfaatti RNA:ta. Sitten guanyyli transferaasi 
lisää GMP:n (guanosiinimonofosfaatti). Tulok-
sena on guanosiini-huppu. Viimeiseksi metyy-
litransferaasi lisää metyyliryhmän guanosiiniin, 
tuottaen 7-metyyliguanosiinin, valmiin hupun. 
Koska kaikki kolme entsyymiä sitoutuvat RNA 
polymeraasiin, muodostuvan esi-mRNA:n 5’ 
pään muokkauksen täytyy tapahtua heti kun se il-
mestyy polymeraasin alta. Lopulta 7-metyyligu-
anosiini sitoutuu tumassa CBC:in (cap-binding 
complex). (Cowling 2010; Alberts ym. 2008).

7-metyyliguanosiinipään lisäys on tärkeä tehok-
kaan geenien ilmentymisen sekä solun normaa-
lin toiminnan kannalta. Se muun muassa edistää 
elongaatiota valmistuvassa esi-mRNA:ssa, tekee 
silmukoitumisen mahdolliseksi sekä on tärkeä 
mRNA:n translaatiossa. 3’ pään muokkaus on 
riippuvainen 7-metyyliguanosiinipäästä, ja sil-
lä on myös merkitystä mRNA:n kuljetukselle 
pois tumasta. 7-metyyliguanosiini auttaa solua 
erottamaan mRNA:n muun tyyppisistä RNA 
molekyyleista. Esimerkiksi RNA polymeraasi I 
ja III tuottavat RNA molekyylejä, joista huppu-
rakennetta ei löydy. (Cowling 2010; Alberts ym. 
2008). 
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Myös esi-mRNA:n 3’ päätä muokataan. Tämä 
muokkaus tapahtuu, kun RNA polymeraasi II 
on saavuttanut geenin lopun. esi-mRNA:n 3’ 
pään paikka on signaali koodattuna DNA:ssa. 
Myös tämä signaali koodataan valmistuvaan 
esi-mRNA:han. Tietyt RNA:han sitoutuvat pro-
teiinit ja RNA:ta muokkaavat entsyymit tun-
nistavat tämän signaalin. Kaksi proteiinia, CstF 
(cleavage stimulation factor) ja CPSF (cleavage 
and polyadenylation specifity factor) ovat eri-
tyisen tärkeitä. Molemmat näistä proteiineista 
ovat kiinni RNA polymeraasissa sen liikkuessa 
DNA jaksoa pitkin, mutta siirtyvät RNA mole-
kyyliin tunnistaessaan signaalin. Kun nämä ovat 
sitoutuneet RNA:han, lisää proteiineja kokoon-
tuu paikalle muokkaamaan 3’ päätä. Ensin RNA 
katkaistaan, jonka jälkeen poly-A-polymeraasi 
entsyymi lisää yksi kerrallaan noin 200 adeniini 
nukleotidia 3’ päähän joka syntyi RNA:n kat-
ketessa. Paikalle saapuu vielä lisää proteiineja, 
jotka määrittävät poly-A hännän lopullisen pi-
tuuden. Jotkin näistä proteiineista jäävät kiinni 
häntään ja auttavat ohjaamaan proteiinisyntee-
siä. Pian 3’ pään muokkauksen jälkeen RNA 
polymeraasi irtoaa DNA:sta ja transkriptio päät-
tyy. 3’ pään katkaisun jälkeen RNA:sta puuttuu 
5’ pään huppu rakenne. Tämä aiheuttaa RNA:n 
nopean hajoamisen, joka tapahtuu polymeraasi 
häntää pitkin. Ilmeisesti tämä lopulta aiheuttaa 
RNA-polymeraasin irtoamisen DNA:sta. Poly-A 
hännän rakenne vaikuttaa valmiin mRNA mole-
kyylin lukukertoihin. (Alberts ym. 2008; Murray 
ym. 2009; Proudfoot 2011; Ryan & Bauer 2008).

Silmukointi

Valmistuvassa esi-mRNA:ssa on mukana myös 
jaksoja, jotka eivät koodaa mitään proteiinia. 
Nämä jaksot, intronit, täytyy poistaa ennen 
mRNA:n kuljetusta tumasta solulimaan. Intronit 
poistetaan ja eksonit liitetään yhteen prosessilla 
jota kutsutaan silmukoinniksi. Silmukointi voi 
tapahtua yhtä aikaa transkription kanssa. Silmu-
kointi tapahtuu pääasiassa RNA molekyylien toi-
mesta. Erikoistuneet RNA molekyylit tunnista-
vat nukleotidijaksot joissa silmukoitumisen tulee 
tapahtua ja osallistuvat myös silmukoitumisen 
kemiallisiin reaktioihin. Näitä RNA molekyylejä 
kutsutaan snRNA:ksi (small nuclear RNA) ja jo-
kaisessa on vähintään seitsemän proteiini alayk-
sikköä, jolloin muodostuu snRNP (small nuclear 
ribonucleoprotein). Nämä snRNP:t muodostavat 
spliseosomin, kokoelman RNA- ja proteiini-
molekyyleja, joka on vastuussa silmukoinnista. 

Spliseosomi tunnistaa esi-mRNA:n introneiden 
päissä olevat konservatiiviset jaksot, ja sen RNA 
osat sitoutuvat niihin emäspari periaatteen mu-
kaan. Silmukointireaktiossa esi-mRNA katkeaa 
ensin intronin 5’-päästä, kun intronissa oleva 
adeniinin -OH-ryhmä hyökkää intronin 5’-pään 
fosforisidokseen. Molekyyli muodostaa tällöin 
lasson. Toisessa vaiheessa 5’-päässä ollut ekso-
ni hyökkää 3’-pään eksonin fosfaattiryhmään. 
Tapahtumat on esitetty vaiheittain kuvassa 3. 
Silmukointi tapahtuu tällä tavalla yksi introni 
kerrallaan, kunnes kaikki intronit on poistettu ja 
jäljellä ovat enää proteiineja koodaavat eksonit. 
(Alberts ym. 2008).

Kuva 3: Silmukoituminen. Spliseosomi on jätetty 
pois selkeyden vuoksi.

Joistain geeneistä voidaan muodostaa erilaisia 
muotoja mRNA:sta. Tämä tapahtuu vaihtoehtoi-
sen silmukoinnin avulla. Uusien tutkimusten mu-
kaan jopa 95 % ihmisen geeneistä tapahtuu vaih-
toehtoista silmukointia. Siinä joukko proteiineja 
sitoutuu esi-mRNA:han ja voi joko mahdollistaa 
tai estää yksittäisen intronin silmukoinnin. Näin 
ollen osa introneista voikin toimia eksonien ta-
paan proteiinien rakennusohjeina. Jotkin eksonit 
voidaan myös poistaa mRNA:sta kokonaan, tai 
niiden pituus voi vaihdella. Tällä tavoin yhdes-
tä esi-mRNA:sta saadaan suuri joukko erilaisia 
mRNA molekyylejä jotka koodaavat erilaisia 
proteiineja. (Alberts ym. 2008; Jin ym. 2011).
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Virheellinen silmukointi voi aiheuttaa sairauk-
sia. β-talassameniassa hemoglobiinin β-globiini 
proteiinia ei synny tarpeeksi, sillä silmukointi on 
estynyt eksoni-introni liitoksen nukleotidin vaih-
don takia. Valmiiseen mRNA molekyyliin jää 
introni, joka estää normaalin proteiinisynteesin. 
(Murray ym. 2009).

mRNA:n kuljetus
Solu tunnistaa valmiin mRNA:n siihen kiinnitty-
neistä proteiineista. Valmiissa mRNA:ssa on esi-
merkiksi poly-A häntä. Jos mRNA:han on sitou-
tunut jokin proteiini jota valmiissa mRNA:ssa ei 
pitäisi olla, esimerkiksi snRNP, solu tietää että 
mRNA ei ole vielä valmis kuljetettavaksi pois 
tumasta. (Alberts ym. 2008).

Valmistuvaan mRNA:han liitetään proteiineja 
transkriptiossa ja muokkausprosesseissa. Näitä 
proteiineja kutsutaan RNA-binding proteiineiksi 
(RBP), ja näiden proteiinien perusteella valmis 
mRNA joko kuljetetaan pois tumasta, tai se jää 
tumaan hajotettavaksi. Transkription aikana li-
sättävä proteiinikompleksi TREX (transcription 
and export complex) on erittäin tärkeä mRNA:n 
kuljetukselle pois tumasta. Kompleksin lisäys on 
välttämätön tapahtuma, jotta mRNA:n kuljetus 
olisi tehokasta. Myös poly-A häntään sitoutu-
vat proteiinit ovat tärkeitä kuljetuksen kannalta. 
(Kelly & Corbett 2009). 

Valmiiseen mRNA:han lisätään tumassa myös 
mRNA kuljetustekijöitä, jotka sitoutuvat sekä 
mRNA:han, että NPC:hen (nuclear pore comp-
lex). mRNA:han lisätään myös reseptoreja, jot-
ka auttavat mRNA:n kuljetuksessa NPC:n läpi. 
mRNA ja siihen liittyneet proteiinit muodosta-
vat ison makromolekyylin, mRNP:n (mRNA 
ribonucleoprotein) joten solu tarvitsee energiaa 
mRNA:n kuljettamiseen NPC:n läpi. Kun mRNA 
on poistunut tumasta, siihen kiinnittynyt resepto-
ri irtoaa ja siirtyy takaisin tumaan kuljettaakseen 
uusia mRNA ketjuja pois tumasta. Solulimassa 
kuljetustekijät irtoavat ja uusia proteiineja sitou-
tuu. Nämä uudet proteiinit ohjaavat mRNA:n 
kuljetusta solulimassa.(Kelly & Corbett 2009).
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Tiivistelmä
Transkription lopputuloksena syntyy DNA:n koodaavan juosteen kanssa lähes identtinen mRNA-kopio (mRNA:ssa 
tymiinin paikalla urasiili), jonka synteesi tapahtuu aina suunnassa 5’à 3’ eli alkupäästä loppupäähän. Prokaryoot-
tisten eliöiden geeniä koodaavan alueen osat ovat kaikki proteiinia koodaavia, joten niillä muodostuu transkrip-
tiossa 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. Esiaste-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 muokkaustapahtumia 
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-molekyy-
liä vieraiden eksonukleaasien hyökkäyksiltä ja ovat tarpeellisia translaation aloituksessa solulimassa. Vaihtoehtoi-
nen silmukointi on yleinen post-transkriptionaalinen modifiointimenetelmä, jonka avulla esiaste-mRNA:ta muok-
kaamalla voidaan luoda alkuperäisestä poikkeavia mRNA-molekyylejä. Editointi on erikoistapaus muokkausta-
pahtumasta, jossa koodausinformaatiota voidaan transkription jälkeen kemiallisesti muokata mRNA-tasolla. 

Johdanto
Geenit ovat hyvin samankaltaisia eri lajeilla, lä-
hilajeilla kuten ihmisellä ja muilla kädellisillä 
lähes identtiset. Geenien ilmentyminen proteiini-
synteesissä (transkriptio ja translaatio) ja geenin 
rakenteen perusperiaate (geenien säätelyalueet 
ja koodaavat alueet) noudattavat myös samaa 
peruskaavaa eri eliölajeissa. Mikä mahdollistaa 
elämän monimuotoisuuden, jos eliölajit muistut-
tavat lähtökohdiltaan näin paljon toisiaan? Vas-
taus löytyy geenien organisoitumisen ja niiden 
erilaisen säätelyn kautta (Sariola ym. 2003). 

Prokaryoottisten eliöiden, kuten bakteerien ja ark-
kibakteerien, geenit ovat yhtenäisiä jaksoja, kun 
taas aitotumallisten eliöiden geenit ovat epäjatku-
via. Prokaryoottisilla eliöillä transkriptiossa muo-
dostuva mRNA on suoraan valmis translaatiota 
varten, koska kopioituva mRNA, ei sisällä ei-
koodaavia osia eli introneita. Aitotumallisen solun 
esiaste-mRNA puolestaan sisältää intronit, jotka 
eivät varsinaisesti koodaa mitään proteiinia, ja jot-
ka eivät saa sisältyä varsinaiseen mRNA:han. Sik-
si esiaste-mRNA:ta on muokattava tumassa ennen 
niiden kuljetusta solulimaan translaatiota varten, 
toisin kuin bakteereilla. Post-transkriptionaalisen 

mRNA:n modifioinnin tärkeimpiä vaiheita ovat 
intronien poisto eli silmukointi, vaihtoehtoinen 
silmukointi, cap-rakenteen lisäys ja poly-A-hän-
nän synteesi, joita jokaista on käsitelty luvussa 
2. Lisäksi 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 kehityksen 
ja toiminnan kannalta. Kuten tiedämme, ihmisen 
lähes jokaisessa solussa on sama perintöaines 
puna- ja sukusoluja lukuun ottamatta. Yksittäi-
sissä soluissa ilmenee kuitenkin vain hyvin pieni 
osa yksilön kaikista geeneistä. Geenin aktivoi-
tuminen väärissä paikoissa voi johtaa mm. häi-
riöihin sikiönkehityksessä, minkä takia geenien 
ilmentymiseen on kiinnitettävä soluissa erityistä 
huomiota. Post-transkriptionaaliset muokkausta-
vat osallistuvat geenien ilmentymiseen. Lisäksi 
ne parantavat solulimaan kuljetettavan mRNA:n 
stabiiliutta ja tunnistusta, jolloin proteiinisyntee-
si ei häiriinny mRNA:n siirtyessä tumasta solu-
limaan translaatiota varten (Sariola ym. 2003). 
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Kuva 1: Aitotumallisen solun geenien ilmentymisreitti vaiheittain. 

Transkriptiossa DNA:sta kopioitu esiaste-mRNA 
on muokattava tumassa ennen valmiin mRNA:n 
lähettämistä solulimaan proteiinisynteesiä var-
ten. Kuvassa 1 on esitetty näiden muokkaustoi-
menpiteiden eli post-transkriptionaalisten modi-
fiointien sijainti geenien ilmentymisreitillä (sini-
nen laatikko). Prokaryoottisen (ei tumaa) solun 
kohdalla mRNA muodostuu transkriptiossa suo-
raan solulimaan, sillä niiden geenit ovat jatkuvia, 
eikä muokkaustoimenpiteitä tarvita (Sariola ym 
2003).

Silmukointi

Silmukointi eli intronien poisto on yksi tärkeim-
mistä esiaste-mRNA:n muokkaustapahtumista, 
ja sen suorittaa solun tumassa silmukointiko-
neisto eli spliseosomi. Spliseosomin tehtävä-

nä on tunnistaa ja poistaa jokainen yksittäinen 
introni esiaste-mRNA:sta. Yhdenkin intronin 
virheellinen poisto voi johtaa toimimattomaan 
tai väärin toimivaan proteiiniin. Esimerkkinä 
mainittakoon titiini-geeni, jonka geenin koodaa-
vassa alueessa on jopa 244 intronia (Sariola ym. 
2003). Nisäkkäiden solussa keskimäärin 50–75 
% esiaste-RNA:n sisältämästä informaatiosta ei 
sisälly varsinaiseen lähetti-RNA:han (Murray 
ym. 2006), mikä kuvastaa silmukoinnin mer-
kitystä geenin ilmentymisreitillä. Kansilehden 
kuvassa on nähtävillä spliseosomi toiminnassa: 
se taittaa eli silmukoi intronin, katkaisee sen ja 
liittää jäljelle jääneet eksonin päät toisiinsa kiin-
ni, jolloin lopputuloksen muodostuu pelkästään 
eksoneista koostuva mRNA (Murray ym. 2006, 
Sariola ym. 2003). Kuvassa 2 on esitetty silmu-
koinnin periaate.

  

 

 

 

Kuva 1: Aitotumallisen solun geenien ilmentymisreitti vaiheittain.  

 

Transkriptiossa DNA:sta kopioitu esiaste-mRNA on muokattava tumassa ennen valmiin 

mRNA:n lähettämistä solulimaan proteiinisynteesiä varten. Kuvassa 1 on esitetty näiden 

muokkaustoimenpiteiden eli post-transkriptionaalisten modifiointien sijainti geenien ilmen-

tymisreitillä (sininen laatikko). Prokaryoottisen (ei tumaa) solun kohdalla mRNA muodostuu 

transkriptiossa suoraan solulimaan, sillä niiden geenit ovat jatkuvia, eikä muokkaustoimenpi-

teitä tarvita (Sariola ym 2003). 

 

Silmukointi 

 

Silmukointi eli intronien poisto on yksi tärkeimmistä esiaste-mRNA:n muokkaustapahtumis-

ta, ja sen suorittaa solun tumassa silmukointikoneisto eli spliseosomi. Spliseosomin tehtävänä 

on tunnistaa ja poistaa jokainen yksittäinen introni esiaste-mRNA:sta. Yhdenkin intronin 

virheellinen poisto voi johtaa toimimattomaan tai väärin toimivaan proteiiniin. Esimerkkinä 

mainittakoon titiini-geeni, jonka geenin koodaavassa alueessa on jopa 244 intronia (Sariola 

ym. 2003).  Nisäkkäiden solussa keskimäärin 50–75 % esiaste-RNA:n sisältämästä informaa-

tiosta ei sisälly varsinaiseen lähetti-RNA:han (Murray ym. 2006), mikä kuvastaa silmukoinnin 

merkitystä geenin ilmentymisreitillä. Kansilehden kuvassa on nähtävillä spliseosomi toimin-

nassa: 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 esitetty silmukoinnin periaate. 

 

Esiaste-RNA 

 

 

Lähetti-RNA     

 

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-
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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)



506

Vaihtoehtoinen silmukointi

Vaihtoehtoinen silmukointi on merkittävä gee-
nien ilmentymisen säätelymekanismi; esimer-
kiksi ihmisen geeneistä on 60 % sen kohteena. 
Intronien päissä olevien tunnistusjaksojen avulla 
spliseosomi tunnistaa intronin säädellyksi intro-
niksi tai vakiointroniksi. Vakiointroni tarkoit-
taa normaalisti silmukoitavaa intronia, kun taas 
säädelty introni on vaihtoehtoisen silmukoinnin 
kohteena. Säädeltyjä introneita on tyypillisesti 
vain muutama kussakin geenissä, loput ovat va-
kiointroneita. Säädellyt intronit voidaan tarvitta-
essa poistaa tai jättää muodostuvaan mRNA:han. 
Tällöin muodostuu useita erilaisia geenituotteita 
samasta geenistä, mikä lisää geneettistä moni-
muotoisuutta eliöissä ja parantaa solun ja ku-
dosten kykyä vastata niiden erityistarpeisiin. 
Esimerkiksi ihmisen aivoissa ilmentyvällä neu-
reksiinigeenillä on 1000 erilaista ilmentymää, 
ja banaanikärpäsen yhdestä geenistä voidaan 

teoriassa tuottaa yli 38 000 erilaista mRNA:n 
muotoa, mikä on jopa kolminkertainen luku ba-
naanikärpäsen geenien yhteenlaskettuun määrän 
verrattuna. Intronit voidaan erottaa toisistaan 
poikkeavien tunnistuskohtien ja erityisten tun-
nistusmenetelmien avulla, jotka ovat molekyy-
litasolta vielä osittain tuntemattomia. Esimerk-
kejä vaihtoehtoisen silmukoinnin keinoista ovat 
eksonin yli hyppäys, vaihtoehtoinen eksoni, ja 
piilotettu introni. Myös poly-A-hännän paikka 
voi vaihdella, jolloin geeni katkaistaan eri koh-
dista ja saadaan erilaisia (erimittaisia) mRNA-
molekyylejä. Vaihtoehtoisen silmukoinnin sää-
telystä vastaavat SR-proteiinit, jotka sitoutuvat 
vasta syntetisoituun esiaste-RNA-molekyyliin ja 
mahdollistavat tai estävät läheisen intronin tun-
nistusjakson käytön. Kuvassa 3 on esitetty esi-
merkkinä nisäkkäille tyypillisin vaihtoehtoisen 
silmukoinnin keino eksonin yli hyppäys, jossa 
intronien mukana voidaan poistaa myös eksonei-
ta (Murray ym. 2006, Sariola ym. 2003).
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Kuva 3: Eksonin yli hyppäys. Eksoni voidaan poistaa tarvittaessa säädeltyjen intronien 
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Kuva 3: Eksonin yli hyppäys. Eksoni voidaan poistaa tarvittaessa säädeltyjen intronien mukana, jolloin 
kyseessä on eksonin yli hyppäys (ylempi vaihtoehto). Alapuolella on esitettynä normaali silmukointi, 
jossa kaikki intronit ovat vakiointroneita (Murray ym. 2006). 

Cap rakenne ja polyadenylaatio

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` trifosfaat-
ti sillan kautta. Cap-rakenne on lisätty esiaste-
mRNA:han transkription aikana ilmeisesti jo sil-
loin kuin RNA- polymerisaatiossa on polymeri-
soitunut 20–100 nukleotidiä. Cap-rakenne näyt-
tää 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 poly(A)-hännäs-
tä. Tärkein tehtävä sillä on translaatiossa. Hännän 
pituutta voidaan säädellä solulimassa. On myös 
esitetty, että poly(A)-häntä on mukana ohjaamas-

sa, kuinka kauan mRNA on solussa ennen kuin 
se hajotetaan. 3’ pään pilkkominen ja polyadety-
laatio ovat yhteydessä transkription päättymiseen.
(Tuusa 2009, http://www.ewa.cz/pages1/813.htm)

Näiden rakenteiden avulla mRNA tunnistetaan ja 
se voidaan kuljettaa tumasta sytoplasmaan prote-
iinisynteesia varten. 5`-pään cap-rakenne suojaa 
mRna:ta nukleaaseilta ja toimii signaaleina ri-
bosomeille RNA:n translaatiossa. Cap-rakenne 
ja poly(A)-häntä toimivat kiinnityskohtina kul-
jetusproteiineille ja stabiloiville proteiineille. 
Poly(A)-häntä stabilisoi mRNA:ta ja vaikut-
taa myös translaation säätelyssä. (Tuusa 2009, 
http://www.ewa.cz/pages1/813.htm)

Eukaryoottisoluilla transkription lopetus yhdis-
tyy mRNA polyadenylaatioon. Poly(A)RNA-
polymeraasi lisää noin 250 adenosiininukleotidiä 
katkaistun mRNA:n jatkoksi. MRNA:n stabiloin-
ti tapahtuu poly(A)-hännän johdosta, joka toi-
mii myös merkkinä tumasta pois kuljetuksessa. 
(Tuusa 2009, http://www.ewa.cz/pages1/813.htm



507

  

Cap rakenne ja polyadenylaatio 

 

Cap-rakenne koostuu 7-metyyliguanosiinitrifosfaattiryhmästä. Rakenne on mukana mm. 

transkriptiossa. Cap-rakenne (7-metyyliguanosiinitrifosfaattiryhmä) liitetään 5` päähän. Se 

liittyy ensimmäisen nukleotidiin 5`-5` trifosfaatti sillan kautta. Cap-rakenne on lisätty esiaste-

mRNA:han transkription aikana ilmeisesti 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 

poly(A)-hännästä. Tärkein tehtävä sillä on translaatiossa. Hännän pituutta voidaan säädellä 

solulimassa. On myös esitetty, että poly(A)-häntä on mukana ohjaamassa, kuinka kauan 

mRNA on solussa ennen kuin se hajotetaan. 3’ pään pilkkominen ja polyadetylaatio ovat 

yhteydessä transkription päättymiseen.(Tuusa 2009, http://www.ewa.cz/pages1/813.htm) 

 

Näiden rakenteiden avulla mRNA tunnistetaan ja se voidaan kuljettaa tumasta sytoplasmaan 

proteiinisynteesia varten.  5`-pään cap-rakenne suojaa mRna:ta nukleaaseilta ja toimii 

signaaleina ribosomeille RNA:n translaatiossa. Cap-rakenne ja poly(A)-häntä toimivat 

kiinnityskohtina kuljetusproteiineille ja stabiloiville proteiineille. Poly(A)-häntä stabilisoi 

mRNA:ta ja vaikuttaa myös translaation säätelyssä. (Tuusa 2009, 

http://www.ewa.cz/pages1/813.htm) 

 

Eukaryoottisoluilla transkription lopetus yhdistyy mRNA polyadenylaatioon. Poly(A)RNA-

polymeraasi lisää noin 250 adenosiininukleotidiä katkaistun mRNA:n jatkoksi. MRNA:n 

stabilointi tapahtuu poly(A)-hännän johdosta, joka toimii myös merkkinä tumasta pois 

kuljetuksessa. (Tuusa 2009, http://www.ewa.cz/pages1/813.htm 

 

 

 

 5’-UTR eksoni eksoni eksoni 3’-UTR 

cap Poly(A)-häntä 

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 toiselta puo-
lelta tulevilta eksonukleaasin hyökkäyksiltä. (Murray ym. 2006)

Editointi

Koodausinformaatiota voidaan transkription jäl-
keen muuttaa mRNA-tasolla RNA:n editoinnilla 
kemiallisesti. Tällöin mRNA:n koodaussekvens-
si poikkeaa alkuperäisestä DNA:n sisältämäs-
tä informaatiosta. Sytidiinideaminaasin avulla 
pystytään muuttamaan mRNA:n CAA-kodoni 
UAA-kodoniksi tietyssä spesifisessä paikassa. 
Lisäksi mRNA:han voidaan tarvittaessa lisätä tai 
poistaa uridiini-nukleotideja, jolloin niiden sisäl-
tämä informaatio muuttuu. RNA-editoinnin tark-
kaa periaatetta ei vielä tunneta, mutta nykyisten 
oletusten mukaan 0,01 % mRNA-molekyyleistä 
on sen kohteena. (Murray ym. 2006)
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Kuva 1 kuvastaa kirjoittajien käsitystä proteiinisynteesin 

eri vaiheista, ja on itse tehty. 
Kuvat 2–4 on mukailtu lähdekirjojen kuvista, lähde on 

mainittu kuvatekstissä.
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Tiivistelmä
Yksilön kehityksen ja normaalin kasvun edellytyksenä on tarkoin säädelty geneettisen informaation tulkinta. 
Jokaisen solun sisällä on koneisto, joka huolehtii geneettisen koodin oikeasta ilmentymisestä. Tässä esseessä 
keskitytään tarkastelemaan lyhyiden RNA -molekyylien, miRNAn ja siRNAn osuutta geneettisen koodin sää-
telyssä. MiRNA osallistuu solussa elintärkeisiin prosesseihin, kuten solun kasvun ja kehittymisen säätelyyn. 
MiRNA-geenien epänormaali ekspressoituminen käynnistää erilaisia patologisia prosesseja. MiRNA:n on to-
dettu säätelevän onkogeneenejä, tuumorisupressoreita ja lukuisia muita syöpään liittyviä geenejä. RNA-inter-
ferenssi voidaan käynnistää nisäkässoluissa viemällä niihin synteettisesti valmistettuja lyhyitä kaksijuosteisia 
siRNA-molekyylejä tai tuottamalla niitä solussa virusvektorien avulla. SiRNA-molekyylien ollessa homologi-
sia kohdegeenien kanssa on mahdollisuuksia puuttua mihin tahansa fysiologiseen tai patologiseen soluproses-
siin. Menetelmään perustuvia lääkeainetutkimuksia on käynnissä lukuisia.

MiRNA 
MiRNA:t eli mikro-RNA:t ovat n. 22 nukleoti-
din mittaisia RNA -pätkiä. Ne löydettiin ensim-
mäisen kerran Victor Ambros -laboratoriossa 
vuonna 1993 C. Elegansilta eli laakamadolta 
(Lee ym. 1993). MiRNA:t ovat solujen omien 
geenien koodaamia. Niiden pääasiallinen tehtävä 
on säädellä tietyn geenin translaatioaktiivisuutta. 
Ihmisessä tiedetään erilaisia miRNA:n muoto-
ja ainakin 400, jotka säätelevät vähintään 30% 
kaikista ihmisen proteiinia koodavista geeneis-
tä (Aula ym. 2006). Yksittäinen miRNA pystyy 
säätelemään jopa satoja geenejä, ja vastaavasti 
yksittäistä geeniä säätelee samanaikaisesti usea 
mikro-RNA. Solujen miRNA -molekyylien il-
mentyminen niin määrän kuin laadun suhteen 
vaihtelee kudostyypin, solutyypin ja yksilönke-
hityksen eri vaiheiden mukaan. Siksi jokaisessa 
solussa on ainutlaatuinen miRNA -ympäristö 
(Aula ym. 2006, Appasani ym. 2008).

Mikro-RNA -säätely kohdistuu lähetti -RNA:han 
eli mRNA:han, johon se pyrkii sitoutumaan 3’-
UTR -alueelle, poly-A-häntään. Emäspariutumi-
nen on harvoin täydellisestä, sillä mikro-RNA 
sisältää usein muutamia mRNAn kanssa ei-
komplementaarisia nukleotidejä. Tämän vuoksi 
lähetti -RNA ei tuhoudu prosessissa mutta me-
nettää osittain tai täysin translaatioaktiivisuu-
tensa. MiRNA -molekyylien yhteisvaikutus on 
osaltaan määrittämässä tietyn geenin ilmenty-

misastetta solussa, ja mikro-RNA -säätelyn tie-
detäänkin kohdistuvan etenkin sellaisiin geenei-
hin, jotka liittyvät yksilönkehitykseen, solujen 
erilaistumiseen ja kasvuun tai apoptoosiin sekä 
solun suojautumiseen ulkoisilta stressitekijöiltä 
(Aula ym. 2006).

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 ulkopuolinen, 
pitkä dsRNA, jonka ribonikleaasi III (Dicer) 
-entsyymi pilkkoo pienemmiksi siRNA -pätkik-
si. DsRNA:ta muodostuu esimerkiksi virusinfek-
tioiden yhteydessä virusten replikaation välituot-
teena. Sitä voi muodostua myös transposoneista, 
eli niin kutsutuista hyppivistä geeneistä, joiden 
toiminta on yleensä haitallista solulle (Aula ym. 
2006). 

SiRNAn tehtävä solussa on estää virusten ja tran-
sposonien levittämän haitallisen mRNAn proses-
sointi (Carthew ym. 2009). Toisin kuin mikro-
RNA, jonka liittymiskohta mRNA:ssa on spesifi-
nen, siRNA pystyy liittymään periaatteessa mihin 
tahansa kohtaan lähetti -RNA:ta (5‘-UTR -alueel-
le, proteiinia koodaavalle aluelle tai 3‘-UTR -alu-
eelle). Myös vaikutus on erilainen, sillä siRNAn 
emäspariutuminen mRNAn kanssa on lähes aina 
täydellistä, mikä johtaa mRNA:n leikkautumiseen 
sitoutumiskohdasta. Tämän vuoksi siRNA:t ovat 
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tehokkaampia geenien hiljentäjiä kuin miRNA:t 
(Aula ym. 2006). Lääketieteessä siRNA on näis-
tä kahdesta käytännöllisempi juuri tehokkuutensa 
ansiosta. Geenitutkimuksessa siRNA -molekyy-
leillä pyritään hiljentämään yksittäisiä geenejä, 
jotta näiden toimintaa solu- ja yksilötasolla voi-
daan tutkia tarkemmin. Kliinisessä lääketieteessä 
siRNA pyritään valjastamaan täsmälääkkeeksi 
mm. perinnöllisiä sairauksia, syöpää ja virusin-
fektioita vastaan (Aula ym. 2006). 

RNAi
RNAi eli RNA-interferenssi on solunsisäinen 
järjestelmä, jonka tehtävä on puolustaa solua hai-
tallisilta ja patogeenisilta nukleiinihapoilta sekä 
säädellä geenien ilmentymistä eli geeniekspres-
siota (Hannan 2002). SiRNA ja miRNA toimi-
vat RNA-interferenssin pääasiallisina välittäjinä. 
Näiden kahden molekyylin interferenssireitit on 
esitetty kuvassa seuraavalla sivulla. 

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 kuljetetaan 
lähetti-RNA:n luo, jolloin siRNA liittyy emäsjärjestyksenä mukaiseen kohtaan. Liittymisen seurauksena 
mRNA leikkautuu liitoskohdasta (De Fougerolles ym. 2007). Mikro-RNA:n reitti alkaa tumassa 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 pät-
käksi, pre-miRNA:ksi. Exportin 5 -proteiini kuljettaa tämän mikro-RNA:n esiasteen sytoplasmaan, jossa 
siihen sitoutuu samanaikaisesti Dicer -entsyymi. Pre-miRNA pilkkoutuu entsyymin käsittelyssä noin 
22 nukleotidin mittaiseksi miRNA:ksi ja liittyy AGO-RISC -kompleksiin (De Fougerolles ym. 2007). Seu-
raavaksi miRNAn kaksoisjuoste avataan ja aktiivinen juoste kuljetetaan sen emäsjärjestyksen mukai-
seen 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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RNA-interferenssi solun fysiologiassa 
ja patologiassa
MiRNA:t ja nykyisen tietämyksen mukaan myös 
tietyt siRNA:t ovat siis endogeenisesti syntyneitä 
molekyylejä, jotka osallistuvat elintärkeisiin pro-
sesseihin, kuten solun kasvun ja kehittymisen sää-
telyyn. Tietokone- ja kokeellisten mallien avulla 
on arvioitu ihmisessä olevan satoja miRNA gee-
nejä ja niiden oletetaan kattavan 0.5–1% ihmisen 
koko genomista. Myös RISC-komponenttien ho-
mologeja on osoitettu ihmisellä olevan lukuisia. 
Näin ollen on ymmärrettävää, että miRNA- sekä 
RISC-geenien epänormaali ekspressoituminen 
saattaa käynnistää erilaisia patologisia proses-
seja. MiRNA:n ekspressioprofiili syöpäsoluissa 
osoittaa, että monien miRNA:n kautta tapahtuva 
geenien vaimentaminen häiriintyy pahanlaatuisis-
sa kasvaimissa. MiRNA:n on todettu säätelevän 
onkogeneenejä, tuumorisupressoreita ja lukuisia 
muita syöpään liittyviä geenejä, jotka kontrolloi-
vat solusykliä, apoptoosia, solun liikkumista sekä 
angiogeneesiä (Gong ym. 2005).

Yksilönkehitys ja solujen erilaistuminen

Kehityksen ajoittumiseen liittyvien geenien tut-
kiminen laakamadolla (C. Elegans) vuonna 1993 
johti ensimmäisen miRNA-molekyylin, lin-4:n 
löytämiseen. Kyseisen molekyylin kohdegeeni-
en lin-14:n ja lin-28:n havaittiin osallistuvan epi-
dermaalisen solulinjan kehityksen ohjelmointiin. 
Niiden pitoisuudet soluissa nousivat tiettyjen 
larvan kehitysprosessien aikana (Wightman ym. 
1993). Toinen identifioitu miRNA, let-7 säätelee 
neljännen larvavaiheen päättymistä. Sekä lin-4 
että let-7 kohdegeenien on todettu olevan erit-
täin konservoituneita ja niiden oletetaankin sää-
televän samantyyppisiä prosesseja myös muissa 
lajeissa. Let-7:n ekspression häiriintymisen on 
todettu korreloivan tiettyihin syöpätyyppeihin 
ja sen oletetaan säätelevän RAS-onkogeeniä 
(Johnson ym. 2005). Embryogeneesiä miRNA:n 
säätelykohteena on tutkittu muun muassa ba-
naanikärpäsellä (D.Melanogaster). Nisäkkäillä 
esiintyvän miR196:n, joka säätelee Homeobox-
geeniperheen jäsenen HOXB8-geenin vaimenta-
mista, voidaan olettaa toimivan embryogeneesin 
säätelijänä myös ihmisellä (Mansfield ym. 2004).

MiRNA:n rooli solujen erilaistumisessa paljastui 
tutkimuksessa, joka osoitti monitumaisten solu-
jen muodostumisen keskeytymisen miR-223 yli-
ekspressoiduissa hiiren osteoklastien prekursori-

soluissa. Täten on oletettu, että miR-223 osallistuu 
solujen differentaation säätelyyn osteoklasteissa 
sekä mahdollisesti myös monissa muissa soluissa. 
Kantasolututkimuksissa MiR-133:n ja miR-1:n on 
osoitettu välittävän mesodermin muodostumista 
embryonaalisista kantasoluista neuroektodermaa-
lisen geeniekspression vaimentamisen kautta. 
Toisaalta vaikka miR-1:n on edelleen todettu in-
dusoivan sydän- ja luurankolihassolujen differen-
taatiota, näyttäisi miR-133:lla olevan myogenee-
siä vaimentavia vaikutuksia. Vastakkaisille vaiku-
tuksille selitys löytynee miR-1:n kohdentumisesta 
lihassolujen differentaatiota estavän Notch-sig-
nalointireitin vaimentamiseen. (Zhang ym. 2006, 
Sugatani ja Hruska 2007, Ivey ym. 2008).

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 riip-
puvainen p53-pitoisuudesta in vitro ja in vivo. 
Lisäksi tutkimuksissa on osoitettu, että MiR-34 
indusoi solusyklin pysähtymisen sekä primaari 
että tuumorisoluviljelmissä. Apoptoosin solun 
sisäisinä säätelijöinä toimivat myös miR-15 
ja miR-16. Vaikutus välittyy antiapoptoottisen 
tekijän Blc2:n välityksellä. Antiapoptoottisen 
Blc-2:n on todettu yliekspressoituvan tietyissä 
syöpäsoluissa (rintasyöpä, hodgkinin lymfoo-
ma, B-solu lymfooma) ja aiheuttavan kudos-
ten tuumorigeneesin. Näissä soluissa havaittiin 
samanaikaisesti alentuneita miR-15 ja miR-16 
pitoisuuksia ja edelleen miR-15–16 -ryppäiden 
soluun siirtäminen 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 (tumor 
necrosis –related apoptosis inducing ligand). 
Reseptorin aktivoituminen johtaa kaspaasiakti-
vaation kautta solun apoptoosiin. Kyseisen sig-
nalointireitin säätelyyn osallistuu useita eri koh-
degeeneihin vaikuttavia miRNA-molekyylejä. 
Näistä miR-221 ja miR-222 näyttäisivät säätele-
vän apoptoosia TRAIL- aktivaation vaimentami-
sella (Lynam-Lennon ym. 2009).



511

RNA-interferenssin terapeuttinen 
hyödyntäminen
RNA-interferenssi voidaan käynnistää nisäkäs-
soluissa viemällä niihin synteettisesti valmistet-
tuja lyhyitä kaksijuosteisia siRNA-molekyylejä 
tai tuottamalla niitä solussa virusvektorien avul-
la. RNA-molekyylien ollessa homologisia koh-

degeenien kanssa on mahdollisuudet puuttua 
erittäin tehokkaasti ja vaivattomasti mihin tahan-
sa fysiologiseen tai patologiseen soluprosessiin. 
RNA-interferenssiin perustuvia prekliinisiä ja 
kliinisiä tutkimuksia onkin käynnistetty lukuisia. 
Taulukossa 1 on esitetty lupaavia siRNA-me-
kanismia käyttävia terapeuttisia hoitokokeiluja 
(Gong ym. 2005, Saksela 2007).

Taulukko 1. siRNA-mekanismia hyödyntäviä hoitokokeiluja

siRNA

kohdegeeni

Sairaus siRNA

kohdegeeni

Sairaus siRNA

kohdegeeni

Sairaus

Mutaatio

p53

K-Ras

BCR-ABL

MDR1

C-RAF

Bcl-2

VEGF

PKC-α
B-kateniini

Syöpä HIV-Tat

HIV-Tat

HIV-Rev

HIV-Vif

HIV-Hef

HPV-E6, -E7

HBV-S1

HBV-S2

HBV-S

HBV-X

CCR5

CXCR4

CD4

Virus- 
infektio

Fas-reseptori

Kaspaasi-8

Akuutti maksan

vajaatoiminta

TNF-α Sepsis

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 ollaan 
pidemmällä, joskin tulokset laskimoon annostel-
tavilla liposomeihin pakatulla siRNA:lla apoli-
poroteiini B-pitoisuuksien pienentämisessä ja 

korkean kolesterolin hoidossa ovat vaikuttaneet 
optimistisilta. Huolta ovat aiheuttaneet myös 
tiedot eräiden siRNA-molekyylien kyvystä es-
tää myös niille vain osittain homologisten gee-
nien ilmentymistä. Lisäksi siRNA saattaa myös 
pienestä koostaan huolimatta laukaista soluissa 
haitallisen viruspuolustusvasteen. Siten RNAi:n 
vahvuutena pidetty spesifisyys saattaa olla yli-
mainostettua ja hoitojen haittavaikutukset luul-
tua todennäköisempiä (Saksela 2007).
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Tiivistelmä
Mitokondrion genomi eroaa suuresti tuman genomista. Se on rakenteeltaan tiiviimpi, eri geenit ovat osittain 
päällekkäin pakkautuneita,muistuttaen näin suuresti bakteerien perimää. Myöskin mitokondriossa tapahtuva 
transkriptio ja translaatio toimivat hieman erilaisesti kuin tuman geenien vastaavat tapahtumat. Mitokond-
riotaudit ovat joukko kliinisesti, geneettisesti ja biokemiallisesti monimuotoisia tauteja, jotka voivat ilmetä 
missä tahansa kudoksessa, sekä millä iällä tahansa noudattaen useita eri periytymismalleja. Mitokondriotaudit 
kehittyvät yleensä mitokondrioiden soluhengitysketjun häiriöistä. Täten mitokondrioiden toiminnan vaurioitu-
minen johtaa häiriöihin erityisesti lihaksiston ja hermoston toiminnassa. Mitokondriotaudit johtuvat mutaati-
oista mtDNA:ssa tai niissä tuman geeneissä, jotka koodittavat mitokondrioiden proteiineja. Mitokondriotaudin 
epäily perustuu usein sekä kliiniseen kuvaan että sukutietoihin ja poikkeaviin laboratoriolöydöksiin. Tunnettuja 
mitokondriotauteja ovat PEO-tauti, Leberin perinnöllinen näköhermosairaus (LHON) ja MIRAS eli mitokond-
rionaalinen resessiivinen ataksia syndrooma.

Johdanto
Vaikka eri ominaisuuksien periytymistä on tut-
kittu jo vuosisatojen ajan, suuri harppaus koettiin 
vuonna 1944 kun Oswald Averyn tutkimusryhmä 
yhdisti eliöiden ominaisuuksien periytymisen 
DNA:han. Ihmisen genomi kartoitettiin vuonna 
2001, ja nykyään erilaiset DNA-tutkimukset ovat 
yleistymässä diagnostisina työkaluina lääketie-
teessä. Kuitenkin mitokondrion oma DNA ja sen 
erilaisista vajaatoiminnoista johtuvat sairaudet 
ovat vielä ns. uutta aluetta. Tuntemattomia mi-
tokondriotauteja tullaankin varmasti diagnosoi-
maan tulevaisuudessa runsaasti. Odotettavissa 
onkin myös ennakoivan seulonnan yleistyminen 
esim. lasten hankintaa harkittaessa.

Mitokondrion DNA
Ihmisen genomi, perimämme, on kaikki se ge-
neettinen tieto jonka solumme sisältävät DNA:n 
muodossa. Tosiasiassa omaamme kaksi geno-
mia, monimutkaisen tuman genomin ja yksin-
kertaisen mitokondrion genomin. (Read ym. 
1999) Mitokondrio sisältää oman geneettisen 
aineksen, mtDNA:n, joka on solun tumassa si-
jaitsevasta DNA:sta erillään. Endosymbiootti-
sen teorian mukaan mitokondriot olivatkin alun 
perin bakteereja, jotka solun sisään päästyään 
kehittivät symbioottisen suhteen isäntäsoluunsa 
mahdollistaen uudenlaisen aineenvaihdunnan 
niille molemmille. (Cooper ym. 2007)

Ihmisen mitokondrioiden DNA on huomattavas-
ti pienempi ja suppeampi kuin solun tuman sisäl-
tämä DNA. Kuitenkin se on täynnä erittäin tii-
viisti vierekkäin tai osittain päällekkäin pakkau-
tuneita geenejä, joiden välissä on hyvin vähän 
ei-koodaavia nukleotideja ja intronijaksot puut-
tuvat siitä tyystin. (Montoya ym. 2006, Cooper 
ym. 2007) Mitokondrioiden DNA ei myöskään 
sisällä histoneita ja muistuttaa näin läheisesti 
bakteerien DNA:ta. Erikoista onkin, että loppu 
mitokondrion tarvitsemasta perinnöllisestä ai-
neksesta sijaitsee tumassa, jonne sen uskotaan 
siirtyneen varhaisen mitokondrion genomista. 
(Cooper ym. 2007)

MtDNA

Mitokondrion DNA on pakkautuneena yhdeksi 
kierteiseksi kaksoisjuosteiseksi molekyyliksi, 
joka sisältää vain 37 eri geeniä. Ihmisen koko 
genomissa on noin 80 000 eri geeniä. Mito-
kondrion geenit ovat myös pienempiä kuin tu-
massa sijaitsevat vastineensa. (Read ym. 1999) 
MtDNA:n vastinjuosteet eroavat suuresti toi-
sistaan jo nukleiinihappojen osalta, H-juoste 
(Heavy) on täynnä guaniineja kun taas L-juoste 
(Light) sytosiineja. Erikoisuutena on myös pieni 
kohta mitokondrion genomista, jossa kaksois-
juosteet saavat rinnalleen vielä kolmannen, H-
juosteen pienen kopion. Tätä rakennetta kutsu-
taan 7S DNA:ksi. (Read ym. 1999)
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37 eri geenistä 24 kappaletta ovat valmiita tuot-
teita RNA-muodossa; kaksi ribosomi-RNA:ta 
(12 S ja 16 S rRNA), sekä 22 eri siirtäjä-RNA:ta 
(tRNA). Jäljelle jäävät 13 eri geeniä ovat po-
lypeptidien (proteiinien) koodaamista varten. 
Nämä ribosomi-RNA:t sekä siirtäjä-RNA:t 
muodostavat lähes täydellisen koneiston mito-
kondriossa tapahtuvaa proteiinisynteesiä varten. 
(Montoya ym. 2006, Cooper ym. 2007) Syntyvät 
proteiinit ovat kaikki välttämättömiä elektronin-
siirtoketjun komponenttien alayksiköitä. (Solu-
netti 2011)

MtDNA:n transkriptio
Mitokondrion transkriptio eroaa huomattavasti 
tumassa tapahtuvasta. Transkriptio alkaa kol-
mesta eri pisteestä mtDNA:ssa, joista kaksi 
H-juosteessa, molempia juosteita kopioidaan 
samanaikaisesti ja luenta jatkuu useiden geeni-
en yli. Tuloksena on kolme useita geenejä sisäl-
tävää suurta RNA-juostetta, jotka ”rakoilevat” 
osiin synnyttäen kypsät lähetti-RNA:t. (Montoya 
ym. 2006) Rakoilussa tietyille geeneillä lisätään 
myös lopetuskodoni lähetti-RNA:han, koska ne 
puuttuvat mtDNA:sta sen tiiviin pakkauksen 
vuoksi. (Read ym. 1999) Ainoa mtDNA:n pro-
moottorialue löytyy kolmoisjuosteiselta, D Loo-
piksi kutsutulta alueelta, ja se toimii molempien 
juosteiden promoottorina. (Montoya ym. 2006)

MtDNA:n translaatio
MtDNA:n koodaama pieni siirtäjä-RNA:n mää-
rä (22kpl) korostaa koko perintöaineksen tärkeää 
piirrettä: se käyttää aavistuksen erilaista geneet-
tistä koodia kuin tuman DNA:n ”universaali” 
koodi, joka ilmenee sen poikkeavassa kodoni-
antikodoni luennassa. (Solunetti 2011, Coo-
per ym. 2007) Mitokondrion proteiinisynteesin 
translaatiovaiheessa tapahtuvaa erikoista lähetti-
RNA:n luentaa voidaan kuvata äärimmäiseksi 
”huojuva emäs” käyttäytymiseksi. Kahdeksan 
siirtäjä-RNA:n antikodonit tunnistavat kodonit 
vain varmasti kahden ensimmäisen emäksen 
tarkkuudella, kolmas emäs voi olla mikä tahansa 
neljästä vaihtoehdosta ja ”huojumaan” kykenevä 
antikodonin U pariutuu siihen. Näin yksi siirtäjä-
RNA tunnistaa neljä eri kodonia. Loput 14 siir-
täjä-RNA:ta tunnistavat kodonit kahden ensim-
mäisen emäksen tarkan vastinemäksen mukaan, 
sekä kolmannen sen puriini- tai pyrimidiiniluon-
teen mukaisesti. Näistä siirtäjistä kukin kykenee 

tunnistamaan kaksi eri kodonia lähetti-RNA:sta. 
Näin toimiessaan siirtäjä-RNA:t tunnistavat 60 
eri kodonia ja neljä ”lukukelvotonta” toimivat 
lopetuskodoneina. (Read ym. 1999) Koska lu-
enta eroaa suuresti normaalin translaation toi-
minnasta, myös lopputuotteet ovat erilaisia. Osa 
lähetti-RNA:n kodoneita saa aikaan mitokond-
riossa tapahtuvassa luennassa eri aminohapon 
liittymisen syntyvään polypeptidiketjuun kuin 
solulimassa. (Solunetti 2011, Cooper ym. 2007)

Tuman mitokondrionaalinen DNA

Mitokondrion keskeiset toiminnot kuten mat-
riksissa tapahtuva pyruvaatin ja rasvahappojen 
hapetus, β-oksidaatio sekä sitruunahappokierto, 
sisäkalvolla toimiva oksidatiivinen fosforylaatio, 
sekä osallistuminen steroidien ja hemin syntee-
siin vaativat kaikki valtavat määrät esim. erilai-
sia entsyymejä. Koska mtDNA on niin suppea, 
valtaosaa mitokondrion toimintaan vaadittavista 
proteiineista, yli 600 kpl, koodataan tuman mi-
tokondrionaalisessa DNA:ssa. (Solunetti 2011) 
Sieltä löytyvät geenit lopuille elektroninsiirto-
ketjun kompleksien alayksiköille, sekä erilaisille 
siirtäjäproteiineille, lukuisille rakenneproteii-
neille ja etsyymeille yms. Nämä proteiinit synte-
tisoidaan normaalin transkription avulla tumas-
sa, jonka jälkeen translaatio tapahtuu soluliman 
ribosomeissa. Valmiit tuotteet kuljetetaan mito-
kondrioon kuljetusrakkuloissa. Onkin tärkeää 
huomata että vaikka mtDNA sisältää ribosomi-
RNA:n geenit niin ribosomien proteiiniosat 
koodataan tumassa, samoin kuin aminoasyyli-
tRNA-syntetaasi. (Read ym. 1999) Kumpikaan 
DNA ei siis saa aikaan toimivaa mitokondriota 
ilman toista. (Solunetti 2011)

Mitokondrio sairaudet
Mitokondriotaudit ovat hyvin laaja tautiryhmä, 
ja ne ovat kliinisesti, geneettisesti sekä biokemi-
allisesti erittäin monimuotoisia. Ne voivat ilmetä 
missä tahansa kudoksessa, sekä millä iällä tahan-
sa noudattaen useita eri periytymismalleja. (Aula 
ym. 2006) Mitokondriotaudit kehittyvät yleensä 
soluhengitysketjun ja sen alatoimintojen häiri-
öistä. Täten mitokondrioiden toiminnan vaurioi-
tuminen johtaa häiriöihin erityisesti aineenvaih-
dunnaltaan aktiivisten elinten ja kudosten, kuten 
lihaksiston ja hermoston toiminnassa. (Wallace 
1999, Kuusisto ym. 2003)
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Mitokondriotautien geneettiset syyt

Mitokondriotaudit johtuvat mutaatioista 
mtDNA:ssa tai niissä tuman geeneissä, jotka koo-
dittavat mitokondrioiden proteiineja (tuman mito-
kondrionaalinen DNA). Lisäksi geenivirheet tu-
massa, niissä geeneissä jotka huoltavat mtDNA:ta, 
voivat aiheuttaa erilaisten mtDNA-mutaatioiden 
kertymistä. (Wallace 1999, Aula ym. 2006)

Erilaisia mtDNA:n mutaatioita, jotka aiheuttavat 
mitokondriotauteja ovay mtDNA:n yksittäinen 
deleetio sekä mtDNA:n pistemutaatio. Deleetios-
sa mtDNA:sta puuttuu kohta, kun taas pistemu-
taatiossa yksi emän on muuttunut DNA-jaksossa. 
Pistemutaatiot voidaan jakaa vielä kahteen alaryh-
mään, ensimmäisessä mutaatio kohdistuu proteii-
neja koodaaviin geeneihin (missense-mutaatio), 
ja saa aikaan sen että translaatiossa syntyvään po-
lypeptidiketjuun liitetäänkin eri aminohappo. Toi-
sessa mutaatio kohdistuu niihin geeneihin jotka 
koodaavat proteiinisynteesikoneiston osia, kuten 
siirtäjä-RNA:ta tai ribosomi-RNA:ta. (Aula ym. 
2006, Kaste ym. 2006, Solunetti 2011)

Tuman DNA:n geenivirheet aiheuttavat myös 
mitokondriotauteja. Multippelit mtDNA-delee-
tiot johtuvat tuman geenivirheistä niiden prote-
iinien geeneissä, jotka normaalisti huolehtivat 
mtDNA:n tarkastamisesta, korjauksesta ja kah-
dentamisesta. MtDNA:n määrällinen vähentymi-
nen eli depleetio on usein hyvin kudosspesifis-
tistä, ja rajoittuu täten yhteen kudokseen. (Aula 
ym. 2006, Kaste ym. 2006)

Periytyminen

Mitokondriotaudit voivat periytyä maternaali-
sesti tai mendelisten periytymistapojen mukai-
sesti. Maternaalisesti eli vain äidin välityksellä 
periytyviin tauteihin kuuluvat mitokondrion 
oman DNA:n mutaatiot eli esim. mtDNA:n pis-
temutaatio. MtDNA periytyy siis äidiltä jälkeläi-
selle munasolun sytoplasmassa, joten mtDNA:n 
häiriöistä johtuvaa tautia sairastavan miehen 
jälkeläiset ovat aina terveitä mutta tautia sai-
rastavan naisen lapset voivat sen periä. (Aula 
ym. 2006, Kaste ym. 2006, Kuusisto ym. 2003) 
Tuman geenivirheet periytyvät mendelististen 
kaavojen mukaisesti, eli autosomissa joko vallit-
sevasti tai peittyvästi. Lisäksi mitokondriotaudit 
voivat ilmetä myös sporadisesti eli satunnaisesti 
esiintyvinä. (Aula ym. 2006, Kaste ym. 2006, 
Kuusisto ym. 2003)

Oireet

Vakavasti mitokondrioiden toimintaa häiritse-
vä geenivirhe aiheuttaa taudin ilmentymisen jo 
varhaislapsuudessa ja johtaa varhaiseen meneh-
tymiseen, mutta biokemiallisesti lievemmät tau-
dit puhkeavat usein vasta aikuisiällä. MtDNA:n 
geenivirheet aiheuttavat eri kudosten toiminta-
häiriöitä, kuten aikuisten sydänlihasrappeutu-
mia, myopatioita, kuulon menetystä, diabetesta, 
aivoinfarkteja, sekä eriasteisia hermoston rap-
peumasairauksia. Lapsilla ilmenee usein vaikei-
ta aivo- ja systeemisairauksia. (Aula ym. 2006) 
Lapsilla mitokondriotaudit ilmenevät yleensä 
monielinsairauksina, joissa kohde-elimet eivät 
ole toiminnallisesti suorassa yhteydessä toisiin-
sa. Esimerkkinä tästä Pearsonin oireyhtymä, 
jolloin potilaalla voi ilmetä munuaisten vajaatoi-
mintaa, diabetestä ja anemiaa. (Aula ym. 2006)

Diagnosointi

Mitokondriotaudin epäily perustuu usein sekä 
kliiniseen kuvaan että sukutietoihin ja poikkea-
viin laboratoriolöydöksiin. Tautien diagnosointi 
on kuitenkin erittäin haasteellista niiden moni-
muotoisuuden takia. Sama biokemiallinen häiriö 
voi johtaa erilaisiin taudinkuviin tai erilaiset gee-
nivirheet voivat aiheuttaa saman kliinisen oireis-
ton. Joka tapauksessa kliinisen epäilyn jälkeen 
tutkitaan veren ja aivo-selkäydinnesteen laktaat-
tipitoisuudet, jotka tyypillisesti ovat tautia sai-
rastavilla koholla mutta ei välttämättä aina, joten 
sen jälkeen otetaan usein lihasbiopsia. (Aula ym. 
2006, Kuusisto ym. 2003)

Lihasbiopsian (koepalan) histologinen tutkimus 
on erittäin tärkeä diagnostinen työkalu tutkittaes-
sa mitokondriotaudin epäilyä, koska mitokond-
rioiden toiminnan häiriöt voivat näkyä esim. 
niiden lisääntyneenä määränä lihassoluissa. Ker-
tymä havaitaan histokemiallisessa erikoisvärjä-
yksessä, modifioitu Gomorin trikromivärjäys, 
punaisena rakenteeltaan pirstoutuneena alueena. 
Löydös voidaan vielä varmistaa elektronimik-
roskooppisesti mutta tätä lisätutkimusmenetel-
mää ei tarvita rutiinidiagnostiikassa. Kaikkien 
näiden tulosten ja kliinisen oirekuvan sopiessa 
mitokondriotautiin teetätetään mahdollisesti 
geenianalyysi, jonka jälkeen päätetään jatkotoi-
menpiteistä. (Aula ym. 2006, Kaste ym. 2006)
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Mitokondriotauteja

Nykyään tunnetaan jo yli 100 erilaista mtDNA:n 
patogeenista pistemutaatiota sekä erinäisiä dup-
likaatioita ja deleetioita, jotka aiheuttavat jonkin 
mitokondriotaudin (Aula ym. 2006) mutta tässä 
esseessä käydään läpi vain muutamia, keskeisiä 
mitokondriotauteja ja pyritään esimerkkien avul-
la antamaan monipuolinen käsitys niiden eri il-
mentymismuodoista.

mtDNA:n deleetiot
Yksittäinen mtDNA:n deleetio tarkoittaa puutos-
ta eli ns. katkosta mitokondrion omassa DNA:ssa. 
Usein yksittäinen deleetio tapahtuu äidin muna-
solun kehityksessä tai varhaisessa sikiönkehi-
tyksessä. Tästä johtuvia mitokondriotauteja ovat 
esim. sporadinen PEO, Kearns-Sayren (KSS) 
ja Pearsonin oireyhtymät. Sporadinen PEO eli 
etenevä ulkoisten silmälihasten heikkous on 
aikuisiällä puhkeava tauti, joka alkaa luomien 
roikkumisella ja voi joko rajoittua silmän seudun 
ongelmiin tai ilmetä koko kehossa yleistyneenä 
lihasten kramppaustaipumuksena ja heikkoute-
na. Tauti todetaan lihasbiopsiasta, jossa tutkitaan 
mitokondrioiden poikkeavuutta tai jatkotutki-
muksessa, jossa tutkitaan mitokondrionaalisia 
entsyymejä biokemiallisesti. (Lihastautiliitto)

KSS eli Kearns-Sayren oireyhtymä on myös 
usein sporadinen eli ei periytyvä mitokondrio-
tauti, joka puhkeaa usein ennen 20 ikävuotta. 
Oireina esiintyy silmien liikerajoittuneisuutta, 
verkkokalvon rappeumia, lihasten heikkoutta ja 
yhteistoiminnan häiriöitä (ataxia), sekä joskus 
tavataan myös eriasteisia sydänongelmia, diabe-
testa ja kehitysvammaisuutta. (Aula ym. 2006, 
Kaste ym. 2006, Lihastautiliitto)

Pearsonin oireyhtymä on varhaislapsuudessa 
alkava vakava sairaus, jolle on tyypillistä ime-
väisiässä alkava vaikea anemia, haiman eksok-
riinisen osan toimintahäiriö sekä joskus myös 
muita oireita kuten munuaisen tubulusvaurio ja 
diabetes. Potilas yleensä menehtyy ensimmäis-
ten elinvuosien aikana. (Aula ym. 2006, Kaste 
ym. 2006)

Multippelit deleetiot eli useat katkokset 
mtDNA:ssa syntyvät tumassa olevan geenivir-
heen seurauksena. Multippelit deleetiot ovat 
peräisin tumasta ja periytyvät joko vallitsevas-
ti tai peittyvästi. Tähän tautiryhmään kuuluu 
myös PEO, joka ei kliinisesti eroa sporadisesta 
PEO:sta, vaan vain periytymismallin kautta. Li-

säksi ryhmään kuuluu MIRAS eli mitokondrio-
naalinen resessiivinen ataksia syndrooma, joka 
on Suomen yleisin periytyvä ataksia. Ataksia on 
pikkuaivojen toimintahäiriö, joka ilmenee moto-
riikan poikkeavuutena kuten hapuilevana käve-
lynä. MIRAS ilmenee tyypillisesti noin 30 ikä-
vuoden tienoilla alkavilla tasapaino-ongelmilla 
ja sairauteen liittyy usein kognitiivisen tason las-
kua, erinäisiä psykiatrisia ongelmia sekä epilep-
siaa. Taudista seuraa usein pysyvä sairaalahoito. 
(Aula ym. 2006, Kaste ym. 2006)

mtDNA:N pistemutaatiot
Pistemutaatiot ovat mtDNA:n yhden emäksen 
mutaatiota, jotka voidaan jakaa kahteen ryhmään 
riippuen sen geenin lopputuotteesta, jossa mu-
taatio on tapahtunut. Ryhmässä yksi, eli proteii-
nia koodaava geeni, esiintyy maternaalisesti (X-
kromosomin kautta) periytyvä Leberin perinnöl-
linen näköhermosairaus (LHON), joka on yleisin 
missense-mutaatioista johtuva tauti. Se ilmenee 
erikoisesti aiemmin terveiden nuorten miesten 
äkillisenä näönmenetyksenä, joka johtaa sokeu-
teen. Tauti on huomattavasti yleisempi miehillä 
kuin naisilla. (Aula ym. 2006, Kaste ym. 2006)

Ryhmään kaksi, eli joko siirtäjä-tai ribosomi-
RNA:ta koodaavan geenin pistemuutatio, kuu-
luvat esim. MELAS- ja MERFF-oireyhtymät. 
MELAS taudissa mutaatio tapahtuu siirtäjä-
RNA:ssa. Oireina ovat mm. varhaislapsuuden 
hidastunut pituuskasvu, aivohalvauksen kaltaiset 
tilat sekä kouristukset. Taudissa sekä veren että 
aivo-selkäydinnesteen laktaattipitoisuus on ko-
honnut, joka helpottaa diagnosointia. Kuvanta-
mistutkimuksissa havaintaan myös aivojen muu-
toksia yleensä temporaali- ja okkipitaalilohkojen 
alueella. (Aula ym. 2006, Kaste ym. 2006)

MERFF-oireyhtymässä keskeisiä kliinisiä oi-
reita ovat ataksia, lihasheikkous ja neuraalinen 
kuulovika. Taustalta havainnoidaan usein piste-
mutaatio tRNA:ssa. MERFF periytyy maternaa-
lisesti. (Aula ym. 2006, Kaste ym. 2006)

mtDNA:n depleetio
Siinä missä yksittäinen depleetio tarkoitti yh-
den emäksen katkosta mtDNA:ssa, depleetiossa 
mtDNA:n kokonaismäärä on pienentynyt. Tähän 
tautiryhmään kuuluu esim. Alpersin hepatoenke-
falopatia, joka on aivo-maksaoireinen varhais-
lapsuuden sairaus. Siihen liittyy vaikeita epilep-
tisiä kohtauksia, psykomotorista heikentymistä 
ja maksasairaus. Alpers alkaa terveenä synty-
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neellä lapsella aikaisintaan muutaman viikon 
ikäisenä, viimeistään muutaman vuoden iässä, ja 
johtaa usein nopeasti potilaan menehtymiseen. 
(Aula ym. 2006)

Tuman geenivirheet soluhengitysketjun 
geeneissä
Suuri määrä proteiineja osallistuu hengitus-
ketjun kompleksien rakentamiseen ja niiden 
geeneissä on todettu useita sairauteen johtavia 
ressessiivisiä mutaatioita. Valtaosa näiden gee-
nien mutaatioista johtaa Leigh’n oireyhtymään 
eli subakuuttiin nekrosoivaan enkefalopatiaan. 
Oireita ovat mm. kehityksen taantuminen, kehi-
tysvammaisuus, ataksia ja epilepsia. Oireyhty-
män taustalla on kuvattu geenivirheitä kaikkien 
soluhengitysketjun entsyymien rakenteellisissa 
alayksiköissä. Tauti alkaa ensimmäisten elinvuo-
sien aikana, ja etenee vaikeaksi enkefalopatiaksi 
(aivojen toimintahäiriö), jonka seurauksena on 
varhainen menehtyminen. (Aula ym. 2006)

Johtopäätökset
Varhaislapsuudessa kehittyvät mitokondriotaudit 
ovat erittäin vakavia ja hankalasti hoidettavia. 
Käytännössä hoitomuotoja ei ole ja useat tau-
dit johtavat varhaiseen kuolemaan. Aikuisiällä 
tilanne on vähän parempi ja hoitomuotojen ke-
hittymisen tulevaisuus on valoisampi mutta ti-
lanne ei ole optimaalinen. Tautien diagnisointi 
on tosin kehittynyt ja vaikka geeniteknologian 
kehittyminen on ollut huimaa, niin sen edelleen 
kehittyminen antaa paremmat työkalut myös mi-
tokondriotautien diagnisointiin ja mahdollisten 
hoitomuotojen kehittelyyn.

Valmistuessamme lääkäreiksi voi käytössäm-
me olla jo tulevaisuuden diagnostisia työkaluja 
kuten mtDNA:n suora sekvensointi eli nukleii-
nihappojen emäsjärjestyksen tai polypeptidien 
aminohappojärjestyksen määrittäminen, kun 
etsitään DNA-mutaatioita. Samoin erilaisten 
hoitomuotojen tutkimus ja kehitys on kiivasta. 
Erityisesti ravitsemuksen muuttaminen mito-
kondroiden toimintaa stimuloivaan suuntaan voi 
mahdollistaa uudenlaisen hoitomuodon jossa so-
lun omaan toimintaa vaikuttamalla esim. tiettyjä 
aineenvaihduntareittejä muuttamalla kyettäisiin 
vaikuttamaan mitokondrioiden toimintaan vä-
lillisesti. Kuitenkin nämä hoitomuodot toisivat 
helpotusta vain aikuispotilaiden tilanteeseen, 
lapsilla ilmenevat taudit ovat niin voimakkai-
ta ja laaja-alaisia että ne vaativat toisenlaisen 

lähestymistavan. Onko tulevaisuudessa siis 
mahdollista esim. antaa potilaille terveitä mito-
kondrioita vaurioituneiden tilalle tai kehittyyko 
geeniterapia niin että voimme korjata mutaatiot 
esim. käyttäen virusvektoreita siirtämään ehyttä 
DNA:ta suoraan soluun? Aika näyttää.
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E12  Proteiinien virheellinen laskostuminen endoplasmakalvostossa  
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Tiivistelmä
Proteiinien oikeanlainen laskostuminen on edel-
lytys solun normaalille toiminnalle. Useat so-
luun kehittyneet järjestelmät pyrkivät estämään 
proteiinien väärän kolmiulotteisen rakenteen 
muodostumista. Näiden järjestelmien pettämi-
nen voi johtaa lukuisien vaikeiden sairauksien 
puhkeamiseen.

Johdanto
Proteiinit ovat biokemiallisia molekyylejä, jotka 
muodostuvat peptidisidoksilla yhteen liittyneistä 
aminohapoista muodostaen polypeptidiketjun. 
Proteiinin aminohappojärjestyksen määrää so-
lun DNA:ssa (deoksiribonukleiinihappo) sijait-
sevat geenit. Yksi geeni koodaa yleensä yhtä 
proteiinia. Geenin emäsjärjestyksen perusteella 
proteiini laskostuu sille ominaiseen (natiiviin) 
kolmiulotteiseen muotoon, mikä määrää sen fy-
siologiset ominaisuudet. Solut koostuvat pääosin 
proteiineista, jotka toimivat niissä mm. raken-
nusaineina, entsyymeinä ja viestimolekyyleinä. 
Virheellinen laskostuminen johtaa proteiiniin 
vääränlaiseen kolmiulotteiseen rakenteeseen, 
jolloin proteiini joko toimii huonosti, ei toimi 
lainkaan tai pyritään hajottamaan. Proteiinien 
laskostuminen on monimutkainen tapahtuma ja 
siinä esiintyy luonnostaan paljon virheitä. Solul-
la on erilaisia mekanismeja, jotka pyrkivät estä-
mään virheellisen laskostumisen ja korjaamaan 
jo tapahtunutta virheellistä laskostumista. Jos 
väärinlaskostunutta proteiinia ei voida palauttaa 
oikeaan muotoonsa, se ohjataan hajotettavaksi. 
Tämä johtaa kyseisen proteiinin puutokseen. 
Väärin laskostuneet proteiinit endoplasmakal-
vostossa laukaisevat soluvasteen, joka voi joh-
taa solun ohjelmoituun kuolemaan, apoptoosiin. 
Mikäli virheellisesti laskostuneita proteiineja ei 
saada poistettua elimistöstä, kertyy proteiinia so-
luihin. Kaikista edellä mainituista virheellisestä 
laskostumisesta johtuvista häiriöistä on seurauk-

sena joukko hyvin erilaisia sairauksia. (Guerri-
ero ja Brodsky 2012, Cooper ja Hausman 2007)

Proteiinien laskostuminen

Laskostumisen tasoja

Aminohappojen järjestymistä polypeptidiket-
jussa kutsutaan proteiinin primaarirakenteek-
si.. Muodostuvan proteiinin hydrofobiset osat 
pyrkivät spontaanisti hautautumaan hydrofiilis-
ten osien sisäpuolelle (hydrophobic collapse). 
Peptidiketjun lähekkäin joutuneet osat kiinnit-
tyvät toisiinsa muodostaen molekyylin sisäisiä 
heikkoja vuorovaikutuksia ja asettuvat kolmi-
ulotteisiin muotoihin, joista tunnetuimmat ovat 
kierteiset α-heliksit ja tasomaiset β-laskokset. 
Kyseistä järjestäytymistä kutsutaan proteiinin 
sekundaarirakenteeksi. Proteiinirakenteen sta-
bilointi perustuu yleensä ei-kovalenttisiin vuo-
rovaikutuksiin (vetysidokset, suolasillat happa-
mien/varauksellisten sivuryhmien välillä), mutta 
varsinkin kysteiiniryhmien kovalenttisilla disul-
fidisidoksilla (S–S, rikkisillat) on myös tärkeä 
osuus erityisesti eritettävissä ja kalvoproteiineis-
sa. Kun sekundaarirakenteet edelleen järjestäy-
tyvät keskenään ja mahdollistavat polypeptidi-
ketjun etäisten osien välisen vuorovaikutuksen, 
puhutaan proteiinin tertiäärirakenteesta. Kun 
useampia tertiääriyksiköitä liittyy (yleensä ei ko-
valenttisesti) toisiinsa, kutsutaan muodostunutta 
systeemiä kvaternäärirakenteeksi. (Agashe et 
al. 1995, Murray et al. 2009)

Endoplasmakalvosto

Endoplasmakalvosto (ER) on solunsisäinen 
osasto, joka vastaa eritettävien ja kalvoproteii-
nien laskostumisesta ja kypsymisestä toimien 
myös kalsiumvarastona. Yli kolmasosa ihmisen 
proteiineista laskostetaan ER:ssä. ER:n olosuh-
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teet ovat ideaaliset eritettävien ja kalvoproteiini-
en laskostumiselle. Lisäksi ER:ssä on mekanis-
mit, joilla valvotaan syntyvien proteiinien laatua. 
Väärin laskostuneiden proteiinien kuljetus ulos 
ER:stä estetään. (Ellgaard & Helenius 2003, 
Moore ja Hollien 2012)

Laskostumisen edistäjät

Proteiinien laskostuminen voi tapahtua spontaa-
nisti, mutta katalysoimattomana se on hidasta 
ja tehotonta. Kolme hitainta vaihetta proteiinin 
laskostumisessa on disulfidisidosten syntymi-
nen, cis-trans–peptidyyliprolyyli-isomeraatio ja 
oligomerisaatio. Solu sisältää kaitsijaproteiineja, 
kaperoneita (engl. chaperone), jotka vakautta-
vat laskostumattomia ja osittain laskostuneita 
proteiineja ja nopeuttavat oikean kolmiulotteisen 
rakenteen muodostumista. Kaperonien puute voi 
aiheuttaa polypeptidiaggregaattien (keräänty-
mien) ja muiden liukenemattomien rakenteiden 
syntyä. Monet kaperonit tunnistettiin alun perin 
lämpöshokkiproteiineiksi (HSP), joita esiintyy 
solun altistuessa korkealle lämmölle tai muulle 
stressille. Kaperoineista tärkeimpiä ovat endop-
lasmakalvoston ontelossa sijaitseva BiP (immu-
noglobulin heavy chain binding protein), joka 
kuuluu HSP70–perheeseen. Se estää juuri tuotet-
tujen polypeptidien aggregoitumista ja pakoa en-
doplasmakalvostosta. Lisäksi kalvostolla esiin-
tyvät mm. kalneksiini (CNX) ja kalretikuliini 
(CRT), jotka estävät osittain laskostumattomien 
glykoproteiinien vapautumista endoplasmakal-
vostosta. 

Kaperonien ohella solussa on myös laskostu-
mista katalysoivia tekijöitä. Proteiinidisulfidi-
isomeraasi (PDI, thioli-disulfidi-oksidoreduk-
taasiperhe) ER:n lumenissa nopeuttaa proteiinin 
oikean konformaation löytymistä mahdollista-
malla disulfidisidoksien nopean syntymisen ja 
tarvittaessa hajoamisen. Prolyylipitoisissa pro-
teiineissa peptidyyliprolyyli-isomeraasit (PPI, 
syklofiliinit ja FK506:sta sitovat proteiinit) kiih-
dyttävät muutoin hidasta prolyyli-peptidi–sidok-
sen cis-trans–isomeraatiota, joka on tärkeä osa 
lukuisten proteiinien laskostumisessa. (Anfinsen 
1973, Ellgaard & Helenius 2003, Yébenes et al 
2011, Cooper ja Hausman 2007, Murray et al. 
2009)

Laadunvalvontakoneisto

Proteiinien laadunvalvonta

ER:n laadunvalvonta perustuu yhteisiin raken-
teellisiin ja biologisiin tekijöihin, jotka erotta-
vat natiiviin muotoonsa laskostuneen proteiinin 
laskostumattomasta. Yleensä nämä ovat paljaat 
hydrofobiset alueet, pariutumattomat kysteiinisi-
vuketjut ja aggregoitumistaipumus. Tunnetuim-
mat laadunvalvontaan osallistuvista proteiineista 
ovat BiP, CNX, CTR, GRP94 (glucose regulated 
protein), PDI ja ERp57 (ER resident protein 57). 
Pienikin poikkeama natiivista konformaatiosta 
johtaa siihen, että jokin kaperoneista sitoutuu 
proteiiniin ja estää sitä poistumasta ER:stä. 

Esimerkkinä laadunvalvontajärjestelmästä voi-
daan käyttää kalneksiini/kalretikuliinisykliä. 
Glykosylaatio on proteiinin translaation jälkei-
nen muokkaus, jossa proteiiniin lisätään sokeri-
osa. Sokeriosa toimii mm. liukoisuuden edistäjä-
nä, kaperonien sitoutumispaikkana ja rakenteen 
vakauttajana. Glykoproteiinin valmistuksessa 
muodostuva peptidiketju sokeroidaan ja kulje-
tetaan endoplasmakalvostoon. ER:ssa sokeriket-
justa poistetaan kaksi glukoosia, jolloin CNX ja 
CRT voivat sitoutua siihen ja yhdessä komplek-
sissa ERp57:n kanssa avustavat proteiinia las-
kostumaan oikein. Proteiinin laskostuessa ainoa 
jäljellä oleva glukoosi irrotetaan, eivätkä CNX 
ja CRT enää sido kyseistä proteiinia jolloin se 
vapautuu joko eritettäväksi (natiivi) tai uudel-
leen glukosyloitavaksi (laskostumaton). UDP-
glukoosi:glykoproteiini-glukosyylitransferaasi 
(GT) tunnistaa laskostumattoman proteiinin ja 
liittää siihen uuden glukoosin, jolloin CNX/CRT-
sykli alkaa alusta. Sykli jatkuu kunnes proteiini 
on oikein laskostunut. Jos proteiini on kuiten-
kin niin viallinen, ettei se voi laskostua oikein, 
hitaasti toimiva ER-α1,2-mannosidaasi poistaa 
lopulta glykoproteiinin sokeriosasta yhden man-
noosin, jolloin viallinen proteiini kohdennetaan 
ERADiin (ER associated degradation) hajotet-
tavaksi. Mannosidaasi toimii näin kelloproteii-
nina, joka poistaa peruuttamattomasti väärinlas-
kostuneet proteiinit laadunvalvonnan kierrosta ja 
lähettää ne pilkottaviksi. (Ellgaard & Helenius 
2003, Cao ja Kaufman 2012, Nakatsukasa ja 
Brodsky 2008).



520

Kuva 1. Kalneksiini/kalretikuliinisyklin periaate. Kuvassa peptidiketjun hiilihydraattirakenne on hyvin 
yksinkertaistettu. Laskostuva proteiini saapuu endoplasmakalvostoon ja glukosidaasit poistavat siitä 
kaksi glukoosia. CNX ja CRT yhdessä ERp57:n kanssa sitoutuvat proteiiniin ja auttavat sitä laskostu-
maan. Kun laskostuvasta proteiinista poistetaan viimeinenkin glukoosi, irtoaa se kaperonikompleksis-
ta. Jos proteiini on laskostunut oikein, se kuljetetaan kohteeseensa. Väärinlaskostuneeseen proteiiniin 
liitetään GT:n toimesta uusi glukoosi ja sykli alkaa alusta. Terminaalisesti väärinlaskostuneesta proteii-
nista poistetaan kierron jatkuessa mannoosi ja se ohjataan hajotettavaksi. 

ERA

ERAD (endoplamic-reticulum associated pro-
tein degradation) on mekanismi, joka tunnistaa 
väärinlaskostuneen proteiinin ER:ssä, merkitsee 
sen kuljetettavaksi solulimaan ja hajoitettavaksi 
proteasomissa. Pääpiirteittäin ERADin toimin-
ta voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Kaperonit 
tunnistavat laskostumattoman proteiinin ja si-
toutuvat siihen pitäen samalla sakkautumisher-
kän materiaalin liukoisena. Sitten laskostumaton 
proteiini siirretään takaisin solulimaan ER:n kal-
von läpi. Tätä vaihetta ei tunneta kovin tarkasti. 
Soluliman puolella hävitettäväksi tarkoitettuun 
proteiiniin yleensä lisätään ubikitiiniä (pieni 
säätelyproteiini) monimutkaisessa kaskadissa. 
Ubikitiinin määrä ja sijainti proteiinissa voivat 
viestiä eri asioita, yhtenä niistä on kohdentami-
nen proteasomin hävitettäväksi. Lopuksi proteii-
ni pilkotaan noin alle 30 aminohapon polypepti-
deiksi, jotka pilkotaan edelleen muissa reaktiois-
sa. (Nakatsukasa ja Brodsky 2008, Lederkremer 
2009, Hebert ja Molinari 2012, Werner et al. 
1996, Bukau et al. 2006)

Laskostumattoman proteiinin vaste

Laskostumattoman proteiinin vaste, UPR (unfol-
ded protein response), on evolutiivisesti hyvin 
vanha mekanismi, jolla solu pyrkii selviämään 
ER:n proteiininlaskostuskapasiteetin ylittymi-
sestä. Parhaiten tunnetaan Saccharomyces ce-
revisiae hiivalla tutkittu Ire1α-reitti (inositol-
requiring 1α). Ire1α on ER:n solukalvon läpäise-
vä endoribonukleaasi, joka sitoo BiP-proteiinia 
ER:n ontelossa. Kun laskostumatonta proteiinia 
kertyy ER:n onteloon, sitoutuu BiP laskostu-
mattomaan proteiiniin irroten samalla Ire1:stä. 
Kun BiP irtoaa Ire1:stä, sytosolin puoleinen en-
doribonukleaasiaktiivisuus käynnistyy, jolloin 
solulimassa oleva Hac1-mRNA muokataan toi-
mivaan muotoonsa. Hac1 on transkriptiofaktori, 
joka tumaan kulkeuduttuaan käynnistää useiden 
eri geenien luennan proteiineiksi. Korkeammilla 
eukaryooteilla, kuten ihmisillä, Hac1:stä vastaa 
XBP1 (X-box binding protein). 

Ihmisen kaksi muuta vastaavanlaista ER:n trans-
membraaniproteiinia, jotka toimivat UPR-sen-
soreina, ovat PERK (double-stranded RNA-de-
pendent protein kinase (PKR)-like ER kinase) ja 
ATF6 (activating transcription factor 6). PERK 
ja ATF6 aktivoituvat BiP:n irrotessa niistä, kuten 
IRE1:en tapauksessakin. 
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PERK dimerisoituu aktivoituessaan ja fosforyloi 
translaation käynnistystekijä eIF2α:n (eukaryo-
tic translation initation factor 2α), joka taas es-
tää 80s -ribosomien toimintaa, joka puolestaan 
vähentää proteiinin tuotantoa. Lisäksi eIF2α 
tarvitaan ATF4-transkriptiofaktorin mRNA-
translaatioon. ATF4 kulkeutuu tumaan, jossa se 
aktivoi useita UPR-geenejä. 

Aktivoituessaan ATF6 irtoaa ER:stä solulimaan 
ja kulkeutuu Golgin laitteeseen. Siellä siitä pilko-
taan irti osa, joka hakeutuu tumaan, jossa se toimii 
transkriptiofaktorina samaan tapaan XPB1:en ja 
ATF4 kanssa aktivoiden UPR geenejä.

UPR-geenit koodaavat kaperoneja ja entsyyme-
jä, jotka auttavat proteiineja laskostumaan tai 
osallistuvat posttranslationaaliseen muokkauk-
seen, eritykseen tai hajotukseen (ERAD). Jos 
tasapainon palauttaminen ei onnistu ja stressitila 
pitkittyy, UPR käynnistää ohjelmoidun solukuo-
leman, apoptoosin. Eri UPR reitit (IRE1, PERK 
ja ATF6) saavat aikaan hieman erilaisia vaiku-
tuksia solussa. Kaikki reitit kuitenkin viestivät 
soluliman kautta tumalle endoplasmakalvostossa 
olevasta ongelmasta.

Kuva 2. UPR:n kolme reittiä. BiP:in irrotessa UPR sensoreista ne aktivoituvat. Ire1α:n endoribonukleaa-
siaktiivisuus kytkeytyy päälle ja se muokkaa soluliman Hac1/XPB1-mRNA:ta, jolloin syntyy Hac1/XBP1 
transkriptiofaktori. ATF6 irtoaa ER:n kalvosta ja menee Golgin laitteeseen, jossa siitä pilkkoutuu tu-
maan kulkeutuva transkriptiofaktori. PERK fosforyloi eIF2α:n joka estää 80s-ribosomia. Samalla eIF2α 
mahdollistaa ATF4 transkriptiofaktorin muodostumisen. Kaikki kolme transkriptiofaktoria menevät tu-
maan, jossa ne aktivoivat kukin omia UPR-geenejään.

On myös esitetty, että UPR sensorit tunnistai-
sivat itse suoraan laskostumattoman proteiinin 
ja BiP osallistuisi lähinnä vasteen säätelyyn. 
Todennäköisesti tämäkin malli on hyvin yksin-
kertaistettu. (Back et al. 2005, Moore ja Hollien 
2012, Pincus et al. 2010, Schröder ja Kaufman 
2005)

Laskostumissairaudet
Proteiinin laskostuminen on hyvin monimutkai-
nen prosessi ja siinä voi luonnostaankin tapahtua 
virheitä. Jos elimistö ei jostain syystä pysty las-

kostamaan proteiineja oikein, seuraa siitä yleensä 
erilaisia ja vaikeusasteeltaan vaihtelevia sairauk-
sia. Laskostumissairaudet johtuvat virheistä eri 
vaiheissa laskostumista ja muokkausta valmiiksi 
proteiiniksi. Laskostumisaurauksia voi esiintyä, 
jos kaperonien toiminta on vajavaista tai jokin 
tietty entsyymi puuttua kokonaan, väärin las-
kostuneen proteiiniin hajotus ei onnistu oikein, 
UPR toimii väärin tai endoplasmakalvostoon 
kertyvä proteiini aiheuttaa UPR-vasteen, joka 
voi pitkittyessään johtaa solun apoptoosiin. Eri-
laisia proteiinin laskostumiseen tai hajotukseen 
liittyviä sairauksia tunnetaan useita kymmeniä. 
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Näistä useita on listattu Guirreron ja Brodskyn 
katsausartikkelissa.

Osa sairauksista aiheutuu tietyn väärin laskos-
tuneen proteiinin pilkkoutumisesta solun oman 
laadunvalvonnan seurauksena. Tästä seuraa 
kyseisen toimivan proteiinin puutos, joka aihe-
uttaa sairauden. Esimerkkeinä kystinen fibroosi 
(CFTR-proteiini), Marfanin oireyhtymä (fibril-
liini) ja Fabryn tauti (α-galaktosidaasi). Sairauk-
sia tunnetaan useita.

Metaboliset sairaudet voivat myös johtua prote-
iinin laskostumisvirheistä. Tyypin II diabetes on 
liitetty proteiininlaskostumishäiriöihin ja UPR-
signaloinnin aiheuttamaan apoptoosiin. Haiman 
β-solujen täytyy tuottaa suuria määriä insuliinia 
(jopa noin 50 % kaikesta proteiinituotannosta), 
johon β-solujen ER:ssä tehdään kolme disulfi-
disidosta. Insuliinia muokataan edelleen Golgin 
laitteessa ennen eritystä. Tällainen insuliinin 
massatuotanto voi aiheuttaa β-soluluille ER-
stressiä. Kuten aikaisemmin mainittiin, ohjaa 
pitkittynyt UPR signalointi solun apoptoosiin. 
Haiman β-solujen tuhoutuminen sekä tyypin I 
että tyypin II diabeteksessa saattaakin johtua pit-
kään jatkuneesta UPR-signaloinnista. Neonataa-
lista diabetesta sairastavista potilaista onkin löy-
detty pistemutaatioita insuliini-geenissä. Diabe-
tes voi syntyä myös reseptoripuutoksesta. Vika 
on tällöin insuliinireseptorissa, joka ei laskostu 
oikein ja kohdennetaan ERADin kautta pilkotta-
vaksi. (Guirrero ja Brodsky 2012, Naidoo 2009)
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Tiivistelmä
Tumareseptorit ovat geenien säätelijäproteiineja, eli transkriptiotekijöitä. Ne ovat solunsisäisiä reseptoreita, 
jotka eri rasvaliukoisiin ligandeihin sitoutuessaan aiheuttavat erinäisiä geeniekspressiossa ilmeneviä vasteita. 
Tumareseptorikompleksi aiheuttaa laajan skaalan erilaisia funktioita rasvahappoaineenvaihdunnasta vieraiden 
aineiden detoksifikaatioon. 

Geenit ovat pakkautuneet tumassa erittäin tiiviiksi kromosomeiksi, mikä estää muun muassa geenien lukua 
ja transkriptiota, eli RNA-ketjun syntetisointia. Jotta transkriptio olisi mahdollinen, on DNA-ketjun oltava 
pakkautunut niin löyhästi, että ketjuun voi tarttua polymeraasi- ja muita entsyymejä. Tumareseptorikompleksi 
mahdollistaa kromatiinin rakenteen muutoksen kromosomirakenteesta löyhäksi helppolukuiseksi DNA-nau-
haksi. Kun DNA-juoste on saatu lukukelpoiseksi, reseptori ohjaa tietyn geenin ekspressiota ligandin säätämän 
ohjeen mukaan joko aktivoiden tai vaimentaen sen ilmentymistä. 

Johdanto
Esseen tarkoitus on antaa selkeä kuva siitä mitä 
tumareseptorit ovat, miten ne vaikuttavat trans-
kriptioon ja mitä ominaisuuksia eri tumaresepto-
rityypeillä on. Tumareseptorien rakenne, toimin-
ta ja muiden transkriptiotekijöiden vaikutusten 
tunteminen on oleellista, kun halutaan ymmär-
tää rasvaliukoisten hormonien vaikutustapoja. 
Tumareseptorit ohjaavat elimistössämme muun 
muassa erinäisiä endo- ja parakriinisiä informaa-
tioita. Lääketieteen ja lääkkeiden kehittämisen 
kannalta tumareseptorien tutkiminen on oleellis-
ta, koska tumareseptoreilla on yhteyksiä moniin 
sairauksiin ja niiden tunnistamiseen. 

Tumareseptorien tuntemus on tuonut markki-
noille jo monia toimivia lääkkeitä, mutta tämän 
hetkinen tuntemus on vain jäävuoren huippu siitä 
mihin tumareseptorien avulla voidaan vaikuttaa. 
Maailmanlaajuiset arviot tumareseptoriligandi-
en osuudesta kokonaislääketarjonnasta vaihte-
levat 10–20% välillä. Esimerkiksi rintasyövän 
hoidossa voidaan käyttää tamoksifeeni nimistä 
lääkeainetta, joka on estrogeenireseptorin ligan-
di. Tulehduksellisiin sairauksiin voidaan käyttää 
deksametasonia, joka on glukokortikoidiresepto-
rien ligandi. 

Tumareseptorit transkription 
säätelijöinä

Tumareseptorien rakenne

Eri tumareseptoreiden rakenteissa on eroja, mut-
ta perusrakenne on aina polaarinen, eli reseptorin 
toinen pää on aminopää ja toinen karboksipää. 
Klassinen perusrakenne myöskin koostuu aina 
kolmesta eri toiminnallisesta alueesta, mitkä 
ovat kohdegeenin aktiivisuutta säätelevä tran-
saktivaatio-alue, DNA:ta sitova alue (tunnetaan 
nimellä DBD=DNA binding domain), ja ligandia 
sitova alue (tunnetaan nimellä LBD=ligand bin-
ding domain). Perusrakenteiden välissä on kui-
tenkin muitakin toiminnallisia alueita. (Fraydoon 
Rastinejad et al. 2013) Aminopää, DBD ja LBD 
ovat rakenteellisesti vakaita ja järjestelmällises-
ti laskostuneita alueita, kun taas karboksipää ja 
sarana-alue ovat epäjärjestäytyneitä ja taipuisia 
(Wikipedia, Nuclear receptors, 2014). DBD ja 
LBD löytyvät jokaisesta tumareseptorista, mutta 
muiden toiminnallisten alueiden suhteen löytyy 
runsaasti erilaisia variaatioita eri tumaresepto-
rien ja eri lajien välillä. (Ingraham & Redinbo, 
2005)
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Kuva 1. Tumareseptorin klassinen primaarirakenne, Jaana Sverloff, 2014

Tumareseptorin toista päätä kutsutaan ami-
nopääksi, eli N-terminaaliksi. N-terminaalin 
sekvenssissä ja ketjun pituudessa on selkeää 
muuntelua eri tumareseptorien ja eri tumaresep-
torien alaryhmien välillä. N-terminaali sisältää 
koaktivaattorialue 1:n AF-1 (actication functi-
on- 1), jonka toiminta on riippumaton ligandin 
läsnäolosta. AF-1:n aktivoiva vaikutus yksinään 
hyvin heikko, mutta tämä toimii yhteistyössä 
karboksipäässä sijaitsevan leusiinipitoisen koa-
ktivaattorin, AF-2 (activation function 2) kanssa 
(Ingraham & Redinbo, 2005). N-terminaali on 
vaihtoehtoisen silmukoinnin yleisin tapahtuma-
paikka ja se sisältää laajasti eri kinaasintunnis-
tussekvenssejä, minkä vuoksi sitä voidaan pitää 
reseptori-, laji-, ja solutyyppispesifisten vaiku-
tusten aiheuttajana (NRR 2011).

Karboksipää, eli C-terminaali sijaitsee ami-
nopäähän nähden vastakkaisessa päässä tuma-
reseptoria. N-terminaalin tavoin C-terminaalin-
kin sekvenssi ja ketjun pituus vaihtelevat reilusti 
eri reseptorien välillä. (Nicole Clarke et al. 2004)

Reseptorin keskiosassa sijaitseva DNA:ta sitova 
alue, DBD, on kaikista eri tumareseptorien yhtei-
sistä toiminnallisista alueista yleisesti säilynein. 
Rakenne on kolmiulotteista muotoaan myöten 
lähestulkoon identtinen kaikissa tuntemissamme 
tumareseptoreissa. (Fraydoon Rastinejad et al. 
2013 & NRR 2011) Tumareseptorit liityvät DNA-
vaste-elementtiinsä DBD:n, tai joissain tapauksis-

sa C-terminaalin, välityksellä. DBD muodostuu 
kahdesta sinkkisormeksi kutsutusta rakenteesta. 
Sinkkisormet poikkeavat toisistaan hieman raken-
teeltaan ja siten myös funktioltaan. Ensimmäinen 
sormi, eli N-terminaalia lähin sormi sisältää P-
box-alueen (P sanasta proksimaalinen) ja toinen 
sormi sisältää D-box alueen (D sanasta distaali-
nen). P- ja D-box-alueiden alfa helix-ketjuilla on 
erilaiset tehtävät. P-box-alueen alfa helix-ketju 
vastaa vaste-elementin ytimen puoleisen alueen 
tunnistuksesta kun taas D-box-alue on kohtisuo-
rassa D-box-ketjuun nähden ja saa aikaan resep-
torin dimerisaation. (NRR, 2011)

LBD, eli ligandia sitova alue on hyvin suhteellisen 
samanlaisena säilynyt alue eri tumareseptoreissa. 
Se tunnistaa reseptorille omaisen rasvaliukoisen 
ligandin, ja jättää muut rasvaliukoiset ligandit re-
septorin ulkopuolelle. LBD-rakennetta kuvataan 
alfa helix-voileiväksi, sillä vastakkaissuuntaiset 
alfa helix-rakenteet ovat laskostuneet kolmiker-
roksisesti voileivän tavoin. Suojassa “voileipä”-
rakenteen alla on tasku jonne reseptorille spesi-
finen ligandi suljetaan ympäristöstään ligandin 
tunnistuksen jälkeen. LBD-alueet muistuttavat eri 
reseptoreissa huomattavasti toisiaan, mutta jokai-
sen reseptorityypin liganditasku on niin ainutlaa-
tuinen kooltaan, ominaisuuksiltaan ja aminohap-
pokoostumukseltaan, että reseptori liittyy tarkasti 
vain omaan spesifiseen ligandiinsa, ja siten sulkee 
muut mahdolliset ligandit ulkopuolelleen. Ihmi-
sen 48 tumareseptoria tutkimalla on todettu että 
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liganditaskujen tilavuus vaihtelee sisältönsä mu-
kaan täysin olemattomasta 1500Å:n paikkeille. 
(Fraydoon Rastinejad et al. 2013)

Sarana-alue on toinen tumareseptorin joustavis-
ta alueista. Se sijaitsee DBD:n ja LBD:n välissä. 
Sarana-alue on välttämätön ligandin liittyessä re-
septorin LBD:n, sillä ligandin sitoutuminen resep-
toriin voi aiheuttaa reseptorin konformaatiomuu-
toksia. Alue mahdollisesti sisältää myös tuman 
paikannussignaaleja ja proteiinien välisten vuo-
rovaikutusten toiminnallisia alueita. (NRR, 2011)

Tumareseptorien toiminta

Tumareseptorien toiminta perustuu niiden saami-
en signaalien vastaanottamiseen, välittämiseen 
ja biokemiallisten ketjureaktioiden käynnistämi-
seen ligandin sitoutuessa reseptoriin. Ligandin 
sitoutuessa reseptorin toiminta on vaihtelevaa 
riippuen reseptorin tyypistä. Erilaisia tumaresep-
toreja on havaittu kahta eri funktionaalista pää-
tyyppiä edustavina. Nämä päätyypit jakautuvat 
vielä edelleen, mutta kaksi päätyyppiä voidaan 
määrittää siten, että tyypin I tumareseptorit si-
jaitsevat sytosolissa (kuva 1) ja tyypin II tu-
mareseptorit tumassa DNA:han kiinnittyneinä 
(kuva 2). (Neil J. McKenna et al. 1999)

Ligandin kiinnittyminen tyypin I tumareseptoriin 
käynnistää lämpöshokkiproteiinien pilkkoutumi-
sen ja tumareseptorikompleksin siirtymisen hor-
monivaste-elementtiinsä DNA:ssa. Lämpöshok-
kiproteiinit ovat tärkeässä roolissa eri proteiinien 
toisiinsa liittämisessä, joten lämpöshokkiproteii-
nin pilkkoutuminen muuttaa reseptoriproteiinin 
kolmiulotteista rakennetta eli konformaatiota. 
Niiden tärkein tehtävä on täten tumareseptorien 
pitäminen inaktiivisessa muodossa. Lämpöshok-
kiproteiinien pilkkouduttua vapaat reseptorili-
gandikompleksit pariutuvat dimeerimuotoon ja 
etsivät DNA:sta niille spesifisen kiinnittymis-
kohdan. DNA:han kiinnittyvä osa sisältää kaksi 
sinkkisormea eli sinkkiä sisältävää proteiinijak-
soa. Näitä esiintyy myös monissa muissa gee-
nien luentaa säätelevissä transkriptiotekijöissä. 
(Farmakologia ja toksikologia, 2007)

DNA:han kiinnittyessään tumareseptorikomp-
leksi avaa DNA:n nukleosomirakennetta. Näin 
transkriptiotekijä voi kiinnittyä DNA:han ja 
RNA-polymeraasi aloittaa transkription. Tämän 
tyyppiset eli tyypin I tumareseptoreita kutsutaan 
steroidireseptoreiksi ja näitä ovat mm. androgee-
nireseptori, estrogeenireseptori, glukokortikoidi-
reseptori ja progesteronireseptori. (Gronemeyer, 
Laudet, 2004)

Kuva 2. Tyypin I tumareseptorin toiminta. Tumareseptori sijaitsee sytosolissa, jossa ligandi (kuvan ta-
pauksessa hormoni) kiinnittyy tumareseptoriin. Patrick Saikkonen, 2014
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Tyypin II tumareseptoreja ovat mm. kilpirau-
hashormonireseptori, retinoidireseptori ja D-
vitamiinireseptori. Tyypin II tumareseptorit ovat 
valmiiksi sitoutuneena DNA:han ja näihin on 
usein kiinnittyneenä myös estäjäproteiini. Li-
gandin kiinnittyminen tämän tyypin reseptoriin 

saa aikaan estäjäproteiinin hajoamisen, avusta-
japroteiinin kiinnittymisen reseptoriin ja tämä 
puolestaan johtaa RNA-polymeraasin aloitta-
maan transkriptioon. Täten tuotettu proteiini saa 
aikaan muutoksia solun toiminnassa.

Kuva 2. Tyypin II tumareseptori. Tumareseptori sijaitsee DNA:ssa vaste-elementtiinsä kiinnittyneenä. 
Patrick Saikkonen, 2014

Tumaresptorien suurperhe

Tumareseptorien suurperhe jaetaan neljään pää-
ryhmään: steroidi-, kilpirauhashormoni-, reti-
noidi- ja orpoihin reseptoreihin. Tumareseptorit 
voidaan jakaa myös eri tavoin mm. funktionsa 
mukaan. Kaikkien neljän pääryhmän uskotaan 
polveutuvan samasta geenistä ja saaneen resep-
torikohtaiset spesifiset ominaisuutensa erinäisten 
mutaatioiden kautta. Tiede ei osaa sanoa onko 
esiaste ollut yhdelle tietylle ligandille spesifinen 
reseptori, jonka liganditaskun rakenne on muut-
tunut ajan saatossa muille ligandeille sopivaksi, 
vai onko esiasteen liganditasku ollut käypä use-
ammalle eri ligandille, ja liganditaskun rakenne 
on muuttunut vuosien saatossa spesifisemmäksi 
pienemmälle kohderyhmälle, tai yhdelle ainoalle 
ligandille. Eri pääryhmien reseptorit ovat kyke-
neviä toimimaan myös keskenään, mikä tukee 

ajatusta yhteisestä alkukannasta. Tumareseptorit 
liittyvät vaste-elementteihinsä yleensä homolo-
gisina dimeereinä, mutta jotkut reseptorit sitou-
tuvat vaste-elementtiinsä heterodimeerinä, jotka 
muodostuvat kahden eri pääryhmän tumaresep-
toreista. Heterodimeereinä toimiminen tuo lisää 
vaihtelua transkriptioon. (Ana Aranda & An-
gel Pascual, 2001)

Steroidireseptorit
Steroidireseptorit ovat yksi tärkeimmistä resep-
torityypeistä. Steroidireseptoriperheeseen kuulu-
vat estrogeeni-, progesteroni-, glukokortikoidi-, 
androgeeni- ja mineralokortikoidireseptorit eli 
tyypin I tumareseptorit. Steroidihormonit toi-
mivat reseptorin välityksellä reseptorin sitoessa 
hormonin. Reseptorin tumaan kulkeutuminen 
tapahtuu joko passiivisesti tai aktiivisesti tuma-
huokosten keskuskanavan läpi. Aktiivinen kul-
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jetus tumaan tapahtuu ATP:n avulla. Steroidi-
reseptorit kulkevat saamiensa signaalien avulla 
sisään ja ulos tumasta jatkuvasti. Kun hormonia 
ei ole paikalla, niin steroidireseptori muodostaa 
eri lämpöshokkiproteiinien kanssa kompleksin, 
joka pitää reseptorin inaktiivisena, mutta valmii-
na sitomaan hormonia. (Laudet, Gronemeyer, 
2002)

Steroidireseptorien toiminta ei ole aivan yksi-
selitteistä. Yleisesti reseptorin toiminta koostuu 
ligandin sitoutumisesta, reseptorien dimeeri-
muodon synnystä, liittymisestä hormonivaste-
elementtiin ja avustavien proteiinien kutsumi-
sesta paikalle transkription aloittamiseksi. Tämä 
tapahtuma voi kuitenkin saman ligandin avulla 
tuottaa varsin erilaista geenin luentaa ja muutos-
ta solun toiminnassa. Syitä miksi reseptori kyke-
nee tuottamaan erilaisia vasteita on monia. Yhte-
nä voidaan pitää avustavien proteiinien runsasta 
lukumäärää, sillä reseptorin toimintaan vaikutta-
via proteiineja on mahdollisesti jopa 50 erilaista. 
Tämän lisäksi eri geenejä tai niiden osia saattaa 
olla hiljennetty tai aktivoitu. Myös vastehormo-
nielementtejä saattaa olla useita, jolloin saadaan 
aikaan erilainen vaste eri kerroilla. (Bain, Con-
naghan, 2014)

Kaikki solut ovat kosketuksissa steroidihormo-
nien kanssa, mutta steroidihormonit vaikutta-
vat vain kohdekudoksissaan steroidireseptorien 
avulla. Vaste steroidihormoneille riippuu koh-
dekudoksen kehitysvaiheesta ja erilaistumisas-
teesta, mutta yleisesti vaste liittyy apoptoosiin, 
eli ohjelmoituun solukuolemaan, sekreetiotoi-
mintaan tai solun liikennöintiin. Steroidihor-
moneilla on kyky vaikuttaa näihin toimintoihin, 
joten on ymmärrettävää, miksi steroidihormonit 
ja steroidireseptorit ovat osallisena moniin syö-
päsairauksiin. Tällaisia syöpäsairauksia esiintyy 
steroidihormoneille herkissä kudoksissa kuten 
rintakudoksessa, haimassa ja keuhkoissa. Ste-
roidireseptorien tutkiminen ja tunteminen on siis 
tärkeää, jotta voisimme ymmärtää syövän syn-
tyä ja kuinka syöpään voidaan lääkkeiden avulla 
vaikuttaa. (Nicholson, McClelland, 1995)

Kilpirauhashormonireseptorit
Kilpirauhashormonireseptori on tumareseptori, 
joka aktivoituu kilpirauhashormonin vaikutuk-
sesta. Kilpirauhashormonireseptorit ovat olen-
nainen osa metaboliassa ja sydämen sykkeen 
säätelyssä. Niillä on myös tärkeä rooli kudoksien 
kehittymisessä. (Wiersinga 2008)

Kilpirauhashormonireseptorin kiinnittymiskoh-
taa DNA:ssa sanotaan kilpirauhasvaste-elemen-
tiksi. Kilpirauhashormonireseptorit voivat sitou-
tua vaste-elementtiinsä monomeereinä, homodi-
meerimuodossa tai heterodimeerimuodossa. Re-
septori voi kiinnittyä vaste-elementtiinsä vaikka 
ligandi ei olisikaan kiinnittynyt reseptoriin. 
Yleisesti kilpirauhashormonireseptorin kiinnit-
tyminen vaste-elementtiinsä ilman ligandia joh-
taa transkription hiljentämiseen. Ilman ligandia 
kiinnittyneen reseptorin kolmiulotteinen malli 
sitoo paikalle estäjäproteiinejä, joiden vaikutuk-
sesta kyseisen geenin luenta hiljenee. Ligandin 
kanssa kiinnittynyt kilpirauhashormonireseptori 
aktivoi geenin luentaa. Ligandin kiinnittymi-
nen muuttaa kilpirauhashormonireseptorin kon-
formaatiota siten, että avustajaproteiinit voivat 
kiinnittyä reseptoriligandikompleksiin ja geeni-
en luenta aktivoituu. Suuri joukko erilaisia prote-
iineja on tunnistettu tällaisiksi estäjäproteiineiksi 
ja avustajaproteiineiksi.

Virheet kilpirauhashormonireseptoreissa vaikut-
tavat hiirillä ainakin ruuminlämpöön ja sydämen 
toimintaan. Kilpirauhashormonireseptorien toi-
mimattomuus ei kuitenkaan aiheuta samanlaisia 
oireita kuin kilpirauhashormonin puuttuminen 
kokonaan. Tähän selityksenä saattaa olla se, että 
kilpirauhashormonireseptorien kohdegeenit jää-
vät neutraaliin tilaan eivätkä ole hiljennettyinä 
kuten kilpirauhashormonin puuttuessa. (Tsai, 
O’Malley, 1994)

Retinoidireseptorit
Retinoidireseptorit ovat funktioltaan samankal-
taisia kuin steroidi-, kilpirauhas-, ja D-vitamii-
nireseptorit. Retinoidireseptorien ligandeja ovat 
A-vitamiini ja sen johdannaiset. Ligandit kul-
jetetaan solulimasta tumaan kantajaproteiinien 
avuin ja siellä ne sitoutuvat retinoidireseptoriin. 
Retinoidireseptorit jaetaan retinoidihapporesep-
toreihin (RAR=retinoid acid receptor) ja retinoi-
di X reseptoreihin (RXR=retinoid X receptor), 
jotka voivat ohjata transkriptiota sekä homo-
dimeereinä että RAR-RXR-heterodimeereinä. 
(Tapio Rantanen, 2006 & Julie Bastien ja Cecile 
Rochette-Egly, 2004) Retinoidihappo- ja retinoi-
di X reseptorit jaetaan molemmat edelleen kol-
meen ryhmään: alfaan, -beetaan, ja -gammaan. 
(Simon C. Dyall et al. 2010)

A-vitamiinilla ja sen johdannaisilla on hyvin tär-
keä rooli kaikkien selkärankaisten alkiovaiheen 
kudosten kehityksessä ja homeostaasissa, sillä 
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ne säätelevät muun muassa solujen erilaistumis-
ta, proliferaatiota ja apoptoosia. (Julie Bastien ja 
Cecile Rochette-Egly, 2004) Myös alkiovaiheen 
jälkeen retinoidireseptorit vaikuttavat solutasolla 
moniin merkittäviin prosesseihin, kuten muistiin 
ja oppimiskykyyn. Retinoidireseptoritasot vä-
henevät iän myötä, mikä on osasyy erinäisiin 
vanhuuden oireiluihin, kuten muistin huonontu-
miseen. (Simon C. Dyall et al. 2010) 

Orvot reseptorit
LBD on jokaisen tumareseptorin tunnistusmerk-
ki, mutta orvot reseptorit jäävät ilman tätä mer-
kintää. Tarkka luku vaihtelee tiheään, mutta noin 
puolet kaikista tuntemistamme tumareseptoreis-
ta kuuluvat orpoihin reseptoreihin. Orvoille re-
septoreille ei ole toistaiseksi löydetty sopivaa fy-
siologista ligandia ja niiden toiminnan luonne ei 
ole täysin selvä. Tiede etsii koko ajan ligandeja, 
jotka täsmäävät orpojen reseptoreiden LBD:n. 
Aikasemmista tutkimuksista on ilmennyt että 
orpojen reseptorien LBD:n liganditaskun koko 
vaihtelee täysin olemattomasta jopa yli 1600Å:n 
kokoiseen. 

Kun orvolle reseptorille löydetään ligandi, kut-
sutaan reseptoria adoptoiduksi reseptoriksi. Jo 
adoptoidut reseptorit ovat olleet sekä tarkasti 
spesifisiä yhdelle tietylle ligandille että ava-
rakatseisemmin useamman erilaisen ligandin 
kanssa sitoutuvia reseptoreja. (Holly A Ingraham 
& Matthew R Redinbo, 2005) Monien orpojen 
reseptorien tiedetään olevan liitoksissa erinäisiin 
fysiologisiin ja patologisiin tapahtumasarjoihin, 
minkä vuoksi niiden ligandien tunnistaminen 
olisi hyvin merkittävää parempien hoitomene-
telmien kehittämisen vuoksi. Ligandien tunnis-
tukseen hyödynnetään erinäisiä menetelmiä, 
bioinformatiikan tutkimuksista suoravälitteiseen 
ligandin ja reseptorin fyysiseen yhdistämiseen 
massaspektroskoopilla. Nykytekniikka ja käy-
tössä olevat työkalut vauhdittavat ligandien tun-
nistusprosessia huomattavasti. (Deshmukh S, 
Madagi SB, 2013)
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Tiivistelmä
Tyypin II diabetes on lisääntynyt räjähdysmäisesti maailmanlaajuisesti. Suurimpana syynä on tämän hetken 
suurimmaksi kansanterveysongelmaksi nimetty, diabetesriskiä huomattavasti nostava lihavuusepidemia – puo-
let eurooppalaisista on jo ylipainoisia. Pohjois-Atlantin ja Pohjoisen jäämeren välissä sijaitsevan Grönlannin 
inuiittien pienessä perustajapopulaatiossa tyypin II diabetes on myös lisääntynyt viimeisen 25 vuoden aika-
na huomattavasti ja isoloituneessa populaatiossa glukoosimetaboliaan osallistuvan TBC1D4-geenin variantin 
(Arg684Ter) on havaittu assosioituvan kohonneen tyypin II diabetesriskin kanssa. Populaatiossa variantin al-
leelifrekvenssi on 17 %, joten sen vaikutus yhdistettynä ylipainoon on Grönlannissa merkittävä.

Tyypin II diabetes on perinteisesti ollut keski-ikäisten ja iäkkäiden ihmisten sairaus, jonka määrä on kuitenkin 
kääntynyt kasvuun kaikissa ikäluokissa ja sitä havaitaan myös nuorissa. Tyypin II diabeteksen määrän ennus-
tetaan lisääntyvän voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä vuoden 1995 135 miljoonasta sairastuneesta jopa 300 
miljoonaan maailmanlaajuisesti (King ym. 1998).

Esseessämme käymme läpi tyypin II diabetekseen liittyvän yleisen patofysiologian; miten sairaus puhkeaa ja 
mitkä ovat oireet. Kerromme glukoosin soluihin sisäänoton signaalireitin ja miten se liittyy tyypin II diabetek-
seen ja Grönlannin inuiiteilla yleiseen TBC1D4-varianttiin. Selostamme, miten tyypin II diabetes ilmenee ja 
periytyy Grönlannin inuiittipopulaatiossa. Lopuksi pohdimme, miten inuiiteilla diabetesta voitaisiin ehkäistä 
ja hoitaa.

Tyypin II diabetes

Diagnoosi

Tyypin II diabetesdiagnoosi voidaan tehdä, kun 
paastoverensokeriarvo on yli 7 mmol/l, soke-
rirasituskokeen kahden tunnin arvo on yli 11 
mmol/l, glykolysoitunutta hemoglobiinia on yli 
6,5 % tai oireisella potilaalla mitataan satunnais-
arvoksi yli 11 mmol/l.

Sokerirasituskokeessa mitataan ensin 12 tunnin 
paastoarvo, jonka jälkeen juodaan 75 g sokeria 
sisältävä liuos. Kahden tunnin päästä verenso-
keri mitataan uudestaan. Sokerirasituskokeessa 
kahden tunnin arvon ollessa alle 7,8 mmol/l ky-
seessä ei ole diabetes, arvoilla 7,8–11 mmol/l pu-
hutaan heikentyneestä sokerinsiedosta ja yli 11 
mmol/l arvoilla henkilöllä on diabetes. Diagnoo-
sikriteeristö löytyy tiivistettynä myös kuvasta 2.
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Kuva 1: Tyypin II diabeteksen diagnosointi ja oi-
reisto. Laakso ym. 2013 mukaillen.

Altistavat tekijät

Tyypin II diabeteksen lisääntyminen on suoraan 
verrannollista ylipainon lisääntymiseen – liikku-
mattomuus, liiallinen paino sekä sen kertymi-
nen erityisesti keskivartaloon lisää- vät insulii-
niresistenssiä. Maailman terveysjärjestö WHO 
nimeää ylipainon (BMI 25–29,9) ja lihavuuden 
(BMI > 30) suurimmaksi kansanterveysongel-
maksi maailmassa (Maailman terveysjärjestö 
WHO 2004). Ylipaino ja lihavuus aiheuttavat 
joka kahden- nentoista kuolintapauksen eli vuo-
sittain noin 300 000 kuolintapausta Euroopan 

Unionin alueella lisäämällä syövän ja sydän- ja 
verisuonisairauksien riskiä (Banegas ym. 2003). 
Ylipainoisella ja liikkumattomalla myös kohon-
nut verenpaine, valtimosairaus ja uniapnea ovat 
yleisiä ja kielivät suurentuneesta riskistä tyypin 
II diabetekseen. Korkea ikä ja perimä lisäävät al-
tistusta, mutta tyypin II diabetes on monitekijäi-
nen sairaus eli myös altistavia elintapoja täytyy 
ilmetä taudin puhkeamiseen.

Oireet ja pitkäaikaisseuraukset

Diabeteksen tyypilliset oireet ovat jatkuva jano, 
suuri virtsanmäärä ja laihtuminen. Jatkuva kor-
kea verensokeri glykolysoi ylimäärin proteiineja 
ja vaikuttaa erityisesti kapillaarisuonien toimin-
taan. Diabeettinen nefropatia eli diabeteksesta 
aiheutunut munuaisten hiussuonikerästen vauri-
oituminen ja munuaisten vajaatoiminta voi joh-
taa jopa munuaisensiirtotarpeeseen. Valitettavas-
ti sekään ei ole lopullinen ratkaisu, sillä usein 
munuaisten vajaatoiminta uusiutuu ajan kanssa. 
Lisäksi keho hylkii vierasta elintä ja elinsiirron 
jälkeen onkin koko loppuelämän ajan huoleh-
dittava tehokkaasta hyljinnänestolääkityksestä. 
Toinen korkean glukoosipitoisuuden aiheutta-
ma merkittävä seuraus on silmän verkkokalvon 
hiussuonien toiminnan muuttuminen, mikä voi 
johtaa vaikeisiin näköongelmiin ja jopa sokeutu-
miseen (Laakso ym. 2013). Kolmanneksi jalko-
jen kapillaarisuonten verenkierron heikentyessä 
jalkaterissä voi esiintyä nekroosia, johon jalan 
amputaatio on usein toimiva hoito. Hoitamaton 
diabetes voi siis heikentää merkittävästi työky-
kyä, elämänlaatua ja pahimmassa tapauksessa 
invalidisoida kuten kuva 1 tiivistää.

Ennaltaehkäisy ja hoito Grönlannissa

Tyypin II diabeteksen puhkeaminen riippuu osit-
tain perimästä, mutta terveelliset elä- mäntavat 
ovat tehokas tapa ennaltaehkäistä sairastumista. 
Henkilön ylipaino, epäterveel- linen ruokavalio, 
johon kuuluu runsaasti tyydyttyneitä rasvoja, 
glykeemiseltä indeksil- tään korkeita hiilihyd-
raatteja sekä runsaasti alkoholia, suurentavat 
tyypin II diabetek- seen sairastumisen mahdol-
lisuutta. Diabetesriskiryhmään kuuluvien tulisi 
käyttää ravin- tonaan paljon tyydyttymättömiä 
kasvi- ja kalarasvoja tyydyttyneiden rasvojen si-
jaan. (Uusitupa 2009).

Länsimaistumisen seurauksena inuiittien elä-
mäntavat ovat muuttuneet erityisesti ruoka- va-
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lion osalta, mikä on osasyynä tyypin II diabetek-
sen määrän suureen nousuun inuiitti- populaa-
tiossa. Perinteisesti inuiitit ovat syöneet kalaa, 
joka sisältää paljon tyydyttymättömiä rasvoja. 
Inuiitit ovat syöneet myös paljon hylkeenlihaa, 
jolla näyttäisi olevan suojaava vaikutus glukoo-
si-intoleranssia vastaan vähintään neljä kertaa 
viikossa syötynä. (Jørgensen ym. 2002).

Jørgensen tutkimusryhmineen (2002) on tutkinut 
tyypin II diabeteksen ilmaantumista ja riskiteki-
jöitä inuiittipopulaatiossa ja todennut, että inuii-
tit, joilla on korkea painoindeksi sekä vyötärö-
lantiosuhde, ovat suuremmassa riskissä sairastua 
tyypin II diabetekseen. Kolmas yhdistävä tekijä 
diabeetikoilla inuiittipopulaatiossa oli ikä – mitä 
vanhempi henkilö, sitä todennäköisemmin hä-
nellä oli diabetes sekä vaurioitunut glukoosito-
lerans- si. Tutkimuksessa huomattiin muitakin 
yhtäläisyyksiä; vähäinen koulutus, liikkumatto- 
muus sekä runsas alkoholinkäyttö olivat yleistä 
sairastuneilla. (Jørgensen ym. 2002.) Diabetesta 
sairastavien inuiittien määrä korreloi myös hei-
dän asuinpaikkansa kanssa; mitä pienemmästä 
kaupungista tai kylästä oli kysymys, sitä suu-
rempi oli sairastuneiden määrä asukkaiden ko-
konaismäärästä. Inuiiteilla diabetesriski näyttäi-
sikin siis riippuvan henkilön sosioekonomisesta 
asemasta. (Jørgensen ym. 2011.)

Suuri osa Grönlannin inuiiteista ei edes tiedä sai-
rastavansa tyypin II diabetesta (Jørgen- sen ym. 
2002). Helpoin tapa ennaltaehkäistä inuiittien 
sairastumista diabetekseen olisi siis koulutuksen 
lisääminen. Jos inuiitit olisivat tietoisempia sekä 
ruokavalion ja liikunnan tärkeydestä diabetek-
sen ennaltaehkäisyssä että sairauden oireista ja 
pitkäaikaisvaikutuksista, sairastuneiden määrää 
saattaisi olla mahdollista laskea. Koulutuksen 
lisäämisellä saataisiin myös jo diabetekseen 
sairastuneet tietoisiksi hoitokeinoista, sillä osa 
tyypin II diabeteksen hoitokeinoista on samoja, 
kuin diabeteksen ennaltaehkäisyssä. Päähoito-
keinoja ovat tehokas laihduttaminen, jos henki-
lö on ylipainoinen, terveellinen ruokavalio sekä 
säännöllinen liikunta. Kaikki nämä laskevat ve-
renpainetta, alentavat verensokeria sekä paranta-
vat veren rasva-arvoja, ja näihin tavoitteisiin hoi-
tokeinoilla nimenomaan pyritään. Jo muutaman 
kilon laihduttaminen parantaa verensokeriarvoja 
ja toisinaan laihduttaminen parantaa diabeteksen 
kokonaan. Ruokavaliolla pyritään painonhallin-
taan ja verensokeritasapainon tasaamiseen. Lii-
kunta tukee laihtumista, mutta se myös itsessään 
alentaa verensokeria lisäämällä solujen insuliini-

herkkyyttä. Jo pelkästään nämä elämäntapamuu-
tokset auttaisivat inuiitteja huomattavasti. Joskus 
tyypin II diabeteksen hoidossa tarvitaan lisäksi 
lääkitystä, jonka saaminen inuiiteille myös pie-
niin ja vaikeasti saavutettaviin kyliin pitäisi var-
mistaa ja taata.

Diabeteksen genetiikka

Inuiittien populaatiohistoria

Grönlannin inuiitit ovat pieni, noin 57 000 ihmi-
sen isoloitunut populaatio. Grönlannin inuiittien 
perustajapopulaation uskotaan polveutuneen Ka-
nadan inuiittien kanssa joko alaskalaisesta Thu-
le-populaatiosta tai arktisilla alueilla olleen Dor-
set-populaation ristey- tyneen saapuneen Thu-
le-populaation kanssa 800–1000 vuotta sitten. 
Esimerkiksi mito- kondrio-DNA:ta tutkimalla 
inuiittien perimän on todettu olevan suhteellisen 
homogee- nista, sillä esimerkiksi Agnar Helga-
son ja muut (2006) totesivat otantapopulaationsa 
geenistön edustavan vain yhdeksää erilaista pe-
rustajahaplotyyppiä. (Helgason ym. 2006.)

Altistavat geenimuodot

Diabeteksen esiintymisessä on suuria eroja eri 
populaatioiden välillä. Merkittävä osa diabe-
teksen yleisyyden eroissa aiheutuu elintavoista, 
mutta myös muutamia altistavia geenivariantteja 
tunnetaan. Meksikolais-amerikkalaisista kak-
sospareista on havaittu al- tistava muoto kyste-
iiniproteaasigeeni CAPN10:sta ja islantilaisilta 
on löydetty glukago- nin eritykseen vaikuttava 
variantti (TCF7l2). Lisäksi adiposyyttien erilais-
tumista säätelevä PPARG ja haiman β-solujen 
K-ATP-kuljettajan alayksikkö KCNJ11 on 
todettu vaikuttavan taudin syntyyn. Haiman 
β-solukehityksen transkriptiotekijävarianteis-
ta HNF1A-, IPF-1- ja HNF4A-geenit lisäävät 
riskiä diabetekselle. Tarkemmat tiedot gee- ni-
varianteista löytyvät liitteestä 1. (Turnpenny & 
Ellard 2007).

Variantin molekyylipatologia

Insuliinin signalointireittiä molekyylitasolla ei 
vielä kunnolla tunneta. Glukoosinkuljettajapro-
teiini 4 (GLUT4) toimintaa on tutkittu paljon, 
ja sen toiminnan on todettu olevan insuliiniriip-
puvainen. Insuliinin kiinnittymisen ja GLUT4- 
transportterin aktivoitumisen välillä on useita 
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välivaiheita. (Watson ym. 2004). Koko signaa-
likaskadi on esitelty kuvassa 2, jonka kohdassa 
1 insuliini aktivoi solukalvossa olevan insulii-
nireseptorin, jossa olevat tyrosiinit fosforyloi-
tuvat. (Harvey & Ferrier, 2011, 311). Fosfory-
loituneet tyrosiinit saavat aikaan solunsisäisen 
signaalikaskadin (kohta 2), kun tyrosiinit akti-
voivat insuliinireseptorisubstraatin välityksellä 
fosfoinositidi-3-kinaasin (PI3K). PI3K fosfory-
loi fosfatidyyli-inositolidifosfaatin fosfatidyyli-
inositolitrifosfaatiksi. Tämä saa aikaan proteiini-

kinaasi B:n (Akt) ja fosfoinositidi-riippuvaisen 
kinaasi 1:en (PDK1) muutokset kohdassa 3. 
PDK1 fosforyloi Akt:n, joka edelleen fosforyloi 
TBC1D4-proteiinin. Fosforyloitunut TBC1D4-
proteiini ei pysty inhiboimaan Rab-proteiinia, 
jolloin Rab-proteiini pääsee aktivoitumaan tri-
fosfaattimuotoonsa ja saa aikaan kohdassa 7 
kuvatun GLUT4-transportterivesikkelien fuusi-
oitumisen solukalvoon. GLUT4-transportterien 
avulla glukoosi pääsee siirtymään sisälle soluun. 
(Bogan 2012).

Kuva 2: Glukoosin otto lihassolun sisään. Kohta 1. Insuliinireseptori koostuu kahdesta solunulkoisesta 
α- alayksiköstä ja kahdesta β-alayksiköstä, jotka ulottuvat solunulkoisen nesteen puolelta solukalvon 
läpi soluliman puolelle. α-alayksiköt sisältävät insuliinin sitoutumiskohdat ja β-alayksikköjen osana on 
tyro- siini. Insuliinin kiinnittyminen insuliinireseptoriin aktivoi reseptorin ja saa β-alayksiköiden tyrosii-
nit fos- foryloitumaan. Kohta 2. Fosforyloituneet tyrosiinit aktivoivat insuliinireseptorisubstraatin (IRS) 
välityk- sellä fosfoinositidi-3-kinaasin (PI3K). PI3K fosforyloi solukalvolipidi fosfatidyyli-inositolidifos-
faatin (PIP2) fosfatidyyli-inositolitrifosfaatiksi (PIP3). Kohta 3. Proteiinikinaasi B (Akt) ja fosfoinositi-
di- riippuvainen kinaasi 1 (PDK1) tunnistavat PIP3:en. PDK1 aktivoi ja fosforyloi Akt:n. Kohta 4. Akt:n 
fos- foryloiduttua aktiiviseen muotoonsa se fosforyloi puolestaan TBC1D4-proteiinin. Kohta 5. Fosfo-
ryloitu- neessa muodossaan TBC1D4 ei enää pysty inhiboimaan Rab-proteiinia ja Rab pystyy fosfory-
loitumaan trifosfaatiksi. Kohta 6. Nyt vesikkelissä olevat GLUT4-transportterit pääsevät fuusioitumaan 
solukalvoon. Kohta 7. Glukoosimolekyylit pääsevät sisälle soluun GLUT4-transportterien kautta.

TBC1D4-variantti inuiiteilla

TBC1D4 (TBC1 domeeniperheen jäsen 4) on 
proteiinia koodaava geeni, joka sijaitsee kromo-
somissa 13. Se kuuluu TBC1-geeniperheeseen, 
jonka kaikilla jäsenillä on toimin- nallinen TBC-
domeeni (Tre-2, Bub2 ja Cdc16). TBC1D4 tun-
netaan myös nimellä AS160 (160 kilodaltonin 

suuruinen Akt-substraatti). TBC1D4 toimii Rab-
proteiinin GTP-aktivaattorina, mikä puolestaan 
saa glukoositransportterit fuusioitumaan solu-
kal- voon ja näin glukoosimolekyylit pääsevät 
sisälle soluun. Geenissä on eksoneita 23 kap- pa-
letta. (National Center for Biotechnology Infor-
mation, 2014)
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TBC1D4-geenivariantin on todettu altistavan 
Grönlannin inuiittit tyypin II diabetekselle ja 
lihassolujen insuliiniresistenssille. Inuiiteilla 
TBC1D4-geenissä arginiini on muuttu- nut lope-
tuskodoniksi ja vaikuttaa näin lopullisen proteii-
nin muotoon. Jørgensenin ym. (2014) tutkimuk-
sessa koehenkilöille tehtiin glukoosirasituskoe 
(ks. edeltä s. 5, 3.1. Diagnoosi). Sellaisilla inu-
iiteilla, jotka olivat homotsygoottisia TBC1D4-
geenin non- sense-mutaation Arg684Ter osalta, 
oli 3,8 mmol/l korkeammat verensokeriarvot 
kuin sellaisilla, joilla ei ollut mutaatiota ollen-
kaan. Mutaation suhteen heterotsygooteilla hen-
kilöillä havaittiin myös 0,43 mmol/l normaalia 
korkeammat verensokeriarvot, mutta ei lähes-
kään niin korkeat kuin homotsygooteilla. Nor-
maali verensokeriarvo tällaisessa testissä tulisi 
olla korkeintaan 7,8 mmol/l. Koska variantilla 
on suuri vaikutus erityisesti homotsygooteille 
kantajille, vaikuttaisi se periytyvän resessiivises-
ti. (Moltke ym. 2014). Kuvasta 2 nähdään, että 
TBC1D4-proteiini on merkittävä tekijä GLUT4- 
signalointireitissä ja siis glukoosin siirtymisessä 
lihassoluun. Inuiiteilla signalointireitti ei pääse 
etenemään loppuun ja GLUT4-transportterit ei-
vät pääse solukalvolle.

Kysymys onkin, miksi mutaatio on säilynyt inu-
iittipopulaatiossa. Kun useista muista euroop-
palaisista populaatioista TBC1D4-variantti lä-
hes puuttuu, inuiiteilla alleelifrek- venssi on 17 
% (Moltke ym. 2014). Onko siitä ollut hyötyä 
inuiittien selviytymisen kannalta? Inuiittien pe-
rinteiseen ruokavalioon on kuulunut paljon kalaa 
ja hylkeenlihaa, jotka sisältävät runsaasti prote-
iinia ja rasvaa, mutta hiilihydraattien saanti on 
ollut vä- häisempää. Vähäinen hiilihydraattien 
saanti ruokavaliosta on saattanut edesauttaa sel- 
viämistä vähähiilihydraattisella ravinnolla, sillä 
korkeana säilynyt verensokeri on taan- nut riit-
tävän energiansaannin esimerkiksi aivoille, joka 
käyttää pääenergianlähteenään glukoosia. Näin 
variantti on toiminut valintaetuna ja säilynyt po-
pulaatiossa.
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Liite 1. Tyypin II diabetekselle altistavat tunnetut variantit. Mukaillen Turnpenny & El- lard 2007 ja Moltke 
ym. 2014.

Geeni Muoto Proteiinin tehtävä Esiintymispopulaatio
CAPN10 SNP43  

(introni 3)
Kysteiiniproteaasi Meksikolais-amerikkalaisia 

kaksospareja
PPARG P12A Adiposyyttien erilaistuminen Kandidaattigeeni
KCNJ11 E23K Haiman β-solujen K-ATP-

kuljettajan alayksikkö
Biologinen kandidaatti

HNF1A G319S Transkriptiotekijä 
β-solukehityksessä

Oji Cree

IPF-1 D76N Transkriptiotekijä 
β-solukehityksessä

Kandidaattigeeni

HNF4A SNP P2-
promoottorissa

Transkriptiotekijä 
β-solukehityksessä

Kandidaattigeeni

TCF7L2 Intronin  
3 variantit

Proglukagonin geeniekspressi- on 
transkriptiotekijä

Islantilaisia perheitä

TBC1D4 R684X Rab-proteiinin GTP-aktivaattori Grönlannin inuiitit
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Tiivistemä
Fosfataasi- ja tensiinihomologi PTEN on lähes kaikkialla elimistössä toimiva kasvunrajoiteproteiini, jolla on 
useita tehtäviä solun kasvuun, kehitykseen, lisääntymiseen ja aineenvaihduntaan liittyen. Tämän lisäksi PTEN 
säätelee solujen insuliiniherkkyyttä toimimalla PI3K-reitin vastavaikuttajana. PTEN-proteiinin ylimäärän on 
todettu heikentävän insuliinisignalointia kudoksissa ja aiheuttavan insuliiniherkkyyden vähenemistä ja insulii-
niresistenssia.

Tutkimuksissa on osoitettu PTEN-deleetioiden useimmissa kudoksissa alentavan insuliinitasoja veressä sekä 
ehkäisevän insuliiniresistenssia, korkeita verensokeritasoja ja tyypin 2 diabetesta. Kudosspesifisen deleetion 
vaikutukset näkyvät koko elimistössä. PTEN:n vaikutukset ovat erilaisia riippuen siitä mihin kudokseen de-
leetio kohdistetaan: hermokudoksessa sen vaikutus saattaa olla jopa päinvastainen. PTEN-geenin deleetioon 
sairauksien hoito- tai ehkäisykeinona liittyy useita ongelmia, kuten joissakin tapauksissa syövän ja ylipainon 
riskin kohoaminen sekä kudosten liikakasvu.

Johdanto
Tyypin 2 diabetes, ylipaino ja metabolinen oi-
reyhtymä ovat 2000-luvulla erittäin vakava kan-
santerveydellinen ongelma etenkin länsimaissa, 
ja sen ennustetaan yleistyvän merkittävästi tule-
vina vuosina (International Diabetes Federation 
2013). Näiden sairauksien taustalla on yliravitse-
mus ja sen myötä häiriintynyt sokeriaineenvaih-
dunta, johon liittyy insuliiniresistenssin kehitty-
minen. Myös Alzheimerin tautia voidaan pitää 
osittain samoista syistä johtuvana hermosolujen 
diabeteksena (Sebastiao ym. 2014).

Insuliiniresistenssi on tila, jossa haima tuottaa 
normaalisti insuliinia, mutta solujen herkkyys in-
suliinille on heikentynyt, eikä verensokeri laske 
odotetulla tavalla ruokailun jälkeen (Mäkinen ym. 
2013). Solujen insuliiniherkkyyttä ylläpitää muun 
muassa PI3K-Akt- signalointireitti, jonka yhtenä 
vastavaikuttajana toimii fosfataasi- ja tensiiniho-
mologi PTEN (Goberdhan & Wilson 2003).

PTEN-proteiinin inhibiittoreita tai sitä koodaa-
van geenin mutaatioita on tutkittu eri kudoksissa 
hoito- ja ehkäisykeinona insuliiniresistenssille, 
diabetekselle ja muille sokeriaineenvaihdunnan 
häiriöille. PTEN kuuluu kuitenkin kasvurajoi-
tegeeneihin ja sillä on tärkeitä tehtäviä solun 
kasvun, kehityksen, aineenvaihdunnan, lisään-
tymisen ja apoptoosin kannalta. Nämä tehtävät 

on otettava huomioon, jos PTEN:n toiminnan 
estämistä halutaan käyttää hoitokeinona: geenin 
deleetion on tutkittu liittyvän useiden erilaisten 
syöpien kehittymiseen (Salmena ym. 2008). 
Kaiken lisäksi PTEN ei toimi kaikissa kehon ku-
doksissa samalla tavalla, vaan hermokudoksessa 
se pikemminkin ehkäisee insuliiniresistenssia 
(Gupta ym. 2012).

Fosfaatti- ja tensiinihomologi PTEN

Yleistä

PTEN, eli fosfataasi- ja tensiinihomologi, on 
samannimisen geenin koodaama proteiini. Tä-
män kromosomissa 10 sijaitsevan kasvunrajoi-
tegeenin mutaation tai proteiinin vähäisyyden 
on osoitettu monissa tapauksissa liittyvän syö-
päkasvaimen kehitykseen. (Salmena ym. 2008.) 
Joitain vuosia sen jälkeen, kun geeni löydettiin 
1997, todettiin, että kun osa geenin eksoneista 
oli deletoitunut, aiheutui hiirillä sikiökuolemia, 
ja heterotsygoottisenakin PTEN-deleetio pystyt-
tiin yhdistämään hiirillä esiintyneisiin syöpiin. 
(Suzuki ym. 2004).

Itse PTEN-proteiinia löytyy lähes jokaisesta ke-
hon kudoksesta, mikä antaa viitteitä proteiinin ja 
geenin suuresta merkityksestä elimistölle. PTEN 
on noin 400 aminohaposta koostuva fosfataasi-
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proteiini, eli se defosforyloi (irrottaa) fosfaatti-
ryhmän kohdemolekyyleistään, joita ovat pää-
osin lipidit, mutta myös proteiinit. Tämän lisäksi 
PTEN-proteiini säätelee osaltaan apoptoosia ja 
solujen lisääntymistä, mikä korostaa sen roolia 
esimerkiksi eturauhassyövän synnyssä (Zhao 
ym. 2004).

Tehtävät

PTEN-proteiinin tehtävä on syövän syntymisen 
estämisen lisäksi toimia yleisesti lipidifosfataa-
sina, eli käytännössä toimia fosfoinositidi-3-ki-
naasi (PI3K) -Akt -reitin negatiivisena säätelijä-
nä (Goberdhan & Wilson 2003). PTEN-proteiini 
estää Akt:n fosforylaation. Tällöin Akt:n tehtävät 
solun kasvuun, kehitykseen ja insuliiniherkkyy-
teen liittyen häiriintyvät. Toisaalta PTEN kyke-
nee toimimaan myös proteiinifosfataasina eri-
tyisesti FAK:lle eli fokaaliadheesiokinaasille, 
minkä vuoksi sillä on myös suuri merkitys her-
mokudoksessa (Gupta & Chinmoy 2012).

PTEN on kuitenkin myös laajemmin mukana 
prosesseissa, jotka liittyvät muun muassa solujen 
kasvuun, tukirangan kehitykseen ja aineenvaih-
duntaan (Song ym. 2012). Tämä selittää hyvin, 
miksi PTEN-geenin häiriöistä johtuva PTEN-
proteiinin vähäinen määrä tai toimimattomuus 
johtaa syövän syntyyn hallitsemattoman kasvun 
kautta. Esimerkiksi PI3K- Akt-signaaliketju es-
tää apoptoosia, ja sillä on tutkittu olevan yhte-
yksiä solusyklin etenemiseen, eli käytännössä se 
on olennainen solujen kasvun ja jakaantumisen 
kannalta (Chang ym. 2003).

PTEN ja insuliiniherkkyys

Insuliiniresistenssi

Insuliiniresistenssi on poikkeava fysiologinen 
vaste insuliiniin sen kohdekudoksessa (Mäkinen 
ym. 2013). Usein insuliiniresistenssiin liittyy lii-
karavitsemus ja ylipaino. Ne käynnistävät tuleh-
dusreaktion rasvakudoksessa ja maksassa, joista 
se leviää myös muihin kudoksiin. Tulehdustila 
indusoi insuliiniresistenssin kehittymistä usei-
den signalointireittien kautta. Insuliiniresistentin 
kudoksen insuliiniherkkyys on heikentynyt, eikä 
solu ota insuliinin kuljettamaa glukoosia vastaan 
tavalliseen tapaan. Niinpä energiaa varastoidaan 
yhä enemmän rasvakudokseen, mikä lisää yli-
painoa, inflammaatiota ja insuliiniresistenssiä 
entisestään. (Shoelson ym. 2006.)

PTEN insuliiniherkkyyden säätelijänä eri 
kudoksissa

Tutkimuksissa on osoitettu, että PTEN-proteiini 
toimii yhtenä insuliiniherkkyyden säätelijänä 
muun muassa rasvakudoksessa (Kurlawalla-
Martinez ym. 2005), maksassa (Stiles ym. 2003), 
luustolihaksissa (Wijesekara ym. 2005), hypota-
lamuksessa (Wang, Opland ym. 2014, Sumita 
ym. 2014) ja haimassa (Wang, Luk ym. 2014, 
Tong ym. 2009, Stiles ym. 2006). Tutkimuk-
sissa todettiin PTEN-geenin deleetion lisäävän 
glukoositoleranssia ja insuliiniherkkyyttä. Nämä 
vaikutukset näkyivät koko kehon metaboliassa 
pelkän kohdekudoksen sijaan. Joissain tapauk-
sissa kudosspesifinen PTEN-deleetio aiheuttaa 
energiavarojen siirtymistä muista kudoksista in-
suliiniherkimpään kudokseen.

Rasvakudosspesifinen PTEN-deleetio paransi 
glukoositoleranssia ja insuliiniherkkyyttä, vä-
hensi insuliinin määrää veressä, lisäsi glukoo-
sikuljettajia solukalvolla ja vähensi seerumin 
resistiinia, joka on tulehdussoluista vapautu-
va hormoni. Myös maksan insuliinisignaloin-
ti lisääntyi. Kuitenkaan rasvakudosspesifinen 
PTEN-deleetio ei lisännyt ylipainoisuutta tai 
rasvahappojen määrää plasmassa. (Kurlawalla-
Martinez ym. 2005.)

PTEN-deleetio hiirten maksassa vähensi insulii-
nin määrää veressä, lisäsi glukoositoleranssia ja 
insuliiniherkkyyttä, sekä kiihdytti glykogeenin 
synteesiä maksassa. Maksan lisääntynyt insu-
liiniherkkyys aiheutti rasvan siirtymistä muista 
kudoksista maksaan. (Stiles ym. 2003.)

Luustolihasten PTEN-deleetio suojasi hiiriä in-
suliiniresistanssilta yliravitsemuksen aikana ja 
lisäsi glukoositoleranssia niiden koko kehossa. 
Insuliiniresistenssin kehittyessä haiman beta- so-
lut alkavat yleensä lisääntyä ja haima alkaa tuot-
taa yhä enemmän insuliinia verensokerin laske-
miseksi. Luustolihasten PTEN-deleetio suojasi 
hiiriä myös haiman liikakasvulta ja veren insulii-
nipitoisuuksien nousulta. Deleetiosta huolimatta 
hiiret lihoivat lähes samaan tahtiin kuin hiiret, 
joilla PTEN-geenin deleetiota ei ollut. (Wijese-
kara ym. 2005.)

Hypotalamuksen PTEN-mutaatio suojasi rottien 
maksaa insuliiniresistenssiltä. Koska hypotalamus 
säätelee kylläisyyttä ja näläntunnetta, rotat söivät 
vähemmän ja niiden paino nousi vähemmän kuin 
vertailuryhmällä. Kuitenkin kun rotat altistettiin 
runsasenergisemmälle dieetille, ei enää havaittu 
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eroa syömisessä ja painon nousussa mutanttien ja 
tavallisten rottien välillä. (Sumita ym. 2014.)

Haimaspesifinen PTEN-deleetio hiirillä kiihdytti 
solunjakaantumista haimassa ja suurensi haimaa. 
Deleetio suojasi hiiriä hyperinsulinemialta ja hy-
perglykemialta, eli korkeilta veren insuliini- ja 
glukoositasoilta. Haiman deleetio vaikutti myös 
maksassa PTEN-tasojen laskuun ja Akt:n fosfo-
rylaation lisääntymiseen. (Tong ym. 2009.)

PTEN-deleetio haiman beta-soluissa vaikutti 
myös kiihdyttävästi solunjakautumiseen ja vä-
hensi apoptoosia. Näin haiman beta-solujen yh-
teismassa kasvoi huomattavasti. PTEN- deleetio 
suojasi beta-soluja vaurioilta ja esti veren glu-
koositasojen nousua beta-solujen vaurion aika-
na. (Stiles ym. 2006.)

PI3K-signalointi säätelee myös haiman glukago-
nia tuottavien alfa-solujen toimintaa. Havaittiin, 
että PTEN-deleetio haiman alfa-soluissa vähensi 
rasvaisella dieetillä olevien hiirten glukagonin 
eritystä. Glukagoni on hormoni, joka stimuloi 
glykogeenin pilkkomista glukoosiksi, jolloin ve-
rensokeri nousee. Glukakonin erityksen vähen-
tyminen suojasikin hiiriä insuliiniresistanssilta ja 
hyperglykemialta. (Wang 2014.)

Vaikka PTEN-toimii negatiivisena säätelijänä 
insuliinisignaloinnissa perifeerisissa kudoksissa, 
Gupta ja Dey (2012) osoittivat, että se saattaakin 
keskushermostossa säädellä positiivisesti insu-
liinisignalointia ja glukoosin sisäänottoa solui-
hin. PTEN-proteiinin inhiboiminen lisäsi Akt:n 
fosforylaatiota hermosoluissa, mutta tästä huoli-
matta glukoosin sisäänotto soluihin häiriintyi ja 
seurasi hermostollinen insuliiniresistenssi.

Solutason mekanismit

PTEN perifeerisissä kudoksessa
Insuliinin ja sen kaltaisten kasvutekijäproteii-
nien (IGF) saapuminen soluun tapahtuu insu-
liinireseptorien kautta. Reseptoreihin kiinnittyy 
useita eri substraatteja, joista alkaa signaaliket-
ju fosforylaatioreaktion avulla. Eräs merkittävä 
substraatti on IRS-1, jonka fosforylaatiota PTEN 
inhiboi. Tämä johtaa PI3K-Akt-signaaliketjun 
katkeamiseen, jolloin insuliinin vaikutus solus-
sa vähenee, mikä altistaa insuliiniresistenssille. 
Vaikkei PTEN suoraan vaikutakaan kaikkiin 
insuliinin vastaanottoon liittyviin signaaliketjui-
hin, niin se silti heikentää solun insuliiniherk-
kyyttä merkittävästi. (Weng ym. 2001.)

Esimerkiksi PTEN:n vaikutuksesta insuliini-
signaloinnin kannalta merkittävän MAPK- sig-
naaliketjun, eli mitogeenin aktivoimien proteii-
nikinaasien kautta kulkevaan reittiin, on kaksi-
suuntaista tietoa. Toisaalta PTEN:n inhiboiman 
insuliinireseptorisubstraatin on todettu vaikut-
tavan välivaiheiden kautta myös solusyklin 
etenemiseen liittyvään MAPK-reittiin (Weng 
ym. 2001), mutta on myös tutkittu, ettei deletoi-
tuneen PTEN-geenin ja MAPK- insuliinireitin 
aktivaatiolla ole yhteyttä (Tang ym. 2005). Se-
littävä tekijä lienee se, että edellinen tutkimus 
oli rintasyöpäepiteelisoluista ja jälkimmäinen 
rasvasoluista. Kudostyyppi vaikuttaa siis PTEN-
proteiinin toimintaan, kuten edellä on todettukin, 
mutta yleisesti PTEN vaikuttaisi toimivan kaik-
kialla muualla paitsi hermokudoksessa insuliini-
resistenssiä kiihdyttävästi.

PTEN hermokudoksessa
PTEN-proteiinin vaikutukset keskushermostossa 
ovat lähes täysin vastakkaiset, ja se lisää solujen 
insuliiniherkkyyttä estäen insuliiniresistenssiä 
muodostumasta. Tämä perustuu niin sanotun 
FAK-ERK-signaalireitin erilaiseen toimintaan 
hermosoluissa. FAK (fokaaliadheesiokinaasi) on 
proteiinikinaasi, joka useimmissa kudoksissa ak-
tivoi PI3K- signaaliketjua täten auttaen insuliinin 
vastaanottoa ja ehkäisten insuliiniresistenssiä, 
mutta hermosoluissa FAK:n vaikutus on päin-
vastainen: Insuliiniresistenteissä hermosoluissa 
on mitattu erittäin korkeita FAK-pitoisuuksia, 
kun taas sitä koodaavan geenin toimimattomaksi 
tekeminen samanlaisissa soluissa kohensi huo-
mattavasti glukoosin vastaanottoa (Gupta ym. 
2012). Erot johtuvat proteiinin erilaisesta kooda-
uksesta hermosoluissa, eikä kaikkia seurauksia 
näistä eroista vielä tiedetä (Gupta & Chinmoy 
2012).

ERK (extracellular signal-regulated kinase) on 
edellä mainittuihin MAP-kinaaseihin kuuluva 
proteiini, jonka aktivaation PTEN-proteiini estää 
toimimalla inhiboivana substraattina FAK- pro-
teiinille. Hermokudoksessa tämä FAK-ERK-ket-
ju toimii insuliininvastaanottoa säätelevän PI3K-
signaaliketjun vastavaikuttajana, jolloin insu-
liiniresistenssin syntyminen olisi mahdollista 
ilman PTEN-proteiinin toimintaa. PTEN-geenin 
deleetio aivokuoren neuroneissa onkin tutkitusti 
johtanut glukoosin vastaanoton heikkenemiseen 
(Gupta & Chinmoy 2012.)
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Poikkeuksellista FAK-ERK-ketjussa hermo-
soluissa on erityisesti se, että niissä kyseinen 
signaaliketju toimii osana apoptoosin käyn-
nistämistä, kun taas muissa soluissa se edistää 
solujen selviytymiskykyä (Gupta & Chinmoy 
2012). Tämä on ominaista hermosoluille – ne ei-
vät kuole, mutta myös niiden uusiutumiskyky on 

heikko, ja juuri FAK-ERK-signaaliketju on eräs 
tätä ominaisuutta selittävä tekijä. PTEN-proteii-
nin puutos tai geenin deleetio voi siis aiheuttaa 
PI3K-signaalireitin inhiboitumisen kautta her-
mosolujen insuliiniherkkyyden vähentymistä, 
minkä on todettu olevan yhteydessä Alzheimerin 
taudin kehittymiseen (van der Heide ym. 2006).

Kuva 1: PTEN-proteiinin toiminta perifeerisessä kudoksessa. Erittäin yksinkertaistetusta kaaviosta käy 
ilmi PTEN:n antagonistinen vaikutus PI3K-Akt-ketjuun, joka säätelee muun muassa solun kasvua ja 
lisääntymistä. Näin selittyy PTEN:n vaikutus tuumorisuppressiossa. PTEN vaikuttaa myös inhiboivas-
ti IRS-proteiinien (insuliinireseptorisubstraattien) toimintaan, jolloin solun insuliiniherkkyys vähenee. 
SHC ja MAPK-reitti ovat karkeana esimerkkinä siitä, että muitakin insuliinisignalointireittejä, joihin 
PTEN:lla on pienempi vaikutus, on olemassa. IRS:t vaikuttavat välivaiheiden kautta myös MAPK-sig-
naalireittiin. Samoja reittejä soluun tulevat muutkin insuliinin kaltaiset kasvutekijät.
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Kuva 2: PTEN-proteiinin toiminta hermokudoksessa. Kaaviossa näkyy samankaltainen insuliinisig-
nalointiketju kuin perifeerisessäkin kudoksessa. Kuitenkin FAK-ERK-reitin erilainen toiminta saa sen 
vaikuttamaan PI3K-Akt signalointiketjua vastaan, jolloin insuliinisignalointi häiriintyy. PTEN-proteiinin 
tehtävänä on inhiboida FAK:n toimintaa jolloin PI3k-Akt-reitti toimii normaalisti, eikä insuliiniresistens-
siä pääse muodostumaan.

Kliiniset sovellukset

PTEN ja diabetes

hyperglykemia. Syynä tähän on insuliiniresistens-
si ja osassa tapauksista myös haiman insuliinituo-
tannon heikentyminen. Usein tyypin 2 diabetek-
seen liittyvät kohonneet insuliinitasot elimistössä, 
sillä kohonnut verensokeri kiihdyttää haiman in-
suliinintuotantoa. Jatkuvassa rasituksen ja tuleh-
dustilan takia haiman insuliinintuotanto voi kui-
tenkin laskea ja lopulta ehtyä kokonaan (Tong ym. 
2009). (Goldenberg ja Punthakee 2013.)

Metabolinen oireyhtymä sisältää samankaltaisia 
oireita, muun muassa vyötärölihavuus, korkeat 
verensokeritasot ja insuliiniresistenssi. Metabo-
linen oireyhtymä ja diabetes esiintyvätkin usein 
yhtä aikaa samoilla henkilöillä. Metaboliseen oi-
reyhtymään liittyy lisäksi sydän- ja verisuonitau-
dit ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt. (Golden-
berg ja Punthakee 2013.)

PTEN-proteiinin vaikutus insuliiniherkkyyteen te-
kee siitä siis tärkeän vaikuttavan tekijän myös dia-
betekseen, metaboliseen oireyhtymään ja muihin 
insuliiniresistenssipohjaisiin häiriöihin. PTEN-de-
leetioiden onkin todettu lukuisissa tutkimuksissa 
ehkäisevän tyypin 2 diabetesta niin ihmisillä, ro-
tilla kuin hiirilläkin useimmissa kohdekudoksissa 
(Stiles ym. 2006, Tong ym. 2009, Pal ym. 2012, 
Wang ym. 2014, Kurlawalla-Martinez ym. 2005).

Haasteita

PTEN on kasvunrajoitegeeni, joten sen syöpää 
estävä vaikutus on otettava huomioon hoitome-
netelmiä suunniteltaessa. Esimerkiksi PTEN-
geenin haploinsuffisienssi, eli toisen alleelin toi-
mimattomuus niin, että proteiinin vaikutus estyy, 
estää tyypin 2-diabetesta tehokkaasti, mutta lisää 
huomattavasti syövän riskiä (Pal ym. 2012). 
Luurankolihaksissa PTEN kuitenkin suojasi hii-
riä yliravitsemuksen aiheuttamalta insuliiniresis-
tenssilta ja tyypin
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2 diabetekselta ilman syöpäriskin kohoamista 
(Wijesekara ym. 2005). Haiman beta-solujen 
PTEN-deleetio sen sijaan korjasi haiman insu-
liinituotannon häiriöitä ilman syöpäriskiä (Stiles 
ym. 2006).

PTEN:n vaikutuksesta ylipainoon on ristiriitaista 
tietoa. PTEN-geenin haploinsuffisienssin todet-
tiin aiheuttavan ylipainoa (Pal ym. 2012). Tämän 
arveltiin johtuvan siitä, että rasvakudos on erityi-
sen herkässä asemassa insuliinin suhteen, joten 
insuliiniherkkyyden kasvu kerää energiavaroja 
eniten rasvakudokseen. Toisessa tutkimuksessa 
esitettiin rasvakudosta kuitenkin hyvänä kohtee-
na PTEN:n deleetiolle, eikä deleetion huomattu 
aiheuttavan ylipainoa (Kurlawalla-Martinez ym. 
2005). Hypotalamukseen kohdistettu deleetio 
sen sijaan ehkäisi ylipainoa, mutta vaikutus pois-
tui yliravitsemuksen aikana (Sumita ym. 2014).

Alzheimerin tautiin liittyy usein insuliinisig-
naloinnin häiriöitä sekä hyperglykemiaa, ja sitä 
kutsutaankin joskus tyypin 3 diabetekseksi (Se-
bastiao ym. 2014). Guptan ja Deyn (2012) tutki-
mus ennustaa, että PTEN:n synteesin lisääminen 
saattaisi hermosoluissa ehkäistä ja hoitaa insulii-
niresistenssia ja siihen liittyviä häiriöitä, kuten 
Alzheimerin tautia. Tämä PTEN:n mahdollinen 
käänteinen vaikutus keskushermostossa täytyy 
ottaa huomioon, jos PTEN:n toiminnan estämis-
tä käytetään hoitokeinona esimerkiksi tyypin 2 
diabetekseen.

On esitetty, ettei ylipaino tai insuliiniresistenssi 
pelkästään aiheuttaisi varsinaista terveydellis-
tä haittaa, vaan sen sijaan vaaran aiheuttaisivat 
korkeat insuliinitasot elimistössä. On tutkittu, 
että karhujen insuliiniherkkyys kasvaa ennen tal-
viunta ja vähenee talviunen ajaksi ilman että in-
suliiniresistenssiin liittyisi tulehdustilaa, korkei-
ta insuliinipitoisuuksia veressä tai heikentynyttä 
kykyä käyttää varastorasvaa energiaksi kuten 
yleensä lihavuuteen liittyvässä insuliiniresistens-
sissa ihmisillä. (Nelson ym. 2014). Myös raskaa-
na olevilla naisilla esiintyy samankaltainen ”ter-
ve” insuliiniresistenssi johon liittyy kiihtynyt 
lipolyysi, eli lipidien pilkkominen rasvahapoiksi 
ja glyseroliksi (Barbour ym. 2007).

Insuliiniresistenssin on myös tutkittu toimivan 
osana elimistön antioksidanttista puolustusjär-
jestelmää, eli suojaavan elimistöä oksidatiivi-
selta stressiltä. Insuliiniresistenssi saattaakin siis 
olla elimistön hyödyllinen puolustusreaktio lii-
karavitsemukselle. Tällöin pelkän insuliiniresis-
tenssin hoitaminen ei ole välttämättä järkevää el-

lei myös sen alkuperäistä syytä poisteta (Hoehn 
ym. 2009).

Jos PTEN:a halutaan käyttää kohteena insulii-
niresistenssin ja muiden häiriöiden hoidossa 
tulevaisuudessa, täytyy suorittaa paljon lisätut-
kimuksia aiheesta. Suurin osa tutkimuksista on 
tehty hiirillä tai rotilla, joten täytyy selvittää, 
kuinka suuri osa tuloksista pitää paikkansa myös 
ihmisen elimistössä. Yksinkertaisempi, hait-
tavaikutuksettomampi ja huomattavasti edul-
lisempi tapa ehkäistä niin tyypin 2 diabetesta, 
insuliiniresistanssia kuin Alzheimerin tautiakin 
on useissa PTEN-tutkimuksissakin esiin noussut 
ruokavalio. Selvittämällä tarkemmin häiriötilo-
jen pohjalla olevia signaaliketjuja voidaan kui-
tenkin ymmärtää paremmin eri ruokavalioiden-
kin vaikutuksia.
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Tiivistelmä
Geeniterapihoidolla tarkoitetaan geenin siirtämistä yksilön soluihin ja kudoksiin, joissa se inaktivoi tai korvaa 
toimimattoman tai väärin toimivan geenin tai muutoin vaikuttaa sen ilmentymiseen. Geenien paremman ym-
märtämisen ja ihmisen genomin kartoittamisen myötä geeniterapia on alkanut kehittyä yhä kiihtyvällä tahdilla 
aina 1990-luvun ensimmäisistä läpimurroista asti. Euroopan lääkevirasto onkin jo hyväksynyt markkinoille 
ensimmäisen geeniterapialääkkeen ja uusia kehitetään ja testataan jatkuvasti. Moniin vaikeasti hoidettaviin 
sairauksiin, kuten HIV ja syövät, on myös kehitteillä lupaavia geeniterapiahoitoja.

Geeniterapia
Geeniterapialla tarkoitetaan nukleiinihappojen 
(pääasiassa DNA:n) siirtämistä soluihin sairauden 
estämiseksi, parantamiseksi tai muutoin hoitami-
seksi. Hoitojen kehityksen alkaessa etsittiin lähin-
nä terapiamuotoja yksittäisen geenin aiheuttamiin 
sairauksiin (mm. Blaese ym. 2005), mutta pian 
tutkimuskohteiden kirjo laajeni muun muassa 
monitekijäisten sairauksien kuten syövän hoitoon 
(mm. Morgan, 2006). Hoidot kohdistuvat aina so-
maattisiin soluihin, sillä vaikka periaatteessa näil-
lä hoidoilla voisi pysäyttää joidenkin geneettisten 
sairauksien periytymisen, ituradan solujen mani-
puloiminen on kiellettyä siihen liittyvien eettisten 
ongelmien takia. Heinäkuussa 2013 käynnissä oli 
1970 kliinistä tutkimusta, joista kaksi on faasissa 
IV, 72 faasissa III ja 20 faasissa II/III. (John Wiley 
& Sons ltd, 2013)

DNA:han perustuvat hoitomenetelmät ovat toi-
mintamekanismeiltaan hyvin monimuotoisia. 
Hoitavat geenit voivat tuottaa normaaleja prote-
iineja väärin toimivien sijaan (Blaese ym. 1995) 
tai aiheuttaa apoptoosin syöpäsolussa. (Tu K 
ym. 2013) Hoitava nukleiinihappo voi olla lyhyt 
oligonukleotidi, joka estää viallisen proteiinin 
translaation liittymällä mRNA-han. (Vitravene 
Study Group 2002) tai aptameeri joka tarttuu 
sairautta aiheuttavaan proteiiniin ja muuttaa sen 
toimintaa.

Hoitojen kehitys

Vuonna 1990 aloitettiin ensimmäinen geenite-
rapiahoito kahdelle lapselle, joilla oli havaittu 
adenosiinideaminaasi (ADA) -geenin puutos, 

mikä saa aikaan immuunipuolustuksen romah-
tamisen. Hoidossa käytettiin vektoreina retro-
viruksia, joilla geeniä siirrettiin lasten T-lymfo-
syytteihin. Hoidon seurauksena T-lymfosyyttien 
määrä normalisoitui ja monet soluvasteet parani-
vat. (Blaese ym. 1995) Hoidon onnistuminen loi 
pohjan geeniterapian kehittämiselle ja erilaisten 
geeniterapialääkkeiden tuotannolle. 

Eräs lupaavimmista mahdollisista geeniterapia-
hoidettavista sairauksista on sirppisoluanemia, 
sillä se johtuu yhdestä ainoasta pistemutaatiosta 
ihmisen perimässä. Mutaatio saa aikaan virheel-
lisen hemoglobiinimolekyylin muodostumisen. 
Vuonna 2001 saatiin siirrettyä terveitä kanta-
soluja hiiriin, joilla oli sirppisoluanemia, käyt-
täen HIV-perusteista virusvektoria. Hoito kor-
jasi lähes kaikki punasolut ja oireet paranivat. 
(Pawliuk ym. 2001). Toistaiseksi HIV-vektorin 
käyttöön ihmisissä suhtaudutaan varauksella, ja 
ennen hoitojen aloittamista tarvitaan vielä suuret 
määrät ihmiskokeita. 

Niin ikään paljon on tutkittu geeniterapian käyt-
töä syövän hoidossa. Vuonna 2006 15 potilaa-
seen siirrettiin potilaan omia T-lymfosyyttejä, 
joita oli muunneltu tunnistamaan syöpäsoluja. 
Kaikilla potilailla veren lymfosyyttitasot nou-
sivat merkittävästi vähintään kahdeksi kuukau-
deksi hoidon aloittamisesta ja kahdella potilaalla 
hoito sai aikaan merkittävää syöpäpesäkkeiden 
pienenemistä. Tällaisen hoidon vaikeutena on, 
että potilaalla on oltava valmiina kasvaimeen 
vaikuttavia lymfosyyttejä, joita sitten voidaan 
eristää ja muokata. Tämän takia onkin yritetty 
kehittää myös hoitomuotoa, jossa käytetään hy-
väksi elimistön luonnollisia tappajasoluja. Tap-
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pajasoluja saatiin muokattua siten, että ne tun-
nistivat kasvaimesta peräisin olevia antigeenejä 
ja tuhosivat täten syöpäsoluja. Hoidolla saatiin 
aikaan rohkaisevia tuloksia. (Morgan 2006) 

Vektorit

Koska vapaa DNA pilkkoutuu nukleaasientsyy-
min vaikutuksesta, useimmiten geenihoitoon 
tarvitaan vektoria: kuljettajaa, joka vie hoitavan 
geenin kohdesoluihin. Ihanteellinen vektori veisi 
tarvittavan geneettisen materiaalin kohdesoluun 
reagoimatta muiden rakenteiden kanssa, näin 
mahdollistaen hoitogeenin parhaan mahdollisen 
ilmentämisen ilman toksisuutta. Vektorin valin-
taan vaikuttaa kohdesolun lisäksi siirrettävän 
geeniaineksen koko sekä se, tehdäänkö siirto ke-
hossa eli in vivo vai otetaanko potilaasta kohde-
soluja, joihin geneettinen aines siirretään kehon 
ulkopuolella, ex vivo, ja jotka sitten siirretään 
takaisin potilaaseen. In vivo-siirrossa ongelma-
na on mahdollinen immuunivaste vektorille tai 
vieraalle perintöainekselle, kun taas ex vivo-me-
netelmässä kohdesolujen istuttaminen takaisin 
kehoon tuottaa vaikeuksia. (Patil ym, 2005; Kay 
ym, 1997)

Viraaliset vektorit
Evoluution ansiosta virukset ovat kehittyneet 
ajan kuluessa erinomaisiksi perintöaineksen kul-
jettajiksi, joiden luonnolliseen toimintaan kuuluu 
kaksi vaihetta: infektoiminen ja monistuminen. 
Infektointivaiheessa virus tarttuu spesifisesti so-
pivaan isäntäsoluun ja siirtää perintöaineksensa 
osaksi tämän perimää, joko pysyvästi tai erillise-
nä plasmidina. Monistusvaiheessa taas siirretty 
geneettinen aines aktivoituu, jolloin isäntäsolu 
alkaa tuottaa viruksen proteiineja, minkä jälkeen 
kootut uudet virukset vapautuvat infektoimaan 
uusia isäntäsoluja. Geeniterapiassa hyödynne-
tään transduktiota, syklin ensimmäistä vaihetta 
ei-viraalisen geenin siirtämiseksi haluttuun koh-
desoluun. Eri virusten ominaisuudet vektoreina 
vaihtelevat suuresti: esimerkiksi adeno-assosioi-
dut virukset (Kuva 1) voivat kuljettaa vain noin 
5 Kbp ei-viraalista DNA:ta ja integroida sen 
kohdesolun genomiin, kun taas herpesvirus voi 
kuljettaa jopa 50 Kbp vierasta DNA:ta, mutta 
sen siirtämä perintöaines jää soluun plasmidiksi. 
(Vanucci L ym. 2013)

Kuva 1. Adeno-assosioidun vektorin toiminta yk-
sinkertaistettuna. Muuntogeeninen virus kiinnit-
tyy (1) kohdesolun solukalvoon ja fagosytoituu. 
Virus kulkee endosomissa (2), kunnes pääsee 
siitä ulos (3) ja kulkeutuu tumaan, minne se va-
pauttaa perintöaineksensa. Perintöaines kiinniit-
tyy osaksi isäntäsolun genomia (4) ja solu aloittaa 
halutun proteiinin tuotannon.

Kesällä 2013 käynnissä olleista kliinisistä tutki-
muksista noin 70 %:ssa vektorina toimii virus. 
Näistä käytetyimpiä ovat adenoviraaliset vekto-
rit, jotka on tehty tavallisesti hengitystieinfek-
tioita aiheuttavista adenoviruksista. Ne voivat 
kuljettaa 8 Kbp vierasta perintöainesta, joka ei 
liity osaksi kohdesolun perimää. Koska adenovi-
rukset ovat hyvin yleisiä, useilla on tavallisimpia 
serotyyppejä vastaan vasta-aineita, minkä vuoksi 
adenoviraaliset vektorit pitää jalostaa harvinai-
semmista serotyypeistä. Tämä rajoittaa myös an-
nostelukertojen määrää, sillä immuunivaste näitä 
viruksia vastaan kehittyy nopeasti. (Vanucci L 
ym. 2013; John Wiley & Sons ltd, 2013)

Toiseksi yleisempiä ovat retroviraaliset vektorit, 
joissa geeni siirretään RNA:na, jonka kohdeso-
lu kopioi DNA:ksi käänteiskopijoijaentsyymin 
avulla ja liittää perimäänsä. Tähän menee aikaa, 
joten retrovirusten kuljettamien geenien ilmen-
tyminen on hieman hitaampaa kuin esimerkiksi 
adenoviruksilla, mutta vaikutus on pysyvä. Mui-
ta tutkittavia viraalisia vektoreita ovat muun mu-
assa adeno-assosioidut virukset, vaccinia-suvun 
virukset sekä rokkovirukset. (Vanucci L ym. 
2013; John Wiley & Sons ltd, 2013)

Ei-viraaliset vektorit
Ei-viraalisten vektoreiden siirtoteho elimistös-
sä on yleisesti ottaen pienempi kuin viraalisten, 
mutta ne eivät aiheuta immuunivastetta yhtä 
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herkästi. Suurimmassa osassa muuta kuin virus-
vektoria käyttävissä kliinisissä geenilääketutki-
muksista, noin 18 %:ssa kaikista tutkimuksista 
vuonna 2013, perintöaines siirretään kohdeso-
luun plasmidina tai muuten vapaana DNA:na. 
Myös vapaata RNA:ta käytetään. Varsinaisia 
ei-viraalisia vektoreita on tutkimuksessa usei-
ta erilaisia. Niiden tutkimus tarjoaa haastetta ja 
mahdollisuuksia innovaatioille, mutta on vielä 
alkuvaiheessa (John Wiley & Sons ltd, 2013; 
Zhang ym. 2012)

Eräs esimerkiksi syövän hoitoon suunniteltu kul-
jetustapa on rakentaa negatiivisesti varautuneen 
nukleiinihapon ympärille kationinen lipidikal-
vo, joka helpottaa sen siirtämistä soluun, mutta 
toisaalta lisää huomattavasti myös epäspesifisiä 
reaktioida solujen kanssa. Ongelma on ratkaistu 
esimerkiksi laittamalla syntyvän nanopartikkelin 
pintaan hydrofobisia polymeerejä kuten polye-
tyyliglykolia (PEG). Tämä kuitenkin puolestaan 
häiritsee kuljettajavesikkelin kiinnittymistä so-
luihin, joten niihin liitetään helposti muuttuvia 
sidoksia tai pH- tai muita reseptoreita, joiden 
ansiosta PEGylaatio hajoaa tavoittaessaan koh-
desolun.Tällaisia vektoreita kutsutaan myös li-
popolyplekseiksi. (Zhang ym. 2012)

Myös mekaanisia keinoja voidaan käyttää in 
vivo: ultraäänellä voidaan parantaa solukalvojen 
läpäisevyyttä, jolloin kohde-elimessä voidaan 
huomattavasti lisätä hoitavan perintöaineksen 
pääsyä soluun. (Negishi Y ym. 2010) Magneet-
tien avulla ollaan onnistuttu lisäämään hoitogee-
nin pääsyä soluun, kun se on pakattu lipopolyp-
leksiin johon on liitetty magneettisia rautaoksi-
dinanopartikkeleita. 

Alipogeenitiparvoveekki

Alipogeenitiparvoveekki on kauppanimellä Gly-
bera ensimmäinen EU:ssa markkinoille päässyt 
geenilääkevalmiste, jota käytetään familiaalisen 
lipoproteiinilipaasin puutoksen eli LPLD:n hoi-
toon potilailla, joilla on ruokavalion rasvarajoi-
tuksista huolimatta ilmennyt vakavia haimatu-

lehduksia. Siinä terve LPL-geeni on viety tyypin 
1 adeno-assosioituun virukseen joka toimii luon-
nollisesti lihassoluissa. Lääke annetaan yhdellä 
hoitokerralla useina pieninä injektioina potilaan 
alaraajojen lihaksiin, ja potilaan on käytettävä 
immunosupressiivista lääkitystä kolme päivää 
ennen hoitoa ja 12 viikkoa sen jälkeen. Koska 
LPLD on hyvin harvinainen sairaus, alipogeeni-
tiparvoveekin kliininen näyttö perustuu pieneen, 
yhteensä 27 ihmisen aineistoon. Lääkkeen pitkä 
lupaprosessi saattaakin toimia ennakkotapaukse-
na, nopeuttaen harvinaisiin sairauksiin tulevai-
suudessa kehitettävien lääkkeiden hyväksymistä 
markkinoille. (Salmikangas, 2013; Ylä-Herttua-
la, 2013)

Muut geeniterapialääkkeet

Vuonna 2003 Kiinassa hyväksyttiin ensimmäi-
nen geeniterapialääke pään ja kaulan levyepi-
teelikarsinooman hoitoon kauppanimellä Gen-
dicine. Lääkkeessä adenoviraalinen vektori kul-
jettaa p53-geenin syöpäsoluun, mikä saa aikaan 
solukuoleman. Kliinisissä kokeissa noin 66%:lla 
potilaista, jolla oli myöhäisvaiheen pään ja kau-
lan levyepiteelikarsinooma, kasvaimet katosivat 
kokonaan. Myös Yhdysvalloissa on käynnissä 
vastaavanlaisia p53-geeniin perustuvia geenite-
rapiahoitoja. (Patil S. ym. 2005)

Fomivirseeni (Yhdysvalloissa kauppanimellä 
Vitravene) on vuonna 1998 Yhdysvalloissa sy-
tomegaloviruksen aiheuttamaa verkkokalvon tu-
lehdusta hoitamaan kehitetty geeniterapialääke. 
Fomivirseeni on oligonukleotidi, jonka toimin-
ta perustuu antisense-tekniikkaan. Yksijuostei-
nen nukleiinihappo tarttuu viraaliseen lähetti-
RNA:han ja näin ollen estää translaation. Hoitoa 
käytetään paikallisesti potilailla, joilla on AIDS, 
jos heillä muut hoidot eivät ole mahdollisia yh-
teensopivuuden takia tai aiemmat hoidot eivät 
ole tehonneet. Euroopan lääkevirasto (EMEA) 
hyväksyi Fomivirseenin käytön 1999. (Vitravene 
Study Group 2002)
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Taulukko 1. Eräitä muita myöhäisen vaiheen kliinisessä tutkimuksessa olevia DNA-pohjaisia lääkkeitä. 
Mukailtu Patil SD et al, 2005

Lääkeaine / 
Kehittävä yritys

Lääkkeen tyyppi Kehityksen vaihe Hoidettava 
sairaus

Vaikutus-
mekanismi

Advexin 
/ Introgen 
Therapeutics

Plasmidi Faasi III 
itsenäisesti tai 
5-fluorourasiilin 
kanssa

Itsepintainen pään 
ja kaulan alueen 
levyepiteelikarsi-
nooma

Adenovirus, 
p53-geenin 
aktivoituminen 
johtaa apoptoosiin

Affinitak / Isis 
Pharmaceuticals

Antisense 
oligonukleotidi

Faasi III 
karboplatiinin 
ja paklitakselin 
kanssa

Tason IIIb tai IV 
ei-pienisoluinen 
keuhkosyöpä

Proteiinikinaasi 
alfan ekspression 
inhiboiminen

Alicaforsen / Isis 
Pharmaceuticals

Antisense 
oligonukleotidi

Faasi III Crohnin tauti Solujen välisen 
adheesiomolekyy-
lin 1 (ICAM-1) 
inhibiittori

Macugen / 
Eyetech and Pfizer

Aptameeri Faasi III 
fotodynaamisen 
terapian kanssa tai 
ilman

Ikään liittyvä 
keltatäplän 
solujen rappeuma

Verisuolen 
endoteelin 
kasvutekijän 
(VEGF) 
inhibiittori

Hoitojen ongelmat

Geeniterapialääkkeiden käyttö ei kuitenkaan ole 
ollut täysin ongelmatonta. Muun muassa ADA-
geenin siirtämiseen käytetty gammaretroviraa-
linen vektori, joka on tuotettu hiiren leukemia-
viruksesta, on aiheuttanut potilaissa leukemian-
kaltaisia häiriöitä. Tämä johtuu todennäköisesti 
retrovirusvektorin kiinnittymisestä proto-onko-
geenin promoottorialueelle, mikä johtaa epä-
tavalliseen transkriptioon. (Hacein-Bey-Abina 
ym. 2003)

Adenovirusvektori voi menettää tehokkuutensa, 
kun sitä säilötään pidempiä aikoja säilytysliu-
oksessa. Niiden tehon on havaittu heikkenevän 
myös kudoksen vanhetessa. Adenovirusvektorit 
voivat aiheuttaa kudoksissa tulehduksia. Ret-
roviraaliset vektorit ovat epävakautensa takia 
vaikeita valmistaa suuremmassa mittakaavassa 
ja sen takia tuotanto onkin kallista. (Patil S ym. 
2005)

Myös muun muassa polymeereihin perustuvassa 
kuljetuksessa on havaittu ongelmia. Polymeeri-
en molekyylimassan jakautumista on hyvin vai-
kea säädellä, mikä saa aikaan vaihteluita hoidon 
vaikutuksissa. Lisäksi ne ovat kuljettajina melko 
tehottomia. Joidenkin polymeerien on havaittu 
myös aiheuttavan epätoivottuja haittavaikutuk-
sia. Esimerkiksi biopolymeeri nimeltä kitosaani 
saa potilaassa aikaan hyperkolesterolemiaa. (Pa-
til S ym. 2005)
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Tiivistelmä
Y-kromosomin evoluutiota on määrittänyt tekijäinvaihdon estyminen varhaisten proto-sukupuolikromosomien 
välillä. Tämä, sekä tästä johtuva mutaatioiden kertymä, määräävät Y-kromosomin kehitystä vielä nykyäänkin. 
Y-kromosomi on jakautunut useisiin alueisiin, joilla on erilaisia rakenteellisia ja geneettisiä ominaisuuksia. 
Vain tietyt alueet kykenevät muille kromosomeille tyypilliseen tekijäinvaihtoon. Erilaiset muutokset Y-kromo-
somissa voivat johtaa alueiden siirtymiseen tai katoamiseen, mistä voi seurata muun muassa lapsettomuutta. 
Nykylääketieteen avulla joitakin lapsettomuustapauksia voidaan kuitenkin jo hoitaa, mutta mikäli ongelman 
aiheuttaa esimerkiksi siittiöiden puutos, ovat hoitomahdollisuudet olemattomat.

Johdanto
Ihmisten sukupuoli määräytyy sukupuolikromo-
somien X ja Y perusteella. XX-genotyyppinen 
yksilö on nainen ja XY-genotyyppinen mies. Y-
kromosomin tekee mielenkiintoiseksi sen mie-
hiin rajoittunut perinnöllisyys sekä sen lähes 
olematon kyky rekombinoida. Rekombinaatiolla 
tarkoitetaan tässä tapauksessa meioosissa vas-
tinkromosomien välillä tapahtuvaa geenien tai 
niiden osien vaihtumista eli tekijäinvaihtoa. 

Y-kromosomissa on muiden kromosomien ta-
paan kaksi käsivartta, pidempi Yq ja lyhyempi 
Yp. Ihmisen Y kromosomin 78 geenistä mikään 
ei ole elintärkeä, sillä Y-kromosomin periyty-
minen on rajoittanut vain miehiin. Emäspareja 
Y-kromosomissa on 60 miljoonaa. (Poongothai 
ym. 2009)

Y-kromosomi on kehittynyt useaan otteeseen 
evoluution aikana eri eliöryhmillä. Vallitsevan 
teorian mukaan X- ja Y-kromosomit ovat alku-
jaan kehittyneet autosomiparista ja rekombinaa-
tion puutos on johtanut niiden muotoutumista 
erillisiksi sukupuolikromosomeiksi.

Y-kromosomi vaikuttaa kivesten muodostu-
miseen ja näin ollen testosteronin tuotantoon. 
Kromosomin poikkeavuudet voivatkin aiheuttaa 
muutoksia miehisiin ominaisuuksiin ja geneetti-
siin tapahtumiin. Miesten lapsettomuustapauk-
sista osa on Y-kromosomiperäisiä. Varsinaisia 
Y-kromosomisesti periytyviä sairauksia ei kui-
tenkaan tunneta. (Kääriäinen H 2002)

Y-kromosomin evoluutio
Useilla eukaryooteilla eli aitotumallisilla eliöil-
lä sukupuoli määräytyy dimorfisten eli kahden-
muotoisten sukupuolikromosomien perusteel-
la. Kaikkien eukaryoottien Y-kromosomeilla 
ei kuitenkaan ole samaa yhteistä kantamuotoa, 
vaan Y-kromosomi on kehittynyt useita kertoja 
evoluution aikana (Charlesworth 2003). Nisäk-
käiden Y kromosomeilla on keskenään yhte-
näisiä piirteitä, mutta esimerkiksi nisäkkäiden 
ja lintujen sukupuolikromosomit eivät muistuta 
toisiaan. Linnuilla sukupuoli määräytyy ZZ/ZW-
sukupuolikromosomien mukaan ja nisäkkäiden 
ja lintujen sukupuolenmääräytymismekanismit 
ovatkin eriytyneet toisistaan noin 300 miljoonaa 
vuotta sitten (Nanda ym. 2000).

Y ja X kromosomien eriytyminen

X- ja Y-kromosomien arvellaan kehittyneen eril-
lisiksi ja keskenään erilaisiksi sukupuolikromo-
someiksi noin 150 miljoona vuotta sitten (Veyru-
nes ym. 2008). Y-kromosomin erilaistumisen se-
litykseksi on tarjottu teoriaa, jossa toiseen alku-
peräisesti samanlaisesta autosomiparin jäsenestä 
on siirtynyt miehistä kehitystä ohjaava geeni. 
Syntyviä erillisiä, tulevia sukupuolikromosome-
ja, voi nimittää proto-sukupuolikromosomeiksi. 
Koska nisäkkäiden ja näin ollen myös ihmisten 
sukupuolikromosomit ovat keskenään erilaisia 
eli heteromorfisia, on seuraava vaihe niiden syn-
typrosessissa ollut proto-sukupuolikromosomien 
välisen rekombinaation estyminen eli suppres-
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sio. Rekombinaation suppressiota on voinut 
edistää esimerkiksi geenien järjestystä muutta-
vat kromosomien osien kääntymät eli inversiot. 
(Bachtrog 2013)

Rekombinaation suppressiota ovat edistäneet 
myös sukupuoliset antagonistiset mutaatiot. Su-
kupuolisilla antagonistisilla mutaatioilla tarkoi-
tetaan mutaatioita, jotka ovat hyödyllisiä toiselle 
sukupuolelle, mutta haitallisia tai neutraaleja toi-
selle. Antagonistiset mutaatiot perustuvat siihen, 
että miehet ja naiset tarjoavat alleeleille erilaisen 
”ympäristön”, jolloin niihin kohdistuu erilainen 
valintapaine. Esimerkiksi jokin miehille hyö-
dyllinen, mutta naisille neutraali tai haitallinen 
alleeli on ajan mittaan siirtynyt proto-Y-kromo-
somiin, jossa se on ollut positiivisen valinnan 
kohteena ja on voinut säilyä evoluutiossa. An-
tagonistisen mutaation säilymisen edellytyksenä 
onkin ollut sen siirtyminen siltä sukupuolelta 
löytyvään proto-sukupuolikromosomiin, jonka 
kelpoisuutta mutaatio parantaa. (Johnson ym. 
2012) 

Sukupuoliset antagonistiset mutaatiot ovat omal-
ta osaltaan heikentäneet proto-sukupuolikro-
mosomien välistä rekombinaatiota. Vähitellen 
rekombinaation estyminen proto-X- ja proto-Y-
kromosomien välillä on johtanut kokonaan eril-
listen sukupuolikromosomien syntyyn. (Bacht-
rog 2013)

Evoluution mekanismit

Y-kromosomin evoluutioon vaikuttavista teki-
jöistä merkittävimpiä on sen lähes täydellinen 
rekombinoimattomuus, sillä Y-kromosomista 
löytyy vain muutamia spesifisiä rekombinaati-
oon kykeneviä alueita. Rekombinaation vähäi-
syys aiheuttaa myös mutaatiokertymiä Y-kromo-
somiin (Bachtrog 2013)

Luonnonvalinta
Tavallisesti luonnonvalinta pystyy karsimaan 
yksittäisiä heikkoja mutaatioita tai suosimaan 
yksittäisiä hyödyllisiä mutaatioita. Rekombinoi-
mattomassa kromosomissa luonnonvalinta vai-
kuttaa kuitenkin koko kromosomiin. Haitallisten 
mutaatioiden kertyessä koko kromosomi joutuu 
karsivan valinnan kohteeksi, vaikka se sisältäi-
sikin joitain hyödyllisiä mutaatioita (Bachtrog 
2013). Kyseessä on ilmiö, backround selection, 
jossa geneettinen monimuotoisuus neutraaleilla 
tai hyödyllisillä alueilla kromosomissa karsiutuu 
sinne kertyvien haitallisten mutaatioiden vuoksi 
(Wilson Sayres ym. 2014).

Mutaatiot
Rekombinaation vähäisyys vaikuttaa suuresti Y-
kromosomin mutaatiokertymiin. Y-kromosomiin 
kertyy erityisesti haitallisia mutaatioita, ja tätä il-
miötä selittää muun muassa Mulletin räikkä -teo-
ria ja genetic hitchhiking -malli (Bachtrog 2013). 

Mulletin räikkä –teoria kuvaa tilannetta, jossa 
haitallisia mutaatioita kertyy ajan mittaan väis-
tämättä suvuttomasti lisääntyviin populaatioihin. 
Teoriaa voidaan hyvin soveltaa myös Y-kromo-
somiin, joka ei juurikaan rekombinoi. Tilantees-
sa on alussa populaatio, joka ei sisällä haitallisia 
mutaatioita. Vähitellen syntyvistä mutaatioista 
useampi on haitallinen kuin hyödyllinen. Lopul-
ta populaatiossa ei ole enää yhtään mutaatiotonta 
yksilöä, ja haitallisten mutaatioiden yleistyminen 
johtaa väistämättä populaation sukupuuttoon. 
Vastaavanlaista mutaatioiden kertymää tapahtuu 
myös Y-kromosomissa. X-kromosomissa tällais-
ta ilmiötä ei esiinny, sillä siinä rekombinaatio 
pystyy säätelemään haitallisten mutaatioiden 
säilymistä.
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Kuva 1: Mulletin räikkä –teoria selittää haitallisten mutaatioiden kertymistä Y-kromosomiin. Haitallisia 
mutaatioita on kuvassa merkitty tummilla palloilla. A.-kohdassa näkyy vertailun vuoksi X-kromosomin 
rekombinaation tuloksena mutaatiovapaa kromosomi. B.-kohdassa näkyy teorian mukaisesti Y-kro-
mosomiin kertyvät mutaatiot, joita rekombinaatio ei pääse karsimaan. Mukaelma kuvasta artikkelissa 
Y chromosome evolution: emerging insights into processes of Y chromosome degeneration, Box 4. 
Bachtrog 2013

Hyödyllisten mutaatioiden periytyminen Y-kro-
mosomeissa johtaa yleensä myös niihin linkitty-
neiden haitallisten mutaatioiden periytymiseen. 
Tätä kuvaa genetic hitchhiking –malli. Haitalli-
set mutaatiot ikään kuin ”liftaavat” (englanniksi 
hitchhike) hyödyllisten mutaatioiden mukana, 
mikä johtaa jälleen niiden kertymiseen Y-kro-
mosomiin. (Bachtrog 2013)

Yleisesti ottaen mutaatiotaajuus on miehillä ha-
vaittu hieman suuremmaksi kuin naisilla, johtuen 
todennäköisesti miesten spermatogeneesissä, eli 
siittiöiden kehityssarjassa, tapahtuvista lukuisis-
ta mitoottisista jakautumisista. Naisilla oogenee-
sissa, eli sukusolujen kehityksessä, jakautumisia 
on vähemmän (Wilson Sayres ym. 2011). Sper-
matogeneesin suurempaan mutaatiotaajuuteen 
vaikuttavat myös voimakkaampi oksidatiivinen 
stressi ja heikommat DNA-korjausmekanismit 
kuin oogeneesissa (Johnson ym. 2012). 

Y-kromosomin nykyinen rakenne ja 
ominaisuudet
Pienestä koostaan huolimatta Y-kromosomi ja-
kautuu useisiin eri alueisiin. Arviolta 95% Y-
kromosomin pituudesta on miehille ainutlaatuis-
ta MSY-aluetta (male specific region of Y chro-
mosome). Tätä aluetta reunustavat MSY-alueen 
ulkopuolelle jäävät pseudoautosomaaliset alueet, 
jotka löytyvät myös X-kromosomista. (Skalets-
ky ym. 2003)

MSY-alue

Y-kromosomin male specific region eli MSY-alue 
ja sen sisältämät geenit saavat aikaan miessuku-
puolen ilmentymisen. MSY-alue koostuu tiiviisti 
pakatusta heterokromatiinista sekä löyhästi pa-
katusta eukromatiinista, joista jälkimmäisessä 
voi tapahtua transkriptiota eli RNA:n rakentu-
mista DNA-ketjun mallin mukaan. Toiminnal-
linen eukromatiinialue voidaan jakaa edelleen 
kolmeen eri osaan: X-transposed, X-degenerate 
sekä ampliconic-alue 
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Kuva 2: Ihmisen Y-kromosomin rakenne. Mukaelma kuvasta artikkelissa Y chromosome evolution: 
emerging insights into processes of Y chromosome degeneration, Box 1. Bachtrog 2013 sekä kuvasta 
http://phylogenous.files.wordpress.com/2010/07/msy-skaletsky-2003.png

(Skaletsky ym. 2003). X-transposed –alue, joka 
on ihmislajille ainutlaatuinen, on aikanaan siir-
tynyt X-kromosomista, ja se sisältää vain kaksi 
geeniä. X-degenerate –alue sisältää 16 geeniä, 
joista suurin osa on eliöille välttämättömiä niin 
sanottuja taloudenpitogeenejä. Näitä vastaavat 
geenit löytyvät myös X-kromosomista. Alueen 
uskotaan olevan heikentynyt jäänne autosomis-
ta, josta Y-kromosomi aikoinaan kehittyi. Laajal-
la ampliconic-alueella on paljon toistojaksoja, ja 
se sisältää noin 60 geeniä yhdeksästä eri geeni-
perheestä. Näiden geenien tiedetään koodaavan 
miehille ominaisia toimintoja. (Bachtrog 2013)

PAR-alueet ja rekombinaatio X- ja 
Y-kromosomien välillä

Miespuolisen yksilön meioosissa X- ja Y-kromo-
somit pariutuvat autosomien tapaan. Niissä voi 
tapahtua tekijäinvaihduntaa kuitenkin vain Y-
kromosomin käsivarsien distaalisimmissa päissä 
olevilla pseudoautosomaalisilla alueilta, PAR-
alueilla. PAR-alueet ovat X- ja Y-kromosomien 
homologisia eli samasyntyisiä alueita, ja niitä on 
ihmisellä kaksi. PAR1 sijaitsee sukupuolikromo-
somien lyhyiden käsivarsien, Yp, päissä, PAR2 
taas pitkien käsivarsien, Yq, päissä. Ihmisen 

pseudoautosomaalinen alue sisältää ainakin 29 
geeniä, joilla on erilaisia tehtäviä liittyen muun 
muassa solusignalointiin ja mitokondriaalisiin 
toimintoihin. Rekombinaatiota voi tapahtua lä-
hinnä vain PAR1-alueella, jossa sitä tapahtuu 
yleensä ainakin kerran meioosissa, joskus myös 
kahdesti. Teoriat PAR-alueen rekombinaatios-
ta ovat kuitenkin edelleen puutteelliset. Auto-
someissa rekombinaatio tapahtuu yleensä niin 
sanotuilla ”rekombinaatio hotspot” –alueilla. 
Tällainen alue löytyy myös PAR1 jaksosta, mut-
ta se ei yksin selitä sitä, miten alue voi rekombi-
noida kokoonsa nähden niin usein. Vastaus löy-
tyy pseudoautosomaalisten alueiden biologiasta, 
jota ei tähän mennessä ole vielä täysin kyetty 
selvittämään. (Hinch ym. 2014) 

Miesten infertiliteetti
Noin 7 % miehistä kohtaa elämänsä aikana he-
delmöittämiskykynsä heikkenemisen. Käsit-
teellä atsoospermia tarkoitetaan sitä, ettei sie-
mennesteessä ole mitattavia määriä siittiöitä. 
Tahattomaan hedelmättömyyteen on useita syitä. 
Syyt voivat olla synnynnäisiä, kuten laskeutu-
mattomista kiveksistä johtuva hedelmättömyys, 
tai hankittuja, kuten kivesvammat ja siementie-
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hyiden tukokset (Kaukoranta ym. 2012). Syn-
nynnäisten syiden taustalla voi kuitenkin olla 
myös geneettinen tekijä. Tästä esimerkkinä on 
Klinefelterin syndrooma, jossa miehellä on yksi 
ylimääräinen X-kromosomi. Joidenkin lapsetto-
muustapausten takana on kuitenkin yksinomaan 
Y-kromosomi. (Read ym. 2011)

Mikrodeleetiot ja rakenteelliset 
poikkeavuudet

Y-kromosomin pitkässä käsivarressa sijaitsee 
azoospermia factor –alue, eli AZF-alue. Tämä 
alue on välttämätön siittiöiden tuotannolle, ja se 
koostuu kolmesta osasta: AZFa, AZFb ja AZFc 
(Kaukoranta ym. 2012). AZF-osat sijaitsevat Y-
kromosomin MSY-alueella, joka sisältää myös 
pitkiä toistojaksoja. MSY-alue ei rekombinoi 
toisten kromosomien kanssa, mutta alueen tois-
tojaksojen sisällä tapahtuu usein erilaisia kromo-
somimutaatioita, kuten deleetioita, kahdentumia 
ja kääntymiä (Lange ym. 2013). Kun deleetio ta-
pahtuu AZF-alueella, on seurauksena usein sper-
matogeneesin epäonnistuminen (Navarro-Costa 
ym. 2010). Suurin osa Y-kromosomin mikrode-
leetioista on todettu sijaitsevan AZFc-alueella. 
Tällöin kiveksistä voi kuitenkin löytyä siittiöitä, 
ja mikroinjektoinnilla suoritettu hedelmöittämi-
nen saattaa olla mahdollinen. Näin alkunsa saa-
neilla lapsilla on kuitenkin todettu tavanomaista 
enemmän sukupuolikromosomihäiriöitä ja mie-
histen sukuelinten epämuodostumia. Y-kromo-
somin mikrodeleetio myös periytyy seuraavaan 
sukupolveen, joten lapsettomuus siirtyy infertii-
lin miehen pojille. (Kaukoranta ym. 2012)

SRY-geenin rekombinaatio

Y-kromosomin lyhyen käsivarren kärkiosassa 
PAR-alueen ulkopuolella sijaitsee SRY-geeni 
(sex determining region of Y chromosome) (Nie-
mi ym. 1994). Nisäkkäillä SRY-geeni saa aikaan 
alkion kehittymisen mieheksi mahdollistamal-
la kivesten muodostumisen sikiön kehityksessä 
(Abusheikha ym. 2001). Vaikka geeni sijaitsee 
rekombinoivan PAR-alueen ulkopuolella, voi 
poikkeavan meioottisen tekijäinvaihdon seu-
rauksena myös SRY-geeni siirtyä kromosomilta 
toiselle, minkä seurauksena syntyy XX-mies ja 
XY-nainen (Niemi ym. 1994). 

XX-mies syndrooma on harvinainen lapsetto-
muutta aiheuttava oireyhtymä. Fenotyyppien-
sä eli ilmiasujensa perusteella XX-miehet on 

jaettu kolmeen ryhmään. Näitä ovat normaalin 
fenotyypin omaavat miehet, monitulkinnalliset 
sukuelimet omaavat miehet sekä kaksineuvoi-
set miehet. Fenotyyppien erot selittyvät ensi-
sijaisesti sillä, sijaitseeko SRY-geeni X-kro-
mosomiin siirtyneessä alueessa vai ei. Arviolta 
10 % XX-miehiltä puuttuu SRY-geeni eli he ovat 
SRY-negatiivisia. Heillä on todettu olevan vaih-
televammin miehisiä ominaisuuksia kuin SRY-
positiivisilla miehillä. Kaikille XX-miehille on 
kuitenkin lähes poikkeuksetta yhteistä pienet 
kivekset, sekä atsoospermiasta aiheutuva lapset-
tomuus (Wu ym. 2014). Kyseisen atsoospermian 
oletetaan johtuvan Y-kromosomissa sijaitsevan 
AZF-alueen puuttumisesta. AZF-alueen puut-
tumisen vuoksi spermatogeneesi kiveksissä on 
epätodennäköinen, eikä XX-miesten lapsetto-
muutta tämän vuoksi voida hoitaa esimerkiksi 
mikroinjektoinnilla, kuten mikrodeleetioissa. 
(Vorona ym. 2007) 

Kuva 3: SRY-geenin siirtyminen tavanomaisesta 
poikkeavassa tekijäinvaihdossa. Mukaelma ku-
vasta kirjassa: Solu- ja molekyylibiologia, 5.pai-
nos 1994. Mikko Niemi, Ismo Virtanen, Eero Vuo-
rio. s. 228 kuva 11.9

Pohdinta
Y-kromosomin tulevaisuus on hieman kyseen-
alainen, sillä Y-kromosomi on ollut suuren gee-
nihäviön kohteena syntymästään lähtien, ja se 
onkin menettänyt suurimman osan alkuperäisistä 
geeneistään. Mikäli geenikato jatkuisi samalla 
tahdilla, voisi Y-kromosomi ”kuolla sukupuut-
toon” jo viiden miljoonan vuoden kuluessa. Y-
kromosomin tulevaisuudennäkymät eivät kui-
tenkaan ole niin heikot kuin mitä voisi olettaa, 
sillä tutkimukset ovat osoittaneet että geenien 
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häviäminen Y-kromosomissa on hidastunut mer-
kittävästi (Sun ym. 2012). Y-kromosomin tule-
vaisuus onkin todennäköisesti tasapainottelua 
sen merkittävän sukupuoltamääräävän roolin ja 
evolutiivisten voimien välillä. Ehkä Y-kromo-
somi selviääkin vielä pitkään, huolimatta sen 
heikosta geneettisestä muuntelusta. Voisimme-
ko jossain vaiheessa päätyä tilanteeseen, jossa 
miespuoliset yksilöt kantavat raskaita mutaatioi-
ta perimässään? 

Olisi toisaalta mielenkiintoista nähdä, miten 
sukupuolen määräytyminen ja sen jälkeiset su-
kupuolen kehitykseen liittyvät tapahtumasarjat 
saisivat alkunsa, jos Y-kromosomia ei enää oli-
si. Miten paljon Y-kromosomi lopulta vaikuttaa 
miehisten ominaisuuksien syntyyn? Tässä ai-
heessa on kiinnostavaa tarkastella SRY-negatii-
visia XX-genotyyppisiä miehiä, joilta puuttuu 
nykytiedon mukaan tärkein miehisiä ominai-
suuksia aikaansaava geenialue. Jos yksilö voi 
olla fenotyypiltään mies ilman Y-kromosomia 
tai SRY-geeniä, voitaisiinko nykylääketieteen 
keinoin käynnistää yksilön kehitys mieheksi il-
man perittyä Y-kromosomia?
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Tiivistelmä
Radikaaleja sekä oksidantteja syntyy elimistössä jatkuvasti ja ne ovat elimistölle välttämättömia. Oksidatiivista 
stressiä saa elimistössä aikaan epätasapaino oksidatiivisten radikaalien tuottamisen sekä niiden hajoamisen 
välillä. Oksidatiivisesta tasapainosta vastaa antioksidanttijärjestelmä, jonka toimintakeinot radikaaleja ja ok-
sidantteja vastaan ovat muodostumisen estäminen, eristäminen ja vaurion sattuessa korjaavat entsyymijärjes-
telmät. Oksidatiivinen stressi on osallisena kaikissa syövän muodostumisen vaiheissa. Syöpä myös käyttää 
oksidantteja saadakseen ympäristöstään suurienergisia yhdisteitä. Antioksidanttijärjestelmän yksi tärkeä osa 
on Nrf2-säätelytekijällä, joka ohjaa antioksidanttijärjestelmään kuuluvien geenien aktivoitumista. Normaali-
oloissa Nrf2 sitoutuu solulimassa Keap1-proteiiniin ja inaktivoituu proteosoimeissa. Kun solu altistuu stressil-
le, Nrf2 irtoaa Keap1:stä ja siirtyy vakautuneessa muodossa tumaan, missä se aktivoi useita solusuojaukseen 
liittyviä geenejä. Nrf2 suojaa soluja mutaatioilta neutraloimalla hapettumisen ja haitallisten aineiden vaikutusta 
antioksidantti ja detoksifikaatioentsyymien synteesin avulla. Kehittyneiden syöpien yhteydessä Nrf2:n vaiku-
tus on päinvastaisesti syöpäsolujen kasvua tukeva. Useat hoitomenetelmät perustuvat syöpäsolujen stressin 
kasvattamiseen Terveitä soluja vastaavalla tavalla Nrf2 suojaa syöpäsoluja stressiltä ja käytössä olevilta hoi-
doilta. Useissa huonon ennusteen syöpäkudoksissa on mitattu normaalia korkeampia pitoisuuksia aktiivista 
Nrf2:ta. Jakautuvissa syöpäsoluissa Nrf2-säätelytekijä ohjaa solusuojauksen lisäksi glutamiinin ja glukoosin 
ohjaamista anabolisiin aineenvaihduntareaktioihin. Anabolisen aineenvaihdunnan kiihdyttäminen nopeuttaa 
syöpäkasvaimen kehitystä. 

Johdanto
Elimistössä muodostuu jatkuvasti hapettavia yh-
disteitä erilaisten aineenvaihdunnan reaktioiden 
seurauksena. Esimerkiksi happiradikaalit ovat 
voimakkaasti hapettavia molekyylejä, jotka ovat 
elintärkeitä elimistön reaktioille, mutta ylimäärin 
haitallisia. Tasapainon eli homeostasian ylläpi-
tämiseksi solut tuottavat antioksidantteja, jotka 
suojaavat solun muita osia hapettumiselta hapet-
tumalla itse. Nuclear factor E2-Related Factor 2 
eli Nrf2-säätelytekijä on tärkeä antioksidanttien 
synteesiä ohjaava molekyyli, jonka vaikutus tu-
massa on synteesiä aktivoiva. Antioksidanteil-
la sekä Nrf2-säätelytekijällä on tärkeä merkitys 
DNA-ketjun suojaamisessa mutaatioilta, joiden 
seurauksena voi äärimmäisessä tapauksessa muo-
dostua syöpäkasvain. Syöpäsoluissa Nrf2-sääte-
lytekijän merkitys on syöpäkasvainten kehitystä 
edistävä, sillä se suojaa soluja hapettumiselta ja 
parantaa siten syöpäsolujen vastustuskykyä hoi-
tomuotoja. Tässä esseessä käsittelemme Nrf2-
säätelytekijän kytköksiä syövän kehittymiseen. 
(Fridovich 1978, Lau ym.2008, Wang 2008)

Oksidatiivinen stressi
Oksidatiivinen stressi syntyy epätasapainosta 
vapaiden radikaalien ja oksidanttien tuottamisen 
sekä molempien hajottamisen välillä. Oksidan-
teilla tarkoitetaan reaktiivisia happiradikaaleja 
(lyhenteeltään ROS, reactive oxygen species), 
mikä tarkoittaa erittäin reaktiivisia hapesta muo-
dostuneita yhdisteitä. Antioksidanttijärjestelmän 
tehtävä on poistaa oksidantit ja radikaalit elimis-
töstä (Kuva 1.). Järjestelmän epätasapaino aihe-
uttaa vahinkoa solutasolla, mikä voi johtaa eli-
mistön laajempaan vaurioon (Durackova 2010). 
Vapaat radikaalit ovat tärkeitä elimistössä (Jabs 
1999). Niitä syntyy normaalissa aineenvaihdun-
nassa pääasiassa mitokondrion soluhengitykses-
sä (Poyton ym. 2009). Soluissa molekulaarista 
happea pelkistetään, minkä tuloksena syntyy 
orgaanisia peroksideja ja superoksidianioneja  
( ) sekä vetyperoksidimolekyylejä (H

2
O

2
) 

(Fridovich 1978). 
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Kuva 1. Antioksidantti neutraloi vapaan radikaalin. 

Kuva 2. Nrf2-säätelytekijän toiminta lepotilassa 
olevassa solussa.

Reaktiivisia typpiyhdisteitä voi myös syntyä, 
jos soluhengitys tapahtuu vähähappisessa tilas-
sa (Poyton ym. 2009). Eniten soluille vahinkoa 
tuottava happiradikaali on hydroksyyliradikaali. 
Rakenteellisesti se on epävakaa, minkä takia se 
reagoi herkästi minkä tahansa solun osan kanssa 
(Valko ym. 2004). 

Elimistön suojakeinot oksidatiivista 
stressiä vastaan

Pääasiallinen suojakeino happiradikaaleja vas-
taan on niiden muodostumisen estäminen. Tähän 
on lukuisia eri keinoja, esimerkiksi entsyymien 
muodostaminen, jotka säätelevät reaktiivisten 
molekyylien määrää. Glutationi-S-transferaasi-
ryhmä on yksi entsyymiryhmä. Toinen tapa suo-
jella elimistöä vaurioilta on tuottaa radikaaleja 
sellaisessa solun osassa, jossa ne eivät pääse tuot-
tamaan suurempaa vahinkoa. Tehokkaimmat an-
tioksidantit yhdistävät edellä mainitut suojakei-
not. Kaikkialla ympäristössämme on entsyyme-
jä, jotka toimivat voimakkaina antioksidantteina. 
Esimerkiksi glutationiperoksidaasit, katalaasit, 
tioredoksiinit, peroksiredoksiinit ja superoksidi-
dismutaasit kuuluvat tehokkaisiin antioksidant-
teihin. Niiden lisäksi elimistössä on kapeammin 
erilaistuneita antioksidanttientsyymejä. Edellä 
mainitut suojakeinot eivät toimi täydellisesti ja 
siitä johtuen DNA vaurioituu jatkuvasti. Elimis-
tössä on korjaavia entsyymijärjestelmiä, joiden 
tarkoitus on korjata muun muassa perimään tul-
leet vauriot. (Sies 1997)

Oksidatiivisen stressin yhteys syöpään

Syöpä on moniosainen prosessi, joka koostuu 
initiaatiosta eli alkuun saattamisesta, promooti-
osta eli edistymisestä ja progressiosta eli taudin 
etenemisestä. Oksidatiivinen stressi vaikuttaa 
jokaiseen näistä (Guyton ja Kensler 1993). Hap-
piradikaalit muokkaavat solua riippuen niiden 
konsentraatiosta ja suhteellisesta määrästä an-
tioksidantteihin nähden. Jos tasapaino pettää, 
kehittyy oksidatiivinen stressi, joka saa aikaan 
vaurioita ja muutoksia solunsisäisissä molekyy-
leissä, kuten DNA:ssa, RNA:ssa, proteiineissa 
ja rasvoissa. Initiaatiovaiheessa happiradikaalit 
aiheuttavat DNA:han rakennemuutoksia ja mu-
taatioita. Promootiovaiheessa ROS:t aiheuttavat 
geenien epänormaalia ilmentymistä ja estävät 
kommunikaatiota solujen välillä. Seurauksena 
voi olla apoptoosin eli suunnitellun solukuole-
man estyminen tai solujen määrän kasvu. Prog-
ressiovaiheessakin oksidatiivinen stressi voi 
edistää syövän kasvua aiheuttamalla lisää DNA-
muutoksia (Sosa ym. 2013).

Syöpäsolut käyttävät oksidatiivista stressiä myös 
hyväkseen erittämällä peroksidia ympärillä ole-
viin sidekudoksen soluihin. Tämä ilmiö on osa 
käänteistä Warburgin efektiä, jonka on todettu 
olevan tärkeä osa syövän energia-aineenvaih-
duntaa. Peroksidin vaikutuksesta syöpäsoluja 
ympäröivän terveen sidekudoksen solut alkavat 
tuhota omia soluorganelleja. Mitokondrioiden 
tuhoutuessa sidekudoksen solujen aineenvaih-
dunta painottuu pelkäksi aerobiseksi glykolyy-
siksi. Tästä johtuen soluissa syntyy suuriener-
gisiä yhdisteitä kuten laktaatteja, pyruvaatteja 
sekä ketoneja, joita sidekudoksen solut eivät voi 
hyödyntää ilman mitokondrioita. Solut erittävät 
yhdisteitä ekstrasellulaaritilaan eli solun ulko-
puolelle. Syöpäsolut ottavat nämä energiayhdis-
teet käyttöönsä kuljettimien avulla ja tuottavat 
niistä ATP:tä suuria määriä. Käänteisen Warbur-
gin efektin tuoma tieto on mahdollistanut uusien 
hoitomenetelmien kehittämisen syöpää vastaan. 
Neutraloimalla syöpäsolujen erittämää peroksi-
dia antioksidanteilla ekstrasellulaaritilassa este-
tään oksidatiivisen stressin syntyminen sideku-
dossoluissa. Tämän seurauksena syöpäsolut ei-
vät saa energia-aineenvaihduntaansa tarvittavaa 
lisäenergiaa ja nääntyvät. (Martinez-Outschoorn 
ym. 2011)
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Nrf2 –säätelytekijä
Säätelytekijä on aktiivisesti toimiva proteii-
ni, jonka tehtävänä on ohjata transkriptiota eli 
DNA:n geenin kopiointia lähetti-RNA:ksi. So-
lussa muodostuu transkription seurauksena ami-
nohapoista geenin koodaamaa proteiinia, jonka 
pitoisuutena säätelytekijän vaikutus ilmentyy. 
Nrf2 -säätelytekijä toimii vapaassa muodossaan 
aktivoivana tekijänä antioksidantti- ja detoksi-
fikaatioentsyymien muodostumiselle (Kuva 2.). 
Kyseiset entsyymit ja antioksidantit muodosta-
vat tärkeän osan solun suojautumista sisäistä ja 
ulkopuolista stressiä vastaan. Nrf2:n aktiivisuut-
ta säätelee siihen inhiboivasti sitoutuva proteiini, 
Kelch-like ECH-associated protein 1(Keap1). 
Lepotilassa olevan solun altistuessa oksidatiivi-
selle stressille Nrf2:n ja Keap1:n muodostama 
moduuli hajoaa ja vapautunut Nrf2 pääsee kul-
keutumaan solulimasta tumaan, jossa se aktivoi 
säätelemiään geenejä. (Mitsuishi Y ym. 2012, 
Lau ym. 2008)

Kuva 2. Nrf2-säätelytekijän toiminta lepotilassa 
olevassa solussa.

Nrf2 syövän ehkäisijänä

Solujen altistuminen karsinogeeneille eli syöpää 
aiheuttaville aineille aiheuttaa mutaatioita solun 
perimään ja voi johtaa solujen hallitsemattomaan 
jakautumiseen eli kasvaimen syntyyn. Soluis-
sa syntyvä vastareaktio karsinogeeneja, kuten 
myrkkyjä ja oksidantteja vastaan, perustuu anti-
oksidantteihin ja myrkkyjä neutraloiviin detoksi-
fikaatioentsyymeihin, joita Nrf2 puolestaan sää-
telee. Tutkimuksissa onkin huomattu Nrf2:n ole-
van merkittävässä yhteydessä solujen puolustau-
tumiseen syövän kehittymistä vastaan. Yleisesti 
Nrf2:ta on pidetty ”hyvänä” proteiinina, joka 
suojaa elimistöä karsinogeenien aiheuttamilta 
vaurioilta. Useiden ravinnon terveyttä edistävien 
komponenttejen on todettu toimivan aktivoimal-
la Nrf2-polkua (Hayes ym. 2010, Lau ym. 2008). 
Hiirikokeissa Nrf2-poistogeenisten yksilöiden 
alttius syövälle on huomattavasti vertailukantaa 
suurempi. Toisaalta Keap1-poistogeeniset kan-
noilla, joiden soluissa Keap1 ei inhiboi Nrf2:ta 
on lisääntynyt vastustuskyky keuhkoissa sijait-
seviin etäpesäkkeisiin. Nrf2:n rooli soluissa ei 
kuitenkaan ole näin yksinkertainen (Khor ym. 
2010, Satoh ym. 2010).

Nrf2 syövän edistäjänä 

Vastakohtaisesti on huomattu Nrf2:n auttavan 
syöpäsoluja selviytymään elimistön puolustus-
keinoja vastaan. Voimakkaasti jakautuvien solu-
jen, kuten syöpäsolujen, aineenvaihdunta on no-
peaa ja tästä seuraa, että solut altistuvat runsaam-
malle aineenvaihdunnan aiheuttamalle oksidatii-
viselle stressille (Kuva 3.). Keap1:n mahdollinen 
inaktivoituminen mutaation seurauksena johtaa 
korkeaan Nrf2-pitoisuuteen, mikä parantaa solu-
jen suojaa stressitekijöitä vastaan kiihdyttämäl-
lä detoksifikaatioentsyymien ja antioksidanttien 
tuottamista. Jakautuvissa soluissa Nrf2 vaikuttaa 
solusuojauksen lisäksi myös aineenvaihduntaan 
aktivoimalla geenejä, jotka uudelleen ohjaavat 
glukoosia ja glutamiinia anabolisiin eli raken-
taviin reaktioketjuihin. Syöpäsolujen jakautu-
minen ja kasvaminen tapahtuu tehokkaammin 
kyseisten geenien aktivoiduttua. (Lau ym. 2008, 
Wang ym.2008, Mitsuishi 2012)
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Kuva 3. Nrf2:n toiminta jakautuvassa solussa. Kuva 3. Nrf2:n toiminta jakautuvassa solussa.

Yhteenveto
Nrf2-säätelytekijän aktivoitumisen on todettu 
olevan yhteydessä syöpäsolujen kykyyn kestää 
hoidossa käytettyä kemoterapiaa. Yksi mahdolli-
nen kemoresistenssejen syöpien hoitomenetelmä 
voisi olla yhdistelmähoito, jossa kemoterapiaan 
yhdistettäisiin syöpäsolujen altistumista tehosta-
va Nrf2-inhibiittori Nrf2-säätelytekijän merkitys 
soluissa on siis kaksijakoinen. Tutkimukset ovat 
keskittyneet pitkään löytämään Nrf2-aktivaat-
toreita solusuojauksen parantamiseksi. Uudet 
löydökset kuitenkin osoittavat, että yliesiintyvä 
Nrf2 toimii myös syöpäsolujen suojaajana, mikä 
johtaa syövän kemoterapiaresistenssiin. Ky-
seisen proteiinin rooli solussa on mahdollisesti 
riippuvainen syöpäkasvaimen kehitysvaiheesta. 
Ei myöskään tiedetä nostaako korkea Nrf2-pitoi-
suus itsessään riskiä syöpäkasvaimen kehittymi-
seen. (Lau ym. 2008, Wang ym.2008, Mitsuishi 
2012)
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Tiivistelmä
Ebola ja HIV ovat molemmat RNA-viruksia, jotka pystyvät infektoimaan elimistön immuunipuolustusjärjes-
telmän soluja. Molemmat ovat haasteellisia ihmiskunnalle, koska ne ovat mestarinaamioitujia immuunipuolus-
tukselta. Näitä vastaan on haasteellista kehittää rokotteita, eikä siinä olla vielä onnistuttu. 

Ebola estää elimistön interferonijärjestelmän toimintaa tuottamiensa proteiinien välityksellä. Immuunivaste 
heikkenee huomattavasti Ebolan käyttäessä isäntäsolunaan immuunipuolustuksen dendriittisoluja ja makrofa-
geja. Lisäksi Ebola saa aikaan myös muiden immuunijärjestelmän solujen tuhoutumista.

HI-virus muuntelee erittäin nopeasti ja estää näin immuunivasteen kehittymistä sitä vastaan. Se voi jäädä inak-
tiivisena piileksimään solun sisälle ja aktivoitua myöhemmin. HIV vaikeuttaa MHC-kudostyyppiproteiinien 
toimintaa erittämänsä Nef-proteiinien välityksellä, jolloin immuunipuolustus ei pysty tunnistamaan viruksen 
infektoimaa solua. HIV tuhoaa auttaja-T-soluja, makrofageja ja dendriittisoluja käyttäessään niitä isäntänään. 
Lisäksi se tappaa myös sivullisia immuunijärjetelmän soluja. 

Johdanto
HIV ja etenkin Ebola ovat erittäin ajankohtaisia 
aiheita ja ovat herättäneet paljon keskustelua 
mediassa viime aikoina. Maailman terveysjär-
jestön syyskuun 4. päivän raportin mukaan tällä 
hetkellä käynnissä olevaan Ebola-epidemiaan oli 
sairastunut 3685 ja kuollut 1841 elokuun 2014 
loppuun mennessä. (World Health Organizati-
on 2014). HIV-infektio johtaa lopulta AIDS:iin, 
johon kuoli vuonna 2011 1,7 miljoonaa ihmistä. 
(Laine et al. 2013) 

Esseessämme käsittelemme aluksi yleisesti vi-
ruksia ja sen jälkeen erikseen Ebolan ja HIV:n 
perusrakenteita, virusten elämänkiertoja ja piilou-
tumismekanismeja immuunipuolustusta vastaan. 
Lopussa vertailemme vielä näitä kahta mestari-
naamioitujaa.

Yleistä viruksista

Virusten luokittelu ja toiminta

Virukset ovat parasiittejä, jotka ovat erilaistues-
saan menettäneet lisääntymiseen tarvittavan lait-
teiston ja ovat siten riippuvaisia isäntäsolustaan. 
Viruksissa on joko DNA:ta tai RNA:ta geneettise-
nä materiaalina, yksi- tai kaksijuosteisena. Tietty 

virus voi käyttää vain joitakin solutyyppejä isäntä-
nään. Tämän perusteella virukset luokitellaan bak-
teriofageihin, sekä eläin- ja kasviviruksiksi. Jotkut 
virukset voivat käyttää vain eliön tiettyjä soluja 
isäntänään, esimerkiksi HI-virus vain eräitä lym-
fosyyttejä. Virusten toiminta voidaan jakaa vaihei-
siin: isäntäsolun tunnistaminen ja sen solukalvon 
reseptoriproteiineihin kiinnittyminen, tunkeutumi-
nen isäntäsoluun, uusien virusten tuotto ja uusien 
virusten vapautuminen solusta. Tämän syklin päät-
teeksi vapautuu paljon uusia viruksia ja isäntäsolu 
yleensä kuolee. Joidenkin virusten perintöaines voi 
asettua osaksi solun kromosomien DNA:ta. Solun 
jakautuessa myös viruksen perintöaines monistuu. 
Tämä kopioitunut perintöaines voi aktivoitua tuot-
tamaan uusia viruksia tai aiheuttaa solun muuttu-
misen syöpäsoluksi. (Niemi et al. 1993)

Immuunivaste

Virukset tunkeutuvat suhteellisen helposti lima-
kalvojen puolustuksen läpi ja leviävät elimistössä 
veren tai imujärjestelmän mukana tai suoraan so-
lusta toiseen. Virustaudin patogeneesiin vaikuttaa 
viruksen ominaisuudet, kuten tartuntareitti, koh-
de-elin ja taudinaiheuttamiskyky, sekä isännän 
ominaisuudet. Taudin oireet johtuvat sekä virus-
ten lisääntymisestä että virusten käynnistämästä 
immuunivasteesta. (Hedman et al. 2010)
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EBOLA

Yleistä ebolasta

Ebola-virukset ovat filoviruksiin luokiteltavia 
negatiivisäikeisiä RNA-viruksia. Tästä RNA:sta 
voidaan muodostaa 7 rakenneproteiinia. Ebola-
virus ja toinen filovirus, Marburg-virus muistut-
tavat rakenteeltaan hyvin paljon toisiaan, mutta 
niiden genetiikka ja vasta-ainereaktiot ovat poik-

keavia. Ne molemmat aiheuttavat ihmiselle tap-
pavaa verenvuotokuumetta. Koska filovirusten 
vaippaproteiinit ovat runsaasti glykosyloituneet 
ja niiden solupinnalla on lektiinejä, ne voivat in-
fektoida useita eri soluja, etenkin dendriittisoluja 
ja makrofageja. Lisäksi filovirukset aiheuttavat 
häiriöitä veren hyytymisessä ja lisäävät verisuo-
nien endoteelien läpäisevyyttä, josta myös filo-
virusinfektiolle tyypilliset verenvuodot johtuvat. 
(Hedman et al. 2010) 

Kuva 1. Ebola-viruksen RNA:n koodaamat proteiinit. (mukailtu: Cook et al. 2013)

Tunkeutuminen isäntäsoluun 
Ebola-virus käyttää pääasiassa makropinosytoo-
sia tai vaihtoehtoisesti klatriinivälitteistä endo-
sytoosia tunkeutuessaan isäntäsoluun. (Aleksan-
drowicz et al. 2011) Endosytoosin jälkeen isän-
täsolun solukalvosta viruksen ympärille kurou-
tunut rakkula ja viruksen pintakalvo fuusioituvat 
ja virus vapauttaa perintöaineksensa isäntäsolun 
sytoplasmaan. Isäntä solu alkaa tuottaa viruksen 
proteiineja, joita Ebola- viruksen genomi sisältää 
(7kpl): NP (nucleon protein), VP35 (virion pro-
tein), VP40, GP (glyckoprotein), VP30, VP24 
sekä RNA-polymeraasi. Näistä VP24 ja VP35 
pystyvät estämään interferonijärjestelmän toi-
mintaa. (Dolnik et al. 2007)

Ebola-viruksen halkaisija on noin 80nm ja pituus 
voi vaihdella jopa 600nm-1400nm välillä. Isän-
täsoluun tunkeutumistapa riippuu itse viruksen 
koosta sekä isäntäsolun tyypistä. Ebola-virukset 
voivat siis olla hyvinkin kookkaita, joten siksi 
se käyttää useimmiten makropinosytoosia tun-
keutuessaan isäntäsoluun. Pieni osa viruksista 
voi päästä solun sisään myös klatriinivälitteisen 
endosytoosin välityksellä. Useat solutyypit ovat 
alttiita Ebola-virusinfektiolle, mutta imusolut 
ovat vastustuskykyisiä. Esimerkiksi makrofagei-
hin, monosyytteihin, dendriittisoluihin ja hepato-
syytteihin EBOV pääsee tunkeutumaan helposti. 
(Aleksandrowicz et al. 2011)

Kuva 2. Ebola-viruksen tunkeutuminen isän-
täsoluun. Viruksen solukalvo fuusioituu isän-
täsolun solukalvosta peräisin olevan rakkulan 
kanssa ja virus vapauttaa RNA:nsa solulimaan. 
(mukailtu: Kawaoka 2005)

Ebolan vaikutukset kohdesolussa

ZEBOV (Zaire species of ebola virus) infektoi 
makrofageja ja dendriittisoluja, joiden tehtä-
vä on mm. esitellä antigeenejä lymfosyyteille. 
Infektio heikentää molempien kohdesolujensa 
toimintaa, siten että kohdesolut eivät pysty estä-
mään viruksen leviämistä, mutta ne käynnistävät 
silti tulehdusreaktion. Tämä houkuttelee paikalle 
lisää dendriittisoluja ja makrofageja. Viruksen 
replikaatio saa aikaan nekroosin kohdesolussa. 
Natural killer solut ja lymfosyytit eivät infek-
toidu, mutta niissäkin aiheutuu apoptoosia ebo-
lan seurauksena. Immuunipuolustus heikkenee 
dramaattisesti, kuten HIV infektiossakin.(Bray 
et al. 2005)
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Ebolan piiloutuminen elimistön 
immuunipuolustusjärjestelmältä

Ebola-virus pystyy estämään interferonijärjestel-
män toimintaa. Tärkeässä roolissa tässä toimivat 
viruksen proteiinit VP35 ja VP24. Viruksen in-
fektoimat solut eivät pysty tuottamaan tarpeeksi 
tiettyjä interferoneja tai vastaamaan toisten so-
lujen interferonien tuottoon. VP35 estää inter-
feronien tuotantoa ja VP24 puolestaan toisten 
solujen tuottamien interferonien aiheuttamaa 
vastetta solussa. Tämä heikentää immuunivastet-
ta huomattavasti, sillä tyypin I ja II interferonit 
normaalisti aktivoisivat MHC-proteiineja (ma-
jor histocompatibility complex), Natural Killer-
soluja, makrofageja ja dendriittisoluja. (Bray et 
al. 2005)

Vaikka Ebola-virus ei lisäännykkään imusoluis-
sa, se saa silti aikaan niiden tuhoutumista. Niiden 
apoptoosi alkaa jo varhaisessa vaiheessa infek-
tiota. Tähän voi olla syynä heikentynyt dendriit-
tisolujen toiminta ja tartunnan saaneiden makro-
fagien välittämät sytokiinit. Imusolut vastaavat 
hankitusta immuniteetista. (Bray et al. 2005, 
Peters et al. 2005)

Epitoopin (antigeenin vaikuttavan osan) naami-
oiminen on virusten yleinen tapa piiloutua im-
muunipuolustukselta. Ebola-viruksen pinnalla 
on runsaasti oligosakkarideja, mikä vaikeuttaa 
vasta-aineiden toimintaa virusta vastaan. Myös 
reseptoriin kiinnittymiskohta jää tämän glykaa-
nikerroksen alle suojaan. Ebola-viruksen pinnan 
GP ohjaa immuunipuolustuksen tuottamaan vas-
ta-aineita tarpeettomia alueita vastaan. (Cook et 
al. 2013)

HIV

Yleistä HIV:stä

HIV-1 ja HIV-2 (The human immunodeficiency 
virus) ovat lentivirusten ryhmään kuuluvia ret-
roviruksia, joilla on kaksi positiivista yksijuos-
teista RNA-juostetta. HI-virukset käyttävät isän-
täsolunaan immuunijärjestelmän soluja ja tuho-
avat niitä lisääntyessään. Tämä johtaa lopulta 
immuunikatoon eli AIDS:iin. HIV-1:llä ja HIV-
2:lla on yhteinen esivirus, josta molemmat ovat 
periytyneet. HIV-2:n patogeenisyys ja tarttuvuus 
ovat kuitenkin vähäisemmät kuin HIV-1:n. Mo-
lempien virustyyppien patogeneesi on hidasta. 
(Requejo 2006)

Kuva 3. HI-viruksen rakenne. Kuvassa näkyvät 
kaksi positiivista yksijuosteista RNA-juostetta.

HI-viruksen solusykli

HIV on vaipallinen virus, jonka vaipassa olevat 
proteiinit ovat keskeisessä roolissa viruksen pää-
syssä isäntäsolun sisään. HI-viruksen vaipassa 
oleva gp-120 proteiini pystyy sitoutumaan eri-
tyisesti auttaja-T-solujen, makrofagien ja dend-
riittisten solujen pinnalla esiintyvään CD4- re-
septorimolekyyliin. (Chan et al, 1998, Dumas et 
al. 2014)

CD4:n rooli on keskeinen, mutta myös eräät 
muut solun pinnan proteiinit ja glykolipidit voi-
vat auttaa HIV:n tarttumista kohdesoluun. HIV 
tarvitsee myös fuusioreseptorin päästäkseen so-
luun, näitä ovat esimerkiksi CCR5 ja CXCR4. 
Sitoutuminen fuusioreseptoriin aiheuttaa konfor-
maatio muutoksia gp-120 proteiinissa, joka va-
pauttaa gp-41 proteiinia. Gp-41 proteiini auttaa 
viruksen fuusiotumaan isäntäsoluun. Viruksen 
ydin vapautuu isäntäsolun sytoplasmiseen tilaan. 
(Chan et al. 1998, Dumas et al. 2014.)

Isäntäsolun sytoplasmassa viruksen mukana tul-
lut käänteiskopioijaentsyymi kääntää viruksen 
genomisen RNA:n kaksijuosteiseksi komple-
menttaariseksi DNA:ksi. Virus DNA sirkulari-
soituu renkaaksi ja muodostaa preintegraatio-
kompleksin isäntäsolun, sekä viruksen omien 
proteiinien kanssa. Tämä kompleksi siirtyy isän-
täsolun tumaan aktiivisella kuljetuksella. Virus 
genomin siirtyminen tumaan ei siis ole riippu-
vainen tuman mitoosissa tapahtuvasta tumakal-
von hajoamisesta. Viruksen DNA genomi liittyy 
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sattumanvaraiseen kohtaan isäntäsolun genomia 
ja käyttäytyy isäntäsolun oman geenin tavoin. 
Kuitenkin vain osa virus DNA:sta integroituu 
isäntäsolun tumaan ja huomattava osa viruksen 
DNA:sta jää vapaaksi sytoplasmaan. Viruksen 

DNA:ta monistetaan isäntäsolun lähetti-RNA 
koneistolla. Uudet HIV-virukset kootaan isäntä-
solun solukalvolla ja eritetään ulos solusta ekso-
sytoosilla. (Zheng et al. 2005, Shehu-Xhilaga et 
al. 2003)

Kuva 4. HI-viruksen solusykli. (mukailtu: Hedman et al. 2010)

HI-virus estää immuunipuolustusta 
toimimasta

HIV infektoi päivittäin miljardeja uusia solu-
ja. Jokaiseen infektioon kuuluu RNA:n kään-
teiskopiointi, joka on erittäin altis virheille. 
HI-virukselta puuttuu korjausmekanismit näitä 
virheitä vastaan. Tämä antaa HIV:lle valtavan 
muuntelun, jolle aiemmin syntynyt immuunivas-
te ei tehoa. Tästä johtuu vaikeus kehittää lääke 
HIV:ä vastaan. Yhden ainoan aminohapon muut-
tuminen voi riittää hävittämään antigeenin tai 
aiheuttamaan resistenssin lääkkeelle. Valtavasta 
mutaatioiden määrästä on myös haittaa HIV:lle 
itselleen, sillä osa mutaatioista aiheuttaa raken-
teellisia ja toiminnallisia muunnoksia, jotka ovat 
tuhoisia. (Requejo 2006, Simon et al. 2006)

HIV genomi voi liittyä isäntäsolun DNA:ssa 
sellaiseen kohtaan, jossa transkriptio ei ole ak-
tiivinen tai isäntäsolu voi olla lepotilassa, jolloin 
siinä toimivat vain ylläpitogeenit. Tällöin virus 
genomi ei heti aktivoidu, vaan jää piiloon solun 
sisälle. Ulkoinen tekijä voi kuitenkin myöhem-
min aktivoida solun ja tällöin myös virus genomi 
aktivoituu. 

Normaalisti immuunijärjestelmä tunnistaa ja tu-
hoaa virukselle infektoituneet solut. Tällainen 
solu erittää solukalvon pinnalla oleville kudos-
tyyppiproteiineille, esimerkiksi MHC-proteii-
neille (major histocombatibility complex) osia 
tuottamistaan virusproteiineista. Tämä mahdol-
listaa immuunijärjestelmän tunnistamaan ja tu-
hoamaan viruksen infektoimat solut. HIV erittää 
Nef-proteiinia, joka estää tuotettujen virusprote-
iinien siirron solukalvon läpi ja kiinnittymisen 
MHC-proteiiniin. Lisäksi Nef lisää MHC-prote-
iinien endosytoosia solun sisään. (Peterlin et al. 
2003)

HIV tuhoaa soluja, joissa lisääntyy, sekä myös 
sivullisia immuunijärjestelmän soluja mm. lym-
fosyyttejä ja makrofageja. Näiden tuhoutumi-
nen heikentää immuunipuolustusta ja näin ollen 
myös elimistön puolustautumista HIV:ta vas-
taan. (Peterlin et al. 2003) 
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Yhteenveto
Ebola ja HIV ovat molemmat kehittäneet itsel-
leen monia mekanismeja, joilla piiloutua im-
muunipuolustukselta. Molemmat ovat RNA-
viruksia, joille kuuluu genomin käänteiskopionti 
osana solusykliä. Tämän vuoksi ne molemmat 
muuntelevat paljon ja niistä on olemassa useita 
erilaisia kantoja. Molempien virusten genomi 
koodaa proteiineja, jotka estävät immuunipuo-
lustuksen toimintaa. Kummatkin virukset käyt-
tävät isäntäsolunaan immuunipuolustujärjes-
telmän soluja tuhoten niitä. Lisäksi molemmat 
tuhoavat myös infektoitumattomia immuunipu-
lustuksen soluja. Näin elimistön puolustuskyky 
vähenee dramaattisesti, joka vaikeuttaa viruksen 
tuhoamista entisestään. 

Näin sitkeiden virusten olemassa olo hämmäs-
tyttää ja tuntuu suorastaan ihmeeltä, että niitä 
vastaan on pystytty kehittämään hoitomenetel-
miä. Ebolan kohdalla hoidon kehitys on vasta 
alkutaipaleella, mutta ZMapp-lääkekokeissa on 
saatu jo lupaavia testituloksia.(Qiu et al. 2014) 
HI-virusta vastaan on kehitetty jo toimiva kom-
binaatiolääkehoito HAART (highly active anti-
retroviral therapy), joka on pidentänyt potilaiden 
elinikää merkittävästi. HIV ei ole enää tappava 
tauti, vaan se luokitellaan nykyisin krooniseksi. 
Nämä edistysaskeleet antavat toivoa, siitä että 
tulevaisuudessa voisi olla mahdollista nujertaa 
tämän kaltaiset sitkeät virukset kokonaan. (Lai-
ne et al. 2013)
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Tiivistelmä
Reseptorit ovat solujen erikoistuneita proteiinimolekyylejä, jotka aloittavat viestinvälitysketjun. Reseptorien 
neljä päätyyppiä ovat: ionikanavareseptori, G-proteiinikytkentäinen reseptori, entsyymireseptori ja tuma-
reseptori. G-proteiinikytkentäiset reseptorit sijaitsevat solukalvolla, ja G-proteiini koostuu kolmesta proteii-
ni osasta α, β ja γ. Nämä osat ovat G-proteiinin aktiivisia osia, jotka voivat vaikuttaa entsyymien tai ionika-
navien toimintaan. Reseptorin rakenne ja koostumus määräävät G-proteiini tyypin, jonka kanssa reseptori on 
vuorovaikutuksessa. Reseptori voi vaikuttaa myös useamman G-proteiinin kautta. G-proteiinissa tapahtuu 
muodonmuutos kun reseptori aktivoituu agonistin vaikutuksesta. Pääasialliset muutokset solun toiminnassa 
välittyvät adenylaattisyklaasin, fosfolipaasi C:n ja ionikanavien kautta. G-proteiinien kautta vaikuttavat re-
septorit ovat muskariinireseptori ja adrenergiset reseptorit. Muskariinireseptoreja on kolme farmakologista 
alatyyppiä M1, M2 ja M3. Näiden kannalta tärkeitä kohdekudoksia ovat muun muassa aivot, sydän ja sileä 
lihas. Adrenergiset reseptorit jaetaan kolmeen päätyyppiin: α

1,
 α

2
 ja β- reseptoreihin, joissa vielä jokaisessa 

on kolme alatyyppiä.

Johdanto
G-proteiinikytkentäiset reseptorit, joita joskus 
kutsutaan myös metabotrooppiseksi reseptorik-
si, ovat yleisin reseptorityyppi aitotumaisilla. 
Ensimmäinen G-proteiinikytkentäinen resepto-
ri, jonka aminohappojärjestys on selvitetty, on 
β

2
 – reseptori. Aminohappojärjestys selvitettiin 

vuonna 1986, ja siitä käsitys reseptoreiden ra-
kenteesta on tarkentunut, vaikka reseptoriprote-
iinin rakennetta ei ole vielä pystytty näyttämään 
fysikaalisin menetelmin.

G- proteiinikytkentäiset reseptoreita on tutkittu 
ja tutkitaan edelleen paljon, sillä yli puolet lääke-
aineista vaikuttaa G-kytkentäisten reseptoreiden 
kautta. Lisäksi kehon useat monet viestit kulke-
vat G-proteiinikytkentäisten reseptoreiden väli-
tyksellä, esimerkiksi silmän rodopsiini ja myös 
hajuaistimukseen tarvitaan G-proteiinikytken-
täistä reseptoria. Reseptorin rakenne ja koostu-
mus määräävät G-proteiini tyypin, jonka kanssa 
reseptori on vuorovaikutuksessa. Reseptori voi 
vaikuttaa myös useamman G-proteiinin kautta

G-proteiinikytkentäinen reseptori sijaitsee solu-
kalvossa ja hoitaa signaalinvälityksen vasteen-
välittäjille. Reseptorit ja G-proteiinit ovat siis 
signaalinvälitysketjun alkuosa. Solukalvolla si-
jaitsevat vasteenvälittäjät jatkavat viestin kulkua 
eteenpäin ja muokkaavat viestiä siten, että koko 

solun toiminta on viestin mukaista. Reseptorin 
rakenne ja koostumus määräävät G-proteiini tyy-
pin, jonka kanssa reseptori on vuorovaikutukses-
sa. G-proteiineja tunnetaan noin kaksikymmentä 
eri tyyppiä ja reseptoreita on paljon enemmän.

G-proteiini kytkentäinen reseptori
Reseptorit ovat solujen erikoistuneita proteiini-
molekyylejä. joiden aktivoituessa käynnistyvät 
solujen signaalinvälitysketjut. Reseptoreita ak-
tivoivat elimistön omat viestimolekyylit, kuten 
hormonit, kasvutekijät, hermoston välittäjäai-
neet ja sytokiinit. Reseptoriin sitoutuvaa mole-
kyyliä kutsutaan ligandiksi ja se voi olla elimis-
tön oma viestiaine tai synteettisesti valmistettu 
molekyyli. Myös useimmat lääkeaineet vaikutta-
vat elimistössä sitoutumalla näihin reseptoreihin 
joko estäen tai lisäten reseptorien aktiivisutta. 
Agonistit ovat reseptoreja viestimolekyylien ta-
voin aktivoivia lääkeaineita ja antagonistit vies-
timolekyylien toimintaa estäviä lääkeaineita eli 
reseptorinsalpaajia. Antagonistilla ei yleensä ole 
vaikutusta solun toimintaan ellei elimistössä sa-
maan aikaan ole agonistia, jonka vaikutusta se 
voisi estää.

Lääkeaineet voivat vaikuttaa myös muihin solu-
jen makromolekyyleihin kuin elimistön viestiai-
neiden reseptoreihin. Esimerkiksi entsyymeihin, 
solukalvojen kuljetusproteiineihin ja ionikana-
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viin tai tuman nukleiinihappohin. Reseptorien 
neljä päätyyppiä ovat: ionikanavareseptori, G-
proteiinikytkentäinen reseptori, entsyymiresep-
tori ja tumareseptori.

Molekyylirakenne

G-proteiini reseptori koostuu yksittäisestä poly-
peptidiketjusta, jonka tyypillinen rakenne käsit-
tää seitsemän solukalvon läpäisevää α- heliksiä, 
jotka ulottuvat solun ulkopinnalta solun sytop-
lasmaan muodostaen silmukoita. Yksi silmukka 
reseptorissa on suurempi ja on vuorovaikutuk-
sessa G-proteiinin kanssa.

G-proteiini

G-proteiini on solukalvolla oleva proteiini (tri-
meeri), joka koostuu kolmesta proteiini osasta α, 
β ja γ. G-proteiinin alayksiköistä α- osasta on tut-
kittu kaikkein eniten.. Osaset voidaan jakaa 4 pää-
ryhmiin niiden aminohapporakenteen perusteella. 
Merkittävimmät G- proteiini tyypit ovat Gα

s
, Gα

i
, 

Gα
q
, Gα

o
. Gα

s 
-proteiiniin vaikuttaa mm. β- adr-

energiset ja histamiinia vastaan ottavat reseptorit 
ja se stimuloi kalsiumkanavia ja adenylaattisyk-
laasia lisäten cAMP muodostumista. Gα

i 
– prote-

iiniin vaikuttavat samanlaiset reseptorit kuin Gα
s
- 

proteiiniin, mutta myös opioidit ja kannabinoidit-
reseptorit. Gα

q
- proteiinin reseptorit ovat amiini-, 

protstenoidi ja peptidireseptorit ja Gα
q
- proteiini 

edelleen aktivoimia vasteenvälittäjiä ovat mm. 
fosfolipaasi C. Gα

o
- proteiiniin vaikuttavat samat 

reseptorit kuin Gα
i
- proteiiniin, mutta Gα

o
- prote-

iini lisää kaliumkanavan aktiivisuutta. 

Lisäksi G-proteiini alayksikköihin kuuluu Gβγ- 
yksikkö, johon osallistuu myös soluviestintään 
ja vaikuttaa myös toisiolähettimekanismeihin 
riippumatta Gα- proteiinista tai vaikuttaen siihen. 
Vasteenvälittäjinä toimivat samoja kohteita, kuin 
Gα- alayksiköllä. Gβγ- proteiini aktivoi myös 
kaliumkanavia, estää jänniteporteilla varustettuja 
kalsiumkanavia, aktivoi G-proteiinikytkentäisten 
reseptoreiden kinaaseja. Gβγ- proteiinia erityistä 
tehtävää ei tiedetä vielä tarkkaan, mutta monia 
βγ- proteiinin muotoja on kuitenkin tunnistettu.

G-proteiinikytkentäisen reseptorin 
toiminta

G-proteiinikytkentäiset reseptorit sijaitsevat so-
lukalvolla. G-proteiinit voivat liikkua vapaasti 
solukalvolla, minkä seurauksena yksi G-prote-

iini voi ottaa viestejä useilta solukalvon resep-
toreilta, ja toisaalta sama reseptori voi johtaa 
usean eri G-proteiinin aktivaatioon. Inaktiivises-
sa G-proteiinissa α-, β- ja γ osat ovat kiinnitty-
neinä toisiinsa ja GDP eli guanosiinidifosfaatti 
on kiinnittyneenä α osaan, mutta G-proteiini ei 
ole kosketuksessa reseptorin kanssa. Kun G-pro-
teiinikytkentäinen reseptori aktivoituu agonistin 
sitoutuessa reseptoriin, tapahtuu reseptoriprote-
iinin muodonmuutos, ja G-proteiini sitoutuu re-
septoriin. Tällöin G-proteiinin α osaan liittynyt 
GDP sitoo yhden fosfaattiosan lisää, ja muuttuu 
GTP: ksi. Samalla α osa irtoaa βγ- kompleksista. 
Nämä osat ovat G-proteiinin aktiivisia osia, jot-
ka voivat vaikuttaa entsyymien tai ionikanavien 
toimintaan. Signaalin välitys loppuu, kun GTP 
hydrolysoituu GDP:ksi GTPaasi entsyymin vai-
kutuksesta. Tämän jälkeen GDP-α alayksikkö si-
toutuu uudelleen yhteen βγ alayksikön kanssa, ja 
signaalinvälitysketju voi käynnistyä uudelleen. 
Reseptorit ja G-proteiinit ovat siis signaalinvä-
litysketjun alkuosa. Solukalvolla sijaitsevat vas-
teenvälittäjät jatkavat viestin kulkua eteenpäin ja 
muokkaavat viestiä siten, että koko solun toimin-
ta on viestin mukaista. Pääasialliset muutokset 
solun toiminnassa välittyvät adenylaattisyklaa-
sin, fosfolipaasi C:n ja ionikanavien kautta.

Adenylaattisyklaasi
Solujen adenylaattisyklaasi aktivoituu G

s
- prote-

iinien kautta ja inhiboituu G
i
- proteiinien kautta. 

Solukalvojen adenylaattisyklaasit katalysoivat 
kaikissa soluissa cAMP:n muodostusta ATP:sta. 
Syklinen AMP säätelee monia solun toimintoja, 
esimerkiksi entsyymejä, jotka vaikuttavat ener-
gia-aineenvaihduntaan, solujen jakautumista ja 
erilaistumista, ionien kuljetusta ja ionikanavien 
toimintaa. Tärkeitä fosforyloituvia kohdeprote-
iineja ovat myös geenien ilmentymistä säätele-
vät transkriptiotekijät. Ne ovat tumaproteiineja, 
jotka vaikuttavat kohdegeeniensä aktiivisuuteen.

cAMP aktivoi soluissa proteiinikinaaseja, jotka 
säätelevät solujen proteiinien toimintaa proteii-
nien fosforylaation kautta. Esimerkiksi poteiini-
kinaasi A -välitteinen fosforylaatio rasva-, mak-
sa- ja lihassolujen energia-aineenvaihduntaan 
tapahtuu β -ardenergisten reseptoreiden kautta, 
jotka ovat G-proteiinikytkentäisiä reseptoreita. 
Solun cAMP pitoisuus nousee ja aktivoi pro-
teiinikinaasi A:n, minkä seurauksena lipolyysi 
lisääntyy rasvasoluissa, glykogeenisynteesi vä-
henee maksasoluissa ja glykogeenin pilkkoutu-
minen lisääntyy lihassolussa.
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β -adrenergiset reseptorit saavat sydänlihas-
solujen jännitteen säätelemät kalsiumkanavat 
fosforyloitumaan cAMP:n vaikutuksesta, mistä 
seuraa lisääntynyt kalsiumin sisään virtaus ka-
navien kautta ja sydämen supistusvoiman kasvu. 
Keuhkoputkissa taasen sileän lihaksen cAMP:n 
pitoisuuden nousu inaktivoi supistusta proteii-
nikinaasin fosforyloidessa supistuksen kannalta 
keskeisen entsyymin, joten astmaatikon hengitys 
helpottuu. Syklinen AMP hydrolysoituu solun 
sisällä fosfodiesteraasientsyymien avulla. Muun 
muassa kofeiini ja teofylliini inhiboivat jonkin 
verran näitä entsyymejä.

Fosfolipaasi C
Fosfolipaasi C on entsyymi, joka katalysoi so-
lukalvon rakenneosana esiintyvän fosfatidyy-
liinositoli-4,5-difosfaatin (PIP2) hajoamista 
kahdeksi toisiolähetiksi: 1,2-diasyyliglyserolik-
si (DAG) ja inositoli-1,4,5-trisfosfaatiksi (IP3). 
DAG aktivoi solukalvon proteiinikinaasi C:n. 
Toisiolähettinä DAG toimii siis samoin kuin 
cAMP, mutta sen kohdeproteiinit ovat erilaisia. 
DAG:n muodostusta solukalvolla voi katalysoi-
da myös fosfollipaasi D. IP3 avaa endoplasma-
kalvostossa kalsiumkanavat, jolloin kalsiumia 
vapautuu sytoplasmaan. Vapaan kalsiumin mää-
rän kasvu johtaa moniin solun toiminnan muu-
toksiin. Kalsium on tärkeä solun toisiolähetti, 
se muun muassa avaa ionikanavia ja säätelee 
kohdeproteiiniensa fosforylaatiota. Fosfolipaasi 
A vapauttaa arakidonihappoa solukalvosta. Ara-
kidonihappo puolestaan toimii toisiolähettinä 
aktivoiden proteiinikinaasi C:n. Sen metaboliitit 
toimivat paikallisina välittäjäaineina esimerkiksi 
tulehdusreaktioissa tai solujen eritys- ja supistus-
toiminnan säätelyssä.

Ionikanavien toiminta G-proteiinien 
yhteydessä
G-proteiinikytkentäiset reseptorit voivat kont-
rolloida ionikanavien toimintaa myös suoraan 
ilman toisiolähettimekanismeja. Esimerkiksi sy-
dänlihaksessa ja hermosoluissa GPK-reseptorin 
aktivoituminen lisää kaliumin kanavien läpäise-
vyyttä. 

G-proteiinikytkentäiset reseptorityypit

Muskariinireseptorit

Muskariinireseptoreja on kolme farmakologista 
alatyyppiä M1, M2 ja M3. Näiden kannalta tär-
keitä kohdekudoksia ovat muun muassa aivot, 
sydän ja sileä lihas. Muskariinireseptorien ago-
nistit aiheuttavat samantyyppisiä vaikutuksia kuin 
parasympaattisen hermoston aktivoituminen. Ve-
risuonet laajenevat, verenpaine laskee, sydämen 
syke hidastuu ja supistusvoima vähenee. Sileäs-
sä lihaksessa ruuansulatuskanavan aktiivisuus 
lisääntyy, virtsaaminen helpottuu, keuhkoputket 
supistuvat ja limaneritys lisääntyy. Rauhasissa 
syljen eritys lisääntyy, hiki- ja kyynelrauhasten, 
nenänielun rauhasten, mahalaukun ja suolen lima-
kalvon rauhasten eritys lisääntyy. Antikolinergiset 
aineet, kuten asetyylikoliini toimivat muskarii-
nireseptoreiden inhibiittoreina. Atropiini salpaa 
kaikkia kolmea muskariinireseptorityyppiä sile-
ässä lihaksessa, sydänlihaksessa, eksokriinisissä 
rauhasissa ja keskushermostossa.

Adrenergiset reseptorit

Adrenergiset reseptorit jaetaan kolmeen päätyyp-
piin: α

1-
, α

2-
 ja β -reseptoreihin, joissa vielä jokai-

sessa on kolme alatyyppiä. Kaikki adrenergiset 
reseptorit kytkeytyvät G-proteiineihin. Näitä re-
septoreita on sydämessä, verisuonissa, ruuansula-
tuskanavasssa, keuhkoputken sileässä lihaksessa, 
silmässä, ihossa kohdussa, virtsarakossa ja veri-
hiutaleissa, eli ympäri kehoa. Esimerkiksi keuh-
kojen ja sepelvaltimoiden sileässä lihaksessa on 
α- ja βtyypin reseptoreja molempia, mistä seuraa, 
että α tyypin agonistit saavat aikaan vasokonstrik-
tion ja β tyypin agonistit vasodilataation. (tauluk-
ko FATO s.228). Näihin reseptoreihin vaikutta-
malla joko agonisteilla tai antagonisteilla saadaan 
aikaan erityyppisiä vaikutuksia elimistöön.
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Tiivistelmä
ADAM-metalloproteaasit ovat moniosaisia transmembraaniproteiineja, jotka pilkkovat proteolyyttisesti mui-
den solukalvon proteiinien ektodomeeneja. ADAM-proteiinit säätelevät solun toimintaa pilkkomalla eri re-
septoreita ja niiden ligandeja ja ovat näin avainasemassa solun erilaistumisessa ja säätelyssä. Niinpä ADAM-
proteiineilla on erittäin tärkeä merkitys alkionkehityksestä aina aikuisen yksilön solujen toiminnan säätelyyn. 
Koska ADAM-proteiinit ovat niin keskeisessä asemassa, ne voivat olla osallisina monissa tautitiloissa, kuten 
syövässä. ADAM-proteiinien merkitys taudeissa ei ole kuitenkaan selvä, koska kaikkia niiden vaikutusmeka-
nismeja ei vielä tunneta. Aiheesta julkaistaan jatkuvasti uusia mielenkiintoisia tutkimuksia.

Johdanto
ADAM-metalloproteaasit (a disintegrin and 
metalloprotease) ovat muita solukalvon prote-
iineja muokkaavia ja pilkkovia transmembraa-
nisia entsyymejä. ADAM-proteiinit kykenevät 
pilkkomaan muiden solukalvoon kiinnittyneiden 
proteiinien, kuten sytokiinien, kasvutekijöiden, 
kemokiinien ja niiden reseptorien solukalvon ul-
kopuolisia osia. Tämä ominaisuus tekee ADAM-
proteiineista merkityksellisiä esimerkiksi he-
delmöityksessä, alkion kehityksessä, solujen 
erilaistumisessa ja myös erilaisissa tautitiloissa, 
kuten tulehduksessa ja syövässä (Blobel 2005; 
Edwards ym. 2008; Weber & Saftig 2012).

ADAM-proteiineja tavataan kaikilla selkäran-
kaisilla (Seals & Courtneidge 2003). ADAM-
proteiineja tai niitä koodaavia geenejä on löydet-
ty myös muilta lajeilta, kuten kynsisammakolta 
Xenopus laevis, hiivalta Schizosaccharomyces 
pombe, hedelmäkärpäseltä Drosophila melano-
gaster ja seeprakalalta Danio rerio (Huxley-
Jones ym. 2007; Iida ym. 2010; Nakamura 
ym. 2004; Weber & Saftig 2012). Kasveissa ei 
esiinny ADAM-proteiineja (Seals & Courtneid-
ge 2003). Nisäkkäiden genomeista on löydet-
ty neljäkymmentä erilaista ADAM-proteiinia 
koodaavaa geeniä. Ihmiseltä ADAM-geenejä 
on löydetty 22, joista kahdestatoista tuotetaan 
aktiivisia proteolyyttisiä ADAM-proteiineja. 
Lopuista puuttuu proteolyysin mahdollistava 
sinkkiatomin sitoutumispaikka, ja muutaman 
geenin tiedetään olevan intronittomia pseudo-

geenejä (Weber & Saftig 2012). ADAM-proteii-
nien merkitystä yksilönkehityksessä ja elimistön 
toiminnassa on tutkittu poistogeenisillä hiirillä. 
Tärkeimmiksi ovat paljastuneet ADAM10 ja 
ADAM17. ADAM10-proteiinin tiedetään vai-
kuttavan Notch-signalointiin ja siten esimer-
kiksi alkion hermoston kehitykseen. ADAM10 
osallistuu myös epiteelikudoksen säätelyyn. 
ADAM17-proteiinilla on tärkeä rooli epiteeli-
kudoksen kehityksessä ja kasvussa, tulehdusre-
aktioissa sekä rintasyövässä (Huovila ym. 2005; 
Weber & Saftig 2012)

ADAM-metalloproteaasien rakenne ja 
toiminta
ADAM-metalloproteaasit ovat saanet nimensä 
moniosaisen rakenteensa myötävaikutuksena 
(Edwards ym. 2008). Nimetessään uuden gee-
niperheen Wolfsbergin tutkimusryhmä huomioi 
tiettyjen domeenien samankaltaisuudet kyy-
käärmeiden myrkkyjen ja siittiöiden proteiini-
en kanssa, josta juontaa juurensa akronyymi 
ADAM (Wolfsberg 1995). ADAM-proteiinien 
rakennetta on selvitetty röntgenkristallografialla 
ja johtamalla rakenne samankaltaisten SVMP-
proteiinien (snake venom metalloproteinase) 
tutkimuksista saaduista tuloksista (Edwards ym. 
2008). Proteiiniin koko rakennetta ei ole kuiten-
kaan vielä kyetty selvittämään, vaan osa moni-
mutkaisten domeenien yksityiskohtaisemmista 
rakenteista ja morfologiasta on pimennossa (We-
ber & Saftig 2012).
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ADAM-proteiinien ensimmäinen osa N-päässä 
koostuu signaalisekvenssistä ja prodomeenista. 
Signaalisekvenssi ohjaa tuotetun proteiiniin oi-
kealle eritysreitille. Prodomeeni inhiboi metallo-
proteaasiosan ennenaikaista toimintaa solun si-
sällä sitoutumalla sen sinkkiatomiin estäen siten 
katalyyttisen toiminnan. Proproteiini-konvertaa-
sientsyymi poistaa prodomeenin Golgin laittees-
sa, mutta prodomeeni voi irrota myös autokata-
lyyttisesti. Prodomeenin on havaittu toimivan 
myös kaperonina, joka saa metalloproteaasiosan 
laskostumaan oikein (Seals & Courtneidge 2003; 
Weber & Saftig 2012).

Prodomeenin jälkeen seuraa metalloproteaasido-
meeni, jossa on ADAM-proteiinin varsinainen 
katalyyttisesti aktiivinen kohta. Kaikki ADAM-
proteiinit eivät kuitenkaan ole aktiivisia prote-
aaseja. Aktiivisuuteen vaaditaan spesifinen pro-
teiinin aktiivinen kohta (HEXGHXXGXXHD), 
johon katalyyttinen sinkkiatomi ja substraatin 
hydrolyysissä tarvittava vesi voivat sitoutua. 
Näitä katalyyttisesti aktiivisia pilkkoja-ADAM 
-proteiineja ihmiseltä on löydetty 12 erilais-
ta (Seals & Courtneidge 2003; Weber & Saftig 
2012). ADAM-proteiinin aktiivisuutta voidaan 
inhiboida erilaisilla tavoilla, jotka pääasiassa 
vaikuttavat juurikin metalloproteaasidomeeniin. 
Sinkkikelaatilla voidaan vähentää sinkin sitoutu-
mista proteiinin aktiiviseen kohtaan. Myös solu-
jen tuottamia TIMP-proteiineja (tissue inhibitor 
of metalloproteinases) voidaan käyttää estämään 
proteolyysiä, sillä TIMP sitoutuu metalloprote-
aasin aktiiviseen kohtaan. Erityyppiset TIMP-
proteiinit ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi 
tutkittaessa ADAM-proteiinien vaikutusta so-
lujen toimintaan (Edwards ym. 2008; Seals & 
Courtneidge 2003).

Metalloproteaasidomeenin C-päähän on liitty-
neenä disintegriinidomeeni. Domeeni on saa-
nut nimensä kyykärmeiden myrkystä löytyvästä 
vastaavanlaisesta disintegriinistä. Disintegriini 
estää trombosyyttien integriinireseptoreiden toi-
minnan ja siten trombosyyttien tarttumisen fib-
riiniin, jolloin veren normaali hyytyminen estyy 
(Seals & Courtneidge 2003). ADAM-proteiinin 
disintegriinidomeenin onkin arveltu vaikuttavan 
ADAM:n substraattien valintaan, kuten integrii-
niin tarttumiseen, ja siten solujen välisten liitos-
ten säätelyyn. Teoria disintegriinin vuorovaiku-

tuksesta integriinin kanssa on kuitenkin kyseen-
alaistettu uusimmissa tutkimuksissa, sillä vaikka 
ADAMin disintegriinistä puuttuisi integriinin 
tunnistamiseen vaadittava osa (Seals & Court-
neidge 2003) tai sen toiminta estettäisiin, niin 
ADAM voi edelleen sitoutua integriiniin (Weber 
& Saftig 2012).

Disintegriiniä seuraa kysteiinirikas domeeni. 
Yhdessä metalloproteaasi, disintegriini ja kyste-
iinirikas domeeni muodostavat C-kirjainta muis-
tuttavan rakenteen, jossa kysteiinirikas domeeni 
on lähellä metalloproteaasin aktiivista kohtaa ja 
on siten tärkeä osa proteolyyttistä toimintaa. Ky-
steiinirikkaan domeenin on osoitettu säätelevän 
proteolyyttistä aktiivisuutta ja substraattien tun-
nistamista (Edwards ym. 2008; Weber & Saftig 
2012). Erityinen merkitys kysteiinirikkaalla do-
meenilla on solu-soluväliaine vuorovaikutukses-
sa. Kysteiinirikas domeeni tehostaa solun synde-
kaanivälitteistä vuorovaikutusta soluväliaineen 
kanssa ja ilmeisesti pystyy myös itsenäisesti 
sitoutumaan fibronektiiniin ja lamiiniin. ADAM-
proteiineilla näyttää siis olevan tärkeä rooli so-
lun ja soluväliaineen vuorovaikutuksen säätelys-
sä, sillä ADAM-proteiinit voivat vaikuttaa sekä 
integriineihin että syndekaaneihin ja myös suo-
raan soluväliaineen proteiineihin sitoutumiseen 
(White 2003).

Lähimpänä solukalvoa sijaitsee epidermaalisen 
kasvutekijän tapainen domeeni (myöhemmin 
EGF:n tapainen; EGF-like; epidermal growth 
factor-like). Todennäköisesti EGF:n tapainen do-
meeni säätelee ADAM-proteiinin kiinnittymistä 
solukalvon proteoglykaaneihin ja läheisen kyste-
iinirikkaan domeenin substraattien kiinnittymis-
tä. EGF:n tapaista domeenia seuraa solukalvon 
läpäisevä osa. Solulimassa sijaitsee transmem-
braaniseen osaan kiinnittyvä soluliman domeeni 
(Weber & Saftig 2012). Eri ADAM-proteiineilla 
soluliman domeeni on erimittainen ja sisältää 
eri proteiinisekvenssin. Soluliman domeenilla 
on rooli ADAM-proteiinien toiminnan sääte-
lyssä, esimerkiksi fosforylaation kautta voidaan 
vaikuttaa ADAM-proteiinien aktiivisuuteen. 
Soluliman domeenia käytetään myös ADAM-
proteiinin kuljetuksessa solun oikealle puolelle 
esimerkiksi polarisoiduissa epiteelisolussa (Ed-
wards ym. 2008).
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Kuva 1. ADAM-metalloproteaasin rakenteen kaa-
vakuva. 1. prodomeeni, 2. metalloproteaasi, 3. di-
sintegriini, 4. kysteiinirikas domeeni, 5. EGF:n ta-
painen domeeni, 6. solukalvon läpäisevä domee-
ni, 7. soluliman domeeni (mukaillen Blobel 2005; 
Edwards ym. 2008).

Vaikutus solusignaloinnissa

Yleistä

ADAM-metalloproteaasit kykenevät vaikut-
tamaan solujen signalointiin hyvin monilla eri 
mekanismeilla. Yhteistä kaikille niille näyttää 
kuitenkin olevan se, että kaikissa tapauksissa 
ADAM-proteaasi katkaisee jonkin solukalvoon 
kiinnittyneen proteiinin solun ulkopuolisen 
osan. Vapautuva proteiini ja/tai solukalvoon jäl-
jelle jäänyt proteiinin osa voivat tämän jälkeen 
vaikuttaa signalointiin eri tavoin, tilanteesta ja 
kyseessä olevasta proteiinista riippuen (Blobel 
2005).

Yksinkertaisena esimerkkinä ADAM voi irrottaa 
solukalvoon kiinnittyneen proteiinin, joka voi 
vapautuessaan kulkeutua ympäristöönsä ja toi-
mia ligandina jonkin toisen solun solukalvolla 
olevalle reseptorille, mahdollistaen näin para-
kriinisen signaloinnin (Blobel 2005). Esimerkik-
si kaikki epidermaaliset kasvutekijät (epidermal 
growth factor, EGF) esiintyvät proteiinisynteesin 
jälkeen solukalvoon kiinnittyneinä transmem-
braaniproteiineina, josta ne vapautetaan soluvä-
litilaan pilkkovien entsyymien, kuten ADAM-
perheen metalloproteaasien toimesta (Edwards 
ym. 2008). Tähän liittyen erityisesti ADAM17-
proteaasin merkitystä EGF-signalointiin on tut-
kittu ja hiirillä tehdyissä kokeissa sen on havaittu 
olevan kriittisen tärkeä sydämen kehityksessä. 
(Blobel 2005; Weber & Saftig 2012).

ADAM-metalloproteaasit voivat vaikuttaa 
signalointiin myös muilla mekanismeilla, esi-
merkiksi pilkkomalla solukalvon reseptoreita 
ligandien irrottamisen sijaan. Tämän seurauk-
sena signaloinnin aktiivisuus voi kyseessä ole-
vasta signalointireitistä riippuen joko kasvaa 
tai pienentyä. Joissain tapauksissa tämä johtaa 
signalointiaktiivisuuden pienenemiseen johtuen 
toimintakykyisten, solukalvoon kiinnittyneiden 
reseptoreiden määrän vähentymisestä ja ligan-
dien sitoutumisesta soluvälitilaan vapautuneisiin 
inaktiivisiin reseptoreihin (ns. decoy-reseptorit). 
Toisaalta, reseptorien pilkkoutuminen voi myös 
vaikuttaa juurikin päinvastaisesti. Tästä esimerk-
kinä Notch-signalointi, joka vaikuttaa solujen 
kohtaloon ja on siten välttämätön alkionkehityk-
sessä. Notch-signaloinnissa ADAM-proteiinin 
suorittama solukalvon reseptorin leikkaaminen 
johtaa välivaiheiden kautta myös reseptorin so-
lun sisäinen osan (intracellular domain, ICD) ir-
toamiseen gamma-sekretaasientsyymin toimesta 
ja signaalin välittymiseen solun tumaan. (Arta-
vanis-Tsakonas ym. 1999; Blobel 2005; Brou 
ym. 2000; Edwards ym. 2008). 
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Kuva 2. ADAM-proteaasin merkitys solusignaloin-
nissa. Kuvassa saksina kuvattu ADAM-proteiini 
voi leikata ligandin irti, jolloin se voi sitoutua 
saman solun reseptoriin (autokriininen viestin-
välitys) tai läheisten solujen reseptoreihin (para-
kriininen viestinvälitys). Irti leikattu reseptori voi 
toimia nk. decoy-reseptorina. Jukstakriinisessä 
viestinnässä ADAM-proteiini voi leikata ligandin 
irti sitoutumisen jälkeen tai ADAM-proteiinia voi-
daan tarvita reseptorin aktivaatiossa (mukaillen 
Edwards ym. 2008).

Triple Membrane-Passing Signal (TMPS) 
ja ADAM

Eräs mielenkiintoinen esimerkki ADAM-pro-
teaasien toiminnasta on niiden osallisuus sig-
nalointiketjussa, jossa G-proteiinikytkentäisen 
reseptorin aktivaatio johtaa lopulta EGF-sig-
nalointiin. Tämä tapahtumasarja tunnetaan ni-
mellä “triple membrane passing signal”, eli siinä 
signaali ikään kuin läpäisee solukalvon kolme 
kertaa. Viestin eteneminen alkaa solukalvolla 
sijaitsevan G-proteiinikytkentäisen reseptorin 
(G protein-coupled receptor, GPCR) vastaanot-
taessa ligandin solun ulkopuolelta. Sitoessaan 
ligandin GPCR-reseptori aktivoi samassa solus-
sa ADAM-proteaasin, joka vapauttaa aktivoitu-
essaan solukalvoon kiinnittyneen EGF-ligandin 
(epidermal growth factor), joka taas puolestaan 
sitoutuu solukalvon EGFR-reseptoriin (epider-
mal growth factor receptor), joka edelleen jatkaa 
signaalin välitystä solun sisään (Edwards ym. 
2008).

Sairausesimerkki: ADAM-
metalloproteaasien toiminta 
rintasyövässä
Kaikista rintasyöpätapauksista noin 20–30 pro-
sentissa HER2-reseptorin (human epidermal 
growth factor receptor 2) ilmentyminen soluis-
sa on epänormaalin suuri normaaliin solukkoon 
verrattuna. Nämä nk. HER2-positiiviset rinta-
syövät ovat aggressiivisia ja niiden ennuste on 
erityisen huono (Gajria & Chandarlapaty 2011; 
Slamon ym. 2001).

HER2 on EGFR-reseptoreiden (epidermal 
growth factor receptor) perheeseen kuuluva so-
lukalvoreseptori, joka koostuu kolmesta pää-
osasta: solukalvon ulkopuolisesta, solukalvon lä-
päisevästä (transmembraani) sekä solunsisäises-
tä osasta. Kasvutekijän sitoutuminen solukalvon 
ulkopuoliseen HER2-reseptorin osaan aiheuttaa 
reseptorin homo- tai heterodimerisaation tapah-
tumisen muiden EGFR-perheen reseptoreiden 
kanssa. Tämä taas puolestaan johtaa reseptorin 
solunsisäisen osan aktivoitumiseen. HER2-re-
septorin solunsisäinen osa toimii aktivoiduttu-
aan kinaasina (tyrosiinikinaasi) ja aktivoi solun 
sisäisiä signalointireittejä fosforyloimalla muita 
sytoplasman molekyylejä. Näiden signalointi-
reittien, kuten esimerkiksi PI3K-reitin (Gajria & 
Chandarlapaty 2011), on havaittu estävän apop-
toosia ja lisäävän solujen proliferaatiota. On 
myös huomattu, että erityisesti HER2-geeniä yli-
ilmentävissä tai sen mutaation omaavissa soluis-
sa HER2 voi dimerisoitua myös ilman ligandin 
sitoutumista ja näin ollen HER2 voi stimuloida 
kasvaimen kasvua edistäviä signalointireittejä 
itsenäisesti ilman ligandin sitomista (nk. konsti-
tutiivinen aktiivisuus) (Gajria & Chandarlapaty 
2011; Liu ym. 2006).

ADAM-proteiinien yhteyttä tähän HER2-po-
sitiiviseen rintasyöpään on tutkittu. Kuten jo 
aiemmin on todettu, kaikki EGF-ligandit irro-
tetaan ADAM-proteaasien toimesta (erityisesti 
ADAM17) jolloin ne vapautuvat solukalvosta ja 
voivat näin ollen sitoutua EGFR-perheen resep-
toreihin, aktivoiden solujen jakautumista lisääviä 
signalointireittejä (Edwards ym. 2008; Liu ym. 
2006). On kuitenkin myös huomattu, että HER2-
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positiivista syöpää sairastavilla potilailla see-
rumin kohonneella HER2-ECD -pitoisuudella 
(HER2 extracellular domain) on yhteys syövän 
huonomman ennusteen kanssa. HER2-ECD va-
pautuu HER2-reseptorin leikkautuessa solukal-
von ulkopuolisesta osasta, jolloin solukalvolle 
jää jäljelle niin kutsuttu HER2-p95 -fragmentti 
ja reseptorin solunulkoinen osa vapautuu (ECD), 
jolloin sitä on havaittavissa potilaan seerumissa 
(Liu ym. 2006). HER2-p95 -fragmentin on in 
vitro tutkimuksissa havaittu olevan nk. konstitu-
tiivisesti aktiivinen kinaasi (Liu ym. 2006), eli 
sen solun sisäinen tyrosiinikinaasi-osa toimii ak-
tiivisesti ilman EGF-ligandin sitoutumista resep-
toriin (p95-fragmentti ei edes kykene sitomaan 
ligandia, sillä sen solukalvon ulkopuolinen osa 
puuttuu). Näin ollen se kykenee aktivoimaan 
syövän pahenemista edesauttavia signalointireit-
tejä itsenäisesti (Gajria & Chandarlapaty 2011).

Edelliseen kappaleeseen liittyen HER2-resepto-
rin leikkautumista aiheuttavia tekijöitä on pyritty 
selvittämään (Liu ym. 2006) ja on huomattu, että 
muun muassa TIMP1-proteiini (tissue inhibitor 
of metalloproteinases) kykenee estämään HER2-
ECD:n syntyä ja näin ollen estää HER2-resepto-
rin leikkautumista. Tämän perusteella on syytä 
epäillä, että ADAM-metalloproteaaseilla on vai-
kutusta asiaan, sillä TIMP-1 pystyy inhiboimaan 

ADAM-proteiinien aktiivisuutta (Edwards ym. 
2008; Liu ym. 2006). Myöhemmissä tutkimuk-
sissa onkin havaittu, että ADAM10-proteiini on 
mahdollisesti yksi tärkeimmistä HER2-resepto-
reita leikkaavista proteiineista (Liu ym. 2006).

Trastutsumabi on vasta-aine, jota käytetään lääk-
keenä HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa. 
Trastutsumabi pystyy sitoutumaan HER2-resep-
torin solunulkoiseen osaan ja tätä kautta monilla 
eri mekanismeilla, kuten reseptorien dimerisaa-
tiota ehkäisemällä, estää reseptorin kinaasiak-
tiivisuutta ja näin ollen vähentää syöpäsolujen 
proliferaatiota (Gajria & Chandarlapaty 2011). 

Moni HER2-positiivinen syöpä on kuitenkin 
resistentti trastutsumabille. Resistenssin kehit-
tymisen kaikkia mekanismeja ei täysin tunneta 
lääkeaineen monimutkaisen vaikutusmekanis-
min puutteellisen tuntemuksen vuoksi, mutta 
HER2-reseptoreiden pilkkoutumisella ECD ja 
p95-fragmentteihin on havaittu olevan yhte-
ys resistenssiin, sillä HER2-p95 -fragmentista 
puuttuu solukalvon ulkopuolinen osa, joka on 
sama osa johon trastutsumabi sitoutuu. Näin ol-
len HER2-reseptoreita pilkkovilla ADAM-pro-
teiineilla vaikuttaisi olevan muiden tekijöiden 
ohella merkitys resistenssin synnyssä (Gajria & 
Chandarlapaty 2011; Liu ym. 2006).

Kuva 3. 1. Trastutsumabin sitoutuessa HER2-reseptoriin PI3K-reitti estyy. 2. ADAM-proteiini saattaa 
vaikuttaa trastutsumabiresistenssin syntyyn. ADAM-proteiinin pilkkoessa HER2-reseptorin trastutsu-
mabin sitoutuminen estyy ja HER2-p95 aktivoi PI3K-reitin itsenäisesti (Gajria & Chandarlapaty 2011; 
Liu ym. 2006). 
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Tiivistelmä
Kaikki elolliset organismit altistuvat jatkuvasti erilaisille sisä- tai ulkosyntyistä alkuperää oleville tekijöille, 
jotka muuttavat biomolekyylejä ja aiheuttavat näin vahinkoa solutasolla. Antioksidantit suojelevat solua täl-
tä vahingolta hapettumalla itse hapetus-pelkistys-reaktiossa, jossa vapaat radikaalit pelkistyvät ja menettävät 
reaktiivisuutensa. Optimaalisessa tilanteessa antioksidanttien ja vapaiden radikaalien suhde on tasapainossa, 
koska vapaita radikaaleja tarvitaan myös solujen normaaliin toimintaan. Epätasapaino voi johtaa mm. vakaviin 
soluvaurioihin, diabeteksen tai syövän muodostumiseen.

Johdanto
Vapaat radikaalit ovat parittoman elektronin 
omaavia ja hyvin reaktiivisia molekyylejä. Ne 
voivat reagoida proteiinin, nukleiinihappojen 
sekä solukalvon rasvahappojen ja plasman lipo-
proteiinien kanssa vahingoittaen niitä, mikä on 
tärkeä riskitekijä ateroskleroosin ja sepelvalti-
motautien synnyssä (Poljšak B. ja Fink R. 2014). 
Lisäksi nukleiinihappojen vahingoittuminen voi 
johtaa perinnöllisiin mutaatioihin tai syöpään ja 
proteiinien vahingoittuminen puolestaan autoim-
muunisairauksien syntymiseen. Suojautuminen 
radikaaleja vastaan tapahtuu erilaisten antioksi-
danttien avulla, jotka pelkistävät superoksideja 
ja vetyperoksideja. (Murray R. K, ym. 2012). 
Epätasapaino antioksidanttien ja vapaiden radi-
kaalien välillä voi johtaa vaurioihin solukalvol-
la tai solunsisäisissä molekyyleissä (Rizzo ym. 
2010). Tässä kirjoitelmassa pureudumme anti-
oksidanttien ja vapaiden radikaalien maailmaan. 
Käsittelemme aihetta erityisesti solunsisäisten 
antioksidanttientsyymien osalta. Kirjoitelma 
pohjautuu tutkimuksiin, jotka ovat näyttöön pe-
rustuvaan lääketiedettä (EBM).

Antioksidanttientsyymit

Toiminta

Antioksidantit suojaavat soluja tehokkaasti va-
pailta radikaaleilta, esimerkiksi superoksideilta. 
Antioksidanttien toiminnan kemiallinen perusta 
on hapetus-pelkistys –reaktio, jossa antioksidan-
tit toimivat pelkistiminä eli hapettuvat. Soluissa 

on oma antioksidanttientsyymien verkosto, joka 
toimii vapaiden radikaalien vastavaikuttajana ja 
ehkäisee oksidatiivisen stressiä. (Poljšak B. ja 
Fink R. 2014.)

Tyypit

Antioksidantit voidaan jakaa ulkosyntyisiin (ek-
sogeeninen) ja sisäsyntyisiin (endogeeninen). 
Nimensä mukaisesti ulkosyntyiset antioksidan-
tit saadaan ravinnon kautta ja sisäsyntyisiä an-
tioksidantteja elimistö kykenee muodostamaan 
itse. Sisäsyntyisiä antioksidantteja ovat mm. 
glutationisulfhydriidi (GSH), glutationidisulfidi 
(GSSG), superoksididismutaasi (SOD), glutatio-
niperoksidaasi (GPx), glutationireduktaasi (GR) 
ja katalaasi (CAT). (Murray R. K, ym. 2012.)

Ulkosyntyisiä eli ravinnon mukana saatavia 
antioksidantteja ovat mm. polyfenoliset aineet 
(karoteenit ja flavonoidit) sekä vitamiinit, ku-
ten rasvaliukoiset E-vitamiinit ja vesiliukoinen 
askorbiinihappo eli C-vitamiini. Tutkimusten 
mukaan niillä on terveyttä edistäviä vaikutuksia 
mm. oksidatiivisen stressin ehkäisyssä ja sitä 
kautta diabeteksen, ateroskleroosin sekä sydän- 
ja verisuonitautien ehkäisyssä. (Rajendran P. ym. 
2014 ja Le Lay S. ym. 2014.)

Superoksididismutaasi
Superoksididismutaasilla (SOD) tarkoitetaan 
entsyymien joukkoa, jotka poikkeavat toisistaan 
rakenteensa ja koentsyymiensä osalta, esimer-
kiksi Mn-SOD ja Cu-Zn-SOD. SOD lisää super-
oksidiradikaalin muuttumista vetyperoksidiksi. 
(Rajendran P. ym. 2014.)
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Katalaasi
Katalaasi (CAT) entsyymi, joka sisältää rauta-
porfyriinia. Sitä on kaikissa aerobisissa soluis-
sa ja joka hajottaa eräissä hapettamisreaktioissa 
syntyvän soluille myrkyllisen vetyperoksidin 
vedeksi ja molekulaariseksi hapeksi katalysoi 
SOD:n katalysoiman reaktion lopputuotetta, ku-
ten vetyperoksidin muuttuminen vedeksi. Lisäk-
si se toimii mm. hemoglobiinin suoja-aineena. 
(Rajendran P. ym. 2014.)

Glutationiperoksidaasi ja 
glutationireduktaasi
GPx on toiminnaltaan samankaltainen entsyymi 
kuin CAT, mutta se pystyy katalysoimaan paljon 
pienemmässä konsentraatiossa olevaa solun-
sisäistä vetyperoksidia. Lisäksi GPx pelkistää 
steroideista ja lipideistä muodostuneet orgaani-
set peroksidit vaarattomaan muotoon. Samaan 
tapaan GR on tärkeä entsyymi peroksidien ja 
vierasaineiden metaboliassa. Se pelkistää ha-

pettuneessa muodossa olevan glutationin sisäl-
tämän disulfidisidoksen vapaiksi tioliryhmiksi. 
(Rajendran P. ym. 2014.)

Glutationisulfhydriidi ja glutationidisulfidi
GSH on tärkeä solujen tuottama endogeeninen 
antioksidantti. Se osallistuu suoraan vapaiden 
radikaalien ja reaktiivisten happiyhdisteiden 
neutralointiin (Rajendran P. ym. 2014). Lisäk-
si se pitää yllä eksogeenisten antioksidanttien 
(esim. E- ja C-vitamiinit) pelkistynyttä muotoa 
ja on tärkeä tekijä DNA:n korjauksessa (Chat-
terjee A. 2013). GSSG on kahden hapettuneen 
GSH-molekyylin muodostama disulfidi, jonka 
muodostumista katalysoi GPx. Samassa reakti-
ossa vetyperoksidi pelkistyy vedeksi (Kuva 1). 
GSSG-molekyylin pelkistymistä takaisin kah-
deksi GSH-molekyyliksi katalysoi GR. GSH/
GSSG-suhdeluku eli tioli-indeksi on tärkeä para-
metri solunsisäisestä hapetus-pelkistys-tasapai-
nosta. (Rajendran P. ym. 2014.)

Kuva 1. Superoksidin formaatio ja eliminaatio (kuva on piirretty http://www.benbest.com/lifeext/oxidate.
gif pohjalta)
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Eksogeeniset antioksidantit
Ulkosyntyisiä eli ravinnon mukana saatavia 
antioksidantteja ovat mm. polyfenoliset aineet 
(karoteenit ja flavonoidit) sekä vitamiinit, kuten 
rasvaliukoiset E-vitamiinit ja vesiliukoinen as-
korbiinihappo eli C-vitamiini (Murray R. K, ym. 
2012).

Vapaat radikaalit ja oksidatiivinen stressi
Vapaa radikaali on atomi tai atomiryhmä, jolla 
on pariton elektroni. Välittömästi synnyttyään 
tämä radikaali hapettaa lähimmän kohtaamansa 
molekyylin. Tästä voi aiheutua soluvaurioita so-
lukalvossa, DNA:ssa, solun proteiineissa tai hii-
lihydraateissa. (Le Lay S. ym. 2014.)

Vapaan radikaalien syntymiseen on monia syitä. 
Ulkoisia tekijöitä ovat mm. radioaktiivinen sä-
teily, UV-säteily, raskasmetallit, typen oksidit, 
torjunta-aineet, synteettiset lääkkeet tai tupakan-
savu. Sisäisiä tekijöitä ovat mm. krooniset sai-
raudet (diabetes, erilaiset tulehdukset) tai kova 
fyysinen kuormitus. Solun normaali energian-
tuotanto (anaerobinen glykolyysi, Krebsin sykli, 
oksidatiivinen fosforylaatio) tuottaa myös vapai-
ta radikaaleja (Kuva 1), esimerkiksi superoksi-
deja. (Murray R. K, ym. 2012.)

Elimistössä syntyy aineenvaihdunnan tuotok-
sena useita voimakkaasti hapettavia yhdisteitä, 
joita syntyy erityisesti verisoluissa, mutta myös 
muissa soluissa. Näitä yhdisteitä ovat super-
oksidi (O

2
-), vetyperoksidi (H

2
O

2
), peroksidi-

radikaalit (ROO∙) sekä hydroksyyliradikaalit 
(OH∙), joita kutsutaan yhteisnimellä reaktiiviset 
happiradikaalit (ROS; reactive oxygen species). 
Yleisesti ajatellaan, että 0,15–2,0 % aineenvaih-
dunnan käyttämästä hapesta (O

2
) metabuloituu 

epätäydellisesti ja muuttuu superoksidiksi (O
2

-). 
(Le Lay S. ym. 2014.) Lisäksi kehossa muodos-
tuu typpipohjaisia radikaaleja (RNS) (Rizzo ym. 
2010 ja Leeuwenburgh C. ym. 2001).

Elimistö tuottaa myös tarkoituksella reaktiivisia 
happiradikaaleja, jotka ovat tärkeitä solun si-
säisessä signaloinnissa, solun jakautumisessa ja 
erikoistumisessa sekä immuunijärjes-telmässä 
(Rajendran P. ym. 2014). Tämän vuoksi ROS-
molekyyleillä on suuri merkitys syövän muo-
dostuksessa, mutta myös solujen apoptoosissa 
ja näin ollen paradoksaalisesti tuumorisolujen 
proliferaation hidastamisessa (Kardeh S. ym. 
2014) (kuva 2). ROS-molekyylien muodosta-
mista varten elimistössä on katalysoivia pro-
oksidanttientsyymejä, kuten ksantiinioksidaasi 
ja NADPH-oksidaasi (Rajendran P. ym. 2014).

Kuva 2. ROS:n merkitys syövän hoidossa ja muodostuksessa (kuva piirretty artikkelin Paradoxical 
action of reactive oxygen species in creation and therapy of cancer pohjalta)
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Pro- ja antioksidanttientsyymien epätasapaino 
johtaa oksidatiiviseen tai reduktiiviseen stressiin 
(Kairisalo M. 2010). Tällöin hapettavia yhdis-
teitä (ROS tai RNS) on ylimäärin tai pelkistäviä 
yhdisteitä eli antioksidantteja liian vähän. Oksi-
datiivisen stressin vastakohta on reduktiivinen 
stressi, jolloin hapetus-pelkistys –tasapaino on 
pelkistävien aineiden puolella (kuva 3). Oksida-
tiivinen stressi johtaa usein solujen rakenteelli-
siin ja toiminnallisiin häiriöihin, mikä puoles-
taan voi aiheuttaa eri mekanismien kautta solu-
kuoleman. (Rajendran P. ym. 2014.) Aivot ku-
luttavat runsaasti happea, minkä vuoksi ne ovat 
erittäin alttiita oksidatiivisen stressin haitoille, 
jotka voivat aiheuttaa mm. hermorappeumasai-

rauksia, kuten Huntingtonin tautia (Kairisalo M. 
2010). Jatkuva oksidatiivinen stressi altistaa ai-
neenvaihdunnan häiriöille ja sairauksille, kuten 
kakkostyypin diabetes ja ateroskleroosi (Le Lay 
ym. 2014 ja Rajendran P. ym. 2014).

Oksidatiivinen stressitila syntyy usein lisäänty-
neen aerobisen aineenvaihdunnan myötä (Kuva 
1), kuten liikunnan seurauksena lihassolujen 
mitokondrion energiantuotanto lisääntyy, jolloin 
ROS- ja RNS–yhdisteitä muodostuu enemmän 
(Gomez-Cabrera M. C. ym. 2008). Elimistössä 
käynnistyy tällöin vastavaikuttajareaktio eli an-
tioksidanttisynteesi kiihtyy, mikä estää oksida-
tiivisen stressin kehittymistä (Leeuwenburgh C. 
ym. 2001).

Kuva 3. Oksidatiivinen ja reduktiivinen stressi sekä tasapainotila ja näihin johtavat tekijät (kuva piirretty 
http://jap.physiology.org/content/jap/101/4/1011/F1.large.jpg pohjalta)

Hyödyt ja haitat
Antioksidantit ovat kiistämättä elämän kannalta 
välttämättömiä ja terveyden osalta sitä edistäviä. 
Useat tutkimukset viittaavat siihen, että ihmi-
sen elimistö pystyy vähentämään oksidatiivisen 
stressin vaikutusta ulkosyntyisten antioksidant-
tien avulla, mutta toisaalta on viitteitä siitä, että 
kaikilla ulkosyntyisillä antioksidanteilla tätä 
ominaisuutta ei ole, esimerkiksi β-karoteeni tai 
tokoferoli. Lisäksi on näyttöä siitä, että lisäravin-
teina nautitut antioksidantit voivat johtaa jopa li-
sääntyneeseen kuolleisuuteen sekä osa antioksi-
danttivalmisteista voivat suurina määrinä toimia 

pro-oksidantteina lisäten oksidatiivista stressiä. 
(Poljšak B. ja Fink R. 2014.) Toisaalta tätä joh-
topäätelmää voidaan kyseenalaistaa, koska ko. 
tutkimuksessa tarkastellaan asiaa vain yhden an-
tioksidanttityypin osalta. Tällöin elimistön anti-
oksidanttien ja solutason holistinen toiminta jää 
huomioitta. 

Tutkimukset osoittavat, että antioksidantit kiih-
dyttävät syöpäsolujen proliferaatiota estäen kas-
vurajoitegeeni p53:n ekspressiota. Ne aiheuttavat 
syöpäsolujen transkriptioprofiilissa hyvin pieniä 
muutoksia, jotka aiheuttavat endogeenisten an-
tioksidanttien tuotannon vähenemistä. (Sayin V. 
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I. ym. 2014.) Mielestämme tämä johtopäätelmä 
on kyseenalainen, koska koe-eläimenä käytettiin 
hiirtä, jonka biokemialliset prosessit eivät vastaa 
täysin ihmistä. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin 
vain kahdentyyppistä lisäravinteena annettavaa 
antioksidanttia (E-vitaamini ja N-asetyylikyste-
iini), joiden biokemialliset ominaisuudet eivät 
ole täysin samanlaisia kuin luonnollisten antiok-
sidanttien. Esimerkiksi E-vitamiini on rasvaliu-
koinen, mikä tekee siitä vaikeasti virtsaan erit-
tyvän ja tämän vuoksi se saattaa toimia pitkään 
säilyvänä pro-oksidanttina.

Fyysisen rasituksen aikana lihasten lisääntynyt 
hapenkulutus aiheuttaa ROS:n määrän kasvua ja 
kasvavaa oksidatiivista stressiä. Solut reagoivat 
tähän tuottamalla lisää antioksidanttientsyymejä, 
jolloin on kyseenalaista kannattaako antioksi-
danttivalmisteita nauttia etenkään rasituksen ai-
kana tai ennen sitä, koska ne heikentävät ROS:n 
signaloimaa endogeenisten antioksidanttien 
lisääntynyttä tuotantoa. Kuitenkin pitkään kes-
tävän ja erityisen raskaan fyysisen harjoittelun 
aikana antioksidanttivalmisteiden on todettu 
olevan hyödyllisiä, koska kehon oma tuotanto ei 
riitä vastaaman tarpeeseen, mutta kohtuullisen 
rasituksen aikana itse liikuntaa voidaan ajatella 
antioksidanttina. (Gomez-Cabrera ym. 2008.) 
Lisäksi käsittääksemme lisäravinteina käytettä-
viin antioksidantteihin liittyy myös toinen olen-
nainen ongelma; Antioksidantit reagoivat ilman 
hapen kanssa hapettuen, jolloin ne menettävät 
antioksidatiivisen vaikutuksensa, minkä jälkeen 
ne voivat toimia kehossa pro-oksidantteina ha-
pettaen elimistön solurakenteita.
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F1  Solujen erilaistuminen – aikuisessa
Lipponen, Joonas & Sassi, Antti
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
8.9.2009
Tarkastaja: Kyösti Kauppinen

Tiivistelmä
Aikuisen kantasolut jaetaan kahteen pääryhmään: mesenkymaalisiin ja hematopoieettisiin kantasoluihin. Kes-
kitymmekin vain aikuisen erilaistumiskykyisiin soluihin, joita löytyy suurimmaksi osaksi kudoksista, jotka 
ovat jatkuvan 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 erilais-
tuvatkin toisistaan poikkeaviin toimintoihin, niiden erilaistumista yhdistää välivaiheet. Yksikään kantasolu ei 
tuosta vain muutu tiettyyn toimintaan spesifiseksi soluksi. Aikuisessa kantasolujen erilaistuminen on huomat-
tavasti vähäisempää kuin alkiossa. 

Mesenkymaalisten solujen 
erilaistuminen

 

Erilaistumaton mesenkymaalinen kantasolu. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mesenchymal_
Stem_Cell.jpg)

Yleistä mesenkymaalisista soluista

Mesenkymaaliset kantasolut ovat erilaistumatto-
mia soluja, jotka kykenevät erilaistumaan esimer-
kiksi luu-, rasva-, lihas- ja epiteelisoluiksi. Nämä 
solut ovat jatkuvan kulutuksen alaisina, joten nii-
den kantasolujakin kuvastaa hyvin kyky uusiutu-
miseen ja itsekorjautuvuuteen. (Ross ym, 1989)

Rasvasolujen erilaistuminen

Rasvasolut eli adiposyytit ovat solutyyppi, joka 
erilaistuu mesenkymaalisista soluista ja peri-
syyteistä adipogeneesin kautta. Perisyytit ovat 
hiussuonten loppupään tai pikkulaskimoiden 
endoteelin ulkopuolella sijaitsevia suhteellisen 
erilaistumattomia soluja. Kun mesenkymaali-
solu erilaistuu rasvasoluksi, sen on muututtava 
ensiksi preadiposyytiksi. Preadiposyytti irtoaa 
solusyklistä ennen muuttumistaan adiposyytik-
si. Solusyklistä irtoaminen ja kasvun inhiboimi-
nen on välttämätöntä adiposyyteiksi muuttuvil-
le preadiposyyteille ja saavutetaan eristyksellä 
muista soluista. Tämän jälkeen seuraavat erilais-
tumisen vaiheet vaativat mitogeneettisiä ja adi-
pogeneettisiä signaaleja, joita ovat esimerkiksi 
proteiinit C/EBP , PPAR , ADD1/SREBP-1c, 
galektiini-12 sekä joukko muita entsyymejä. 
Ensimmäiset dramaattiset muutokset rasvasolun 
erilaistumisessa havaitaan fibroblastimaisen so-
lun muuttumisessa pallomaiseksi. Samaan ai-
kaan tapahtuu muutoksia myös solunulkoisessa 
matriksissa sekä solun tukirangan rakenteissa. 
Erilaistumisen loppupuolella triasyylisynteesiin 
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vaikuttavat entsyymit ovat erityisen aktiivisia ja 
preadiposyytti erilaistuu kypsäksi rasvasoluksi. 
(Yang 2004, Ross ym 1989)

Satelliittisolut lihaksessa

Lihassoluja pidettiin pitkään uusiutumiskyvyttö-
minä soluina, kunnes tutkijat yli 40 vuotta sit-
ten löysivät lihaksista pieniä erilaistumattomia 
soluja – satelliittisoluja. Nämä solut ovat ”nuk-
kuvia” kantasoluja ja sijaitsevat tyvikalvon ja 
lihassolun välissä. Satelliittisolut voivat proli-
feroitua kudosvaurion jälkeen ja näin synnyttää 
uusia myoblasteja, jotka korjaavat vaurioituneen 
kohdan. Niin kauan kuin tyvikalvo pysyy ehy-
enä myoblastit yhdistyvät tyvikalvon kanssa ja 
muodostavat uusia lihassäikeitä. (Ross ym 1989)

Luusolujen erilaistuminen

Osteosyytit (varsinaiset luusolut) ja osteoblastit 
(luunmuodostajat) syntyvät mesenkymaalisista 
osteoprogenitoreista. Osteoklastit (luunsyöjät) 
puolestaan erilaistuvat hematopoieettisista kan-
tasoluista. Osteoprogenitoreilla on kantasolujen 
ominaisuuksia: ne ovat jakautumiskykyisiä ja ky-
kenevät erilaistumaan luusoluiksi. Ne kehittyvät 
osteoblasteiksi spesifisellä mekanismilla, jonka 
säätelyyn osallistuu kasvu- ja transkriptioteki-
jöitä. Osteoprogenitorien erilaistuminen osteob-
lasteiksi tapahtuu periosteumin ja endosteumin 
sisäosissa. Erilaistuminen voidaan jakaa kolmeen 
vaiheeseen: 1)proliferaatio, 2)solunulkoisen mat-
riksin syntetisoiminen ja maturaatio sekä 3)mine-
ralisaatio. Näitä vaiheita säätelevät Indian hedge-
hog-proteiini (vaihe 1), Osterix-transkriptiotekijä 
(vaiheet 1, 2, 3), IGF-1 ja IGF-2 (vaiheet 1, 2, 3) 
sekä useat muut transkriptiotekijät, entsyymit ja 
hormonit. (Pekkinen 2008) Osteoblastit alkavat 
erilaistuttuaan erittää ympärilleen solunulkoisen 
matriksin osia: 1-tyypin kollageenia, osteokalsii-
nia, osteopontiinia ja luun sialoproteiinia. Oste-
okalsiini mineralisoituu hydroksiapatiitilla, mikä 
antaa luulle mekaanista kestävyyttä. Osteoblastit 
saavat aikaan vahvan sytokemiallisen reaktion – 
alkaliinifosfataasin – joka häviää kun osteoblastit 
juuttuvat erittämiinsä aineisiin ja muuttuvat osteo-
syyteiksi. (Pekkinen 2008, Ross ym 1989)

Muut mesenkymaaliset solut

Ihon erilaistumiskykyiset solut muodostuvat ty-
vikalvolla ja erilaistuvat matkallaan ihon ulom-

piin kerroksiin. Näin muodostuvat ihon eri ker-
rokset: tyvikerros, okasolukerros, jyväiskerros, 
kirkassolukerros ja marraskesi. Suolessa epi-
teelisolut syntyvät suolirauhasten pohjaosissa ja 
työntyvät epiteelin kasvaessa villuksia kohti, joi-
den kärjistä solut irtoavat suolen sisältöön. Epi-
teelisolujen erikoistumiseen vaikuttavat yleiset 
kasvutekijät. (Hiltunen 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 rusto-
matriksia. Tuottaessaan väliainetta nämä solut 
liikkuvat kauemmas toisistaan ja jäävät kiinni 
erittämäänsä matriksiin ja muuttuvat kypsik-
si kondrosyyteiksi eli rustosoluiksi. Lopulta 
kondrosyyttejä ympäröivistä mesenkymaali-
soluista muodostuu perikondrium eli rustokal-
vo. (Kierszenbaum 2007)

Hermosolut syntyvät jo alkion kehityksen aikaan 
ja ovat mesenkymaalista alkuperää pl. mikroglia 
solut, jotka ovat erilaistuvat hematopoieettisesta 
solulinjasta. Hermosolut eivät juurikaan jakaan-
nu tai erilaistu aikuisessa ihmisessä. On kuiten-
kin epäselvää, kykenevätkö mikrogliasolut ja-
kaantumaan saavutettuaan hermokudoksen.

Hematopoieettisten solujen 
erilaistuminen

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, jonka 
vuoksi näitä soluja pitää valmistaa jatkuvasti 
kantasoluista jakaantumalla ja erikoistumalla. 
Kaikki immuunipuolustuksen solut erilaistuvat 
hematopoieettisista kantasoluista (pHSC), jot-
ka sijaitsevat luuytimessä. Siellä kantasoluista 
erilaistuu prekursorisoluja (lymfaattisia ja MY-
ELOID kantasoluja), joista muodostuu kypsiä 
immuunipuolustuksen- ja myeloidisia soluja. 
Myeloidisista kantasoluista muodostuu soluryp-
päitä (COLONY-FORMING UNITS eli CFU), 
kuten basofiilinen CFU, eosinofiilinen CFU ja 
granulosyytti-makrofagi CFU, josta erilaistuu 
monosyyttejä ja neutrofiilisiä granulosyytt-
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jä.(http://site.ebrary.com/lib/oulu/docDetail.
action?docID=10006730 luettu 28.82009) Mo-
nosyyteistä tulee kudoksissa makrofageja, jotka 
erilaistuvat osteoklasteiksi. T- ja B-lymfosyytit 

erilaistuvat lymfaattisista kantasoluista. Luuyti-
messä olevat fibroblastit ja sidekudossolut muo-
dostavat immuniteettisolujen erilaistumiseen 
vaikuttavia sytokiineja. (Kierszenbaum 2007)

Hematopoieettinen solulinja. Osa välivaiheista on karsittu kuvan selkeyttämiseksi.
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Veren solut 

Punasolut ja verihiutaleet erilaistuvat hema-
topoieettisen erilaistumislinjan kautta myeloi-
disista kantasoluista. Erilaistuminen tapahtuu 
aikuisella pääasiallisesti punaisessa luuytimes-
sä, jossa punasoluja ja verihiutaleita tuottavien 
solujen populaatio jakautuu kantasoluihin (plu-
ripotentit kantasolut), valmiiden solujen esias-
teisiin (pystyvät kypsymään vain tietyiksi solu-
tyypeiksi), ja kypsyviin soluihin. Erilaistuminen 
tapahtuu pluripotentin kantasolun erilaistuessa 
ensin myeloidiseksi kantasoluksi, jonka seuraa-
vaan erilaistumisvaiheeseen vaikuttavat eri kas-
vutekijät. Myeloidisen kantasolun erilaistumista 
punasoluksi stimuloi pääasiassa munuaisten erit-
tämä erytropoietiini-hormoni, jonka erittymistä 
taas kiihdyttää hypoksia. Myeloidinen kantasolu 
erilaistuu punasoluksi niin sanottua erytroidista 
linjaa pitkin, jonka aikana kypsyvän punasolun 
soluelimet degeneroituvat. Punasolun keskimää-
räinen elinikä on soluelinten puutteen vuoksi 
vain noin neljä kuukautta. (Kierszenbaum 2007)

Kuten punasolun, trombosyyttejä tuottavan me-
gakaryosyytin esiaste on myös myeloidinen kan-
tasolu. Trombosyyttien erilaistumista stimuloi 
muun muassa maksan tuottama trombopoietiini-
hormoni, joka saa aikaan myeloidisen kanta-
solun erilaistumisen megakaryosyytin esiasteek-
si, josta edelleen solu erilaistuu megakaryoblas-
tiksi ja kypsäksi megakaryosyytiksi, joka voi 
jakautua edelleen useiksi verihiutaleiksi. (http://
en.wikipedia.org/wiki/Red_blood_cell luettu 
28.8.2009)

Lähteet

Kierszenbaum, Abraham L. : Histology and Cell Biology 
2007 94–7,107–44, 162–75 178–84, 291

Ross, Romrell: Histology a Text and Atlas 2nd edition 
1989, 101–04, 117–18, 128–29, 141, 146–49, 204

Pekkinen: Regulation of osteoblast differentiation and 
gene expression by phosphodiesterases and bioactive 
peptides 2008, 13–9

Hiltunen, Holmberg, Jyväsjärvi, Kaikkonen, Lindblom-
Ylänne, Nienstedt, Wähälä: Galenos: Ihmiselimistö 
kohtaa ympäristön 2007, 195, 484

Beguion Y. Erythropoietin and Platelet production, 
Haematologica 84(6):541–7, 1999 

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_blood_cell
Kaushansky K. Thrombopoietin and the Hematopoietic 

Stem Cell Development. Ann N Y Acad Sci. 872:314–
9, 1999

h t t p : / / s i t e . e b r a r y . c o m / l i b / o u l u / d o c D e t a i l .
action?docID=10006730

Yang RY. Hsu DK. Yu L. Chen HY. Liu FT. Galectin-12 
Is Required for Adipogenic Signaling and Adipocyte 
Differentiation . J Biol Chem. 279(28):29761–6, 2004 



582

F2  Epiteeli-mesenkyymi-transitio – normaalissa kehityksessä,  
 fibroosissa ja syövässä
Kari, Esa & Hänninen, Johannes
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
20.9.2012
Tarkastaja: Myllylä, Riina

Tiivistelmä
Epiteeli on yksi elimistön peruskudoksista ja mesenkyymillä tarkoitetaan erityisesti sikiöaikaista löyhää eri-
laistumatonta tukikudosta. Epiteeli-mesenkyymi-transitiossa (EMT) epiteelisolun ilmiasu muuttuu mesenky-
maaliseksi. Muodonmuutos liittyy jonkin funktion suorittamiseen, jota solu ei voi epiteelimäisenä toteuttaa. 
Muutoksen syy voi olla esimerkiksi mesenkymaalisena saavutettu liikkumiskyky, jota solu ei voi saada ennen 
solujen välisten liitosten purkautumista. EMT:ta esiintyy alkion- ja elintenkehityksessä (tyyppi 1), kudosten 
uusiutumisessa ja fibroosissa (tyyppi 2) sekä syövän levittäytymisessä (tyyppi 3). Molekyylitasolla EMT on 
monimutkainen tapahtuma, jota säätelevät monet proteiinit ja signaalitiet. Mesenkyymi-epiteeli-transitiota 
(MET) voidaan pitää EMT:n käänteisenä tapahtumana, jossa mesenkymaalinen solu muuttuu epiteelimäiseksi. 

Johdanto
Sikiönkehityksen aikana EMT on normaali ja 
välttämätön erilaistumisen mekanismi, joka on 
luonteeltaan solukkoja ja kudosta rakentava il-
man kudostuhoa. Aikuisissa EMT:n esiintymi-
nen liittyy kudosvaurioihin sekä 1990-luvulla 
löydettyyn karsinooman solujen fenotyypin 
muutokseen epiteelimäisestä mesenkymaalisek-
si. Epiteeli-mesenkyymi-transition (EMT) tutki-
muksen seurauksena monille patologisille tiloille 
kuten fibroosille ja syövän levittäytymiselle on 
saatu kokonaisvaltaisempi teoria. Edeltävät teo-
riat tautitiloista korostivat ennemmin yksittäistä 
geenimutaatiota kuin epiteeli-mesenkyymi-tran-
sition kaltaista kaskadia. (Mäkinen ym. 2012)

Viimeisen vuosikymmenen aikana tieto EMT:sta 
on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Signaaliteiden 
ja molekyylien tutkimus on tarjonnut useita mah-
dollisia terapeuttisia kohteita syövän hoidossa. 
Signaalireittien perusteella on epätodennäköis-
tä, että mikään verkoston yksittäinen osa antaisi 
merkittävää kliinistä vastetta. Monivaikutteisten 
aineiden kehittäminen voisi olla ratkaisu, joka 
estäisi EMT:n tai ajaisi solun mesenkyymi-epi-
teeli-transitioon. (Bhattacharya ym. 2012)

Epiteeli-mesenkyymi-transitio 
prosessina

Epiteeli ja mesenkyymi

Epiteeli on yksi elimistön peruskudoksista, joka 
on lähtöisin kaikista alkiokerroksista. Epitee-
liä voidaan luokitella mm. sijainnin, rakenteen 
ja tehtävän mukaan. Elimistössä epiteeli toimii 
suojarakenteena, sillä se verhoaa pintoja ja on-
kaloita. Lisäksi se osallistuu aineiden imeytymi-
seen, kuljetukseen ja eritykseen sekä kaasujen 
vaihtoon. Yksikerroksinen epiteeli muodostaa 
tiiviin tyvikalvon päälle kiinnittyneen soluma-
ton. Soluille on tyypillistä voimakas polaarisuus: 
solukalvo on jakautunut toiminnallisesti erikois-
tuneeseen apikaali- ja basolateraalipintaan. Epi-
teelisolut kiinnittyvät toisiinsa ja tyvikalvoon 
erilaisilla solujen välisillä liitoksilla ja kiinnit-
tymisproteiineilla. Kadheriinit ovat tärkeimpiä 
solujenvälisiä liitosproteiineja, ja integriineillä 
kiinnitytään solunulkoiseen matriksiin. Kadhe-
riinit ja integriinit ovat edelleen yhteydesä solun 
tukirankaan, joka ylläpitää solun muotoa. (Kiers-
zenbaum 2007) 

Mesenkyymi on erityisesti sikiöaikaista löy-
hää erilaistumatonta tukikudosta, joka koos-
tuu enimmäkseen solunulkoisesta matriksista. 
Mesenkymaaliset solut eroavat epiteelisoluista 
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esimerkiksi morfologialtaan, molekyyleiltään 
ja tehtäviltään. Verrattuna lieriömäisiin/kuutio-
maisiin/levymäisiin epiteelisoluihin mesenky-
maalinen solu on sukkulamainen ja pääsee liik-
kumaan elimistössä. Solut voivat erilaistua mm. 
lihassoluiksi, rasvasoluiksi, sidekudossoluiksi, 
rustosoluiksi ja luusoluiksi. Aikuisessa ihmises-
sä epiteelisolu voi tietyissä olosuhteissa muuttaa 
fenotyyppiään ja muuttua mesenkymaaliseksi 
soluksi. (Kierszenbaum 2007) 

Transitio 

EMT on biologinen prosessi, jossa epiteelisolu 
vähitellen muuttuu mesenkymaaliseksi. Epitee-
lisolun pintaproteiinit ja tukiranka muuttuvat ja 
ulkoiset liitokset katkeavat. Samalla tyvikalvo 
rappeutuu ja solun muoto muuttuu. EMT voi 
käynnistyä useiden solunulkoisten ja -sisäisten 
signaaliaineiden vaikutusten johdosta (Kalluri ja 
Weinberg 2009). Transitio eroaa eri alatyypeil-
lä, mutta yksin E-kadheriinin hiljennys riittää 
EMT:oon. (Yori ym. 2010) 

Kuva 1: Transitiossa epiteeliproteiinit korvautuvat mesenkymaalisilla ja solu irtoaa ympäristöstään lii-
tosten katketessa .(Kalluri ja Weinberg 2009)

EMT:ta voivat aiheuttaa eräät proteiinit ja kasvu-
tekijät ja (Xiao ja He 2010). Tranforming growth 
factor-β (TGF-β) perheen jäsenet ovat kuitenkin 
pääasiallisia solunulkoisia EMT:n aiheuttajia 
(Liu ym. 2012). Proteiinit sitoutuvat solukalvon 
reseptoreihin ja aktivoivat useita keskenään vuo-
rovaikuttavia signaaliketjuja (kts. Kuva 2) (Xiao 
ja He 2010). Solussa TGF-β saa β-kateniinin 
ohella aikaan transkriptiotekijöiden (Snail, Slug, 
Twist, ZEB 1 ja 2) ilmentymisen (Sipos ja Ga-
lamb 2012) sekä epiteeliä ylläpitävien proteiini-
en vaimentumisen (Krüppel-like factor 4 (KLF4) 
ja Forkhead box protein A1 (FOXA1) (Liu ym. 
2012).

KLF4 ja FOXA1 ovat välttämättömiä epiteeli-
mäisen fenotyypin säilyttämisessä, sillä ne yllä-
pitävät E-kadheriinin tuotantoa (Liu ym. 2012). 
Transkriptiotekijät estävät epiteeliproteiinien 
luentaa ja lisäävät mesenkymaalisten proteii-
nien tuotantoa (kts. Kuva 1) (Xiao ja He 2010, 
Zeisberg ja Neilson 2009). Solussa luonnollisesti 

esiintyvä glykogeenisyntaasikinaasi 3 (GSK-3) 
säätelee EMT:ta osallistumalla transkriptioteki-
jöiden fosforylointiin (Sánchez-Tilló ym. 2011). 
Fosforylaatiosta seuraa proteiinin toimimatto-
muus ja kuljetus pois tumasta (Zeisberg ja Neil-
son 2009).

Kasvutekijöiden välityksellä lisääntyvät prote-
iinit voivat indusoida EMT:tä useiden reittien 
kautta. Tuloksena solut irtaantuvat, polarisaatio 
vähenee, solun muoto ja liikkuvuus muuttuvat, 
GSK-3:n toiminta estyy ja transkriptiotekijöiden 
toiminta lisääntyy. TGF-β lisää myös matriksi-
metalloproteinaasituotantoa (MMP), jonka pro-
teiinit hajottavat tyvikalvon kollageenia (Dasari 
ym. 2006). Eräät MMP-3:n hajoamistuotteet 
saavat mitokondriot tuottamaan happiradikaaleja 
(ROS, Reactive oxygen species) (Lee ym. 2006). 
ROS voi stimuloida solujen invasiivisuutta so-
lunulkoiseen matriksiin ja aiheuttaa muutoksia 
matriksin muotoilussa, soluliitoksissa ja signaa-
lireiteissä (Dasari ym. 2006). 
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Kuva 2: Signaalitiet ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Nuolet kuvaavat lisäävää ja kat-
koviivat estävää vaikutusta. Solukalvolle sitoutuvat (punaiset) viestiaineet aktivoivat (sinisten) välittä-
jäaineiden kautta (tummanvihreitä) transkriptiotekijöitä, jotka (violetissa) tumassa lisäävät mesenky-
maalisia proteiineja (vaaleanvihreä) ja estävät epiteliaalisia (keltainen). Lopputuloksena solu muuttuu 
mesenkymaaliseksi (Kalluri ja Weinberg 2009, Lee ym. 2006, Liu ym. 2012, Sánchez-Tilló ym. 2011, Xiao 
ja He 2010, Yori ym. 2010). 
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EMT:n kolme alatyyppiä

Tyyppi 1 

Epiteeli–mesenkyymi-transitiolla on keskeinen 
rooli alkionkehityksen aikana alkion kiinnittyes-
sä kohtuun, gastrulaatiossa sekä hermostopienan 
muodostumisessa (Acloque ym. 2009). Alkion-
kehityksen alkuvaiheessa EMT:tä esiintyy he-
delmöittyneen munasolun kiinnittyessä kohdun 
limakalvoon ja istukan muodostuksessa. Erityi-
sesti sytotrofoblastin esiastesolut käyvät EMT:n 
mahdollistaen nopean kiinnittymisen kohdun li-
makalvoon. (Kalluri ja Weinberg 2009)

Gastrulaation alussa alkiolevyn ylempään ker-
rokseen, epiblastiin, ilmaantuu alku-uurre. Alku-
uurre muodostaa EMT:n kautta kudoksen joka 

myöhemmin erikoistuu meso- ja endodermiksi. 
Tarkemmin ottaen kyseessä on epiblasti-mesen-
kyymi-transitio. Hermostopienan solujen emig-
roituminen keskushermostoputkesta on klassi-
nen esimerkki EMT:sta. Neuroepiteeli muuttuu 
helposti liikkuviksi mesenkymaalisiksi soluiksi. 
(Acloque ym. 2009)

Tyyppi 2

Sidekudoistumista eli fibroosia tapahtuu mo-
nissa epiteelikudoksissa. Fibroblastit vapautta-
vat tulehdussignaaleja ja soluväliainetta, joka 
sisältää kollageenia, lamiinia ja elastiinia. EMT 
on liitetty erityisesti munuaisen, maksan, keuh-
kon ja suoliston fibroosiin. (Kalluri ja Weinberg 
2009)

Kuva 3. Fibroosissa EMT:ta aiheuttavat tulehdussolujen erittämät molekyylit sekä myofibroblastit. Epi-
teelisolut menettävät polaarisuutensa molekyylien hajottaessa tyvikalvoa. Suurin osa soluista ajautuu 
apoptoosiin, ja pienempi osa epiteeli-mesenkyymi-transitioon. EMT:n seurauksena muodostuu fibrob-
lasteja, jotka aiheuttavat fibroosia. Fibroblasteja muodostuu EMT:n lisäksi luuytimestä, endoteeli-me-
senkyymi-transition seurauksena sekä olemassa olevista fibroblasteista. (Kalluri ja Weinberg 2009)

Tyyppi 3

Kokonaisvaltaisimman teorian mukaan liikku-
mattomat syöpäsolut saavat kyvyn tehdä etäpe-
säkkeitä epiteeli-mesenkyymi-transition avulla. 
EMT:sta on tullut paremmin tunnettu viimeisen 
viiden-kymmenen vuoden aikana ja se on va-
kiinnuttanut aseman pääteoriana metastaasien 

muodostuksessa. EMT:n aikaan saama solujen 
liikkuvuus on tarpeellinen alkionkehityksen ai-
kana, kuitenkin aikuisessa ihmisessä EMT saa 
aikaan syöpäsolujen etäpesäkkeiden muodostus-
ta, lääkeresistanssia sekä syövän kantasolujen 
muodostumista, jotka yhdessä huonontavat poti-
laan ennustetta. (Bhattacharya ym. 2012)
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Kuva 4. Epiteeli-mesenkyymi-transitiossa syöpäsolut saavat verenkiertoyhteyden, jonka seurauksena 
syöpäkasvain suurenee. Verenkierron kautta levittäytyvät EMT:n läpikäyneet solut muodostavat metas-
taaseja. Solut voivat läpikäydä MET:n, jolloin ne muistuttavat jälleen epiteelikudosta. (Kalluri ja Wein-
berg 2009)
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Tiivistelmä
Ruuansulatuskanavan elimet ovat lähtöisin alkusuolesta, joka erilaistuu sikiön ruskuaispussista. Endodermin 
soluista muodostuu ruokatorvi, maha, ohutsuoli ja paksusuoli. Suoliston lihakset ja sidekudos ovat peräisin 
mesodermistä. Kehitykseen liittyviä sairauksia ovat mm. Meckelin divertikkeli ja Hirschsprungin tauti.

Nielun jälkeistä ruuansulatuskanavan putkea sanotaan suoleksi. Sen osia ovat ruokatorvi, mahalaukku, ohut-
suoli ja paksusuoli. Niiden histologinen rakenne heijastelee niiden tehtäviä ja toimintaa: ruokatorvi antaa me-
kaanista suojaa elimistön ulkopuolisia haittoja vastaan, mahalaukussa alkaa ruuan kemiallinen pilkkominen, 
ohutsuolesta ruoka-aineet imeytyvät imu- ja verenkiertoon, paksusuolessa elää bakteerikasvusto, jolla on sekä 
hyödyllisiä että haitallisia ominaisuuksia. 

Johdanto
Tässä esseessä käsittelemme suoliston kehitystä 
ja siihen liittyviä häiriöitä ottaen kaksi esimerk-
kiä suoliston synnynnäisistä sairauksista. Toi-
saalta tutustumme myös suoliston histologiseen 
rakenteeseen. Yleisesti rakenteesta voi todeta 
suoliston koostuvan ohutsuolesta, paksusuolesta 
ja peräsuolesta. Ohutsuolen ensimmäistä 20–30 
cm:n pätkää nimitetään pohjukaissuoleksi (duo-
denum). Sitä seuraavaa ohutsuolen osaa kutsu-
taan tyhjäsuoleksi eli jejunumiksi ja ohutsuolen 
loppuosa on sykkyräsuoli eli ileum. Ohutsuolta 
ympäröi paksusuoli, joka jaetaan umpisuoleen 
(caecum), kooloniin (colon) – josta erotetaan 
vielä nouseva, poikittainen ja laskeva koolon – 
sekä paksusuolen loppuosa peräsuoli (rectum). 
Kuvassa 1. esitetään kaavamaisesti suoliston sei-
nämän kerroksellinen rakenne.
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Kuva 1. Suoliston seinämän perusrakenne. Luumenin puolelta katsottuna ensimmäinen kerros on li-
makalvo eli mukoosa, johon kuuluvat myös epiteelin alainen sidekudoskerros, lamina propria, ja ohut 
sileälihaskerros, muscularis mucosae. Seuraavana on sidekudoksinen limakalvonalaiskerros, sub-
mukoosa, jossa kulkee paljon veri- ja imusuonia. Seinämän kaksinkertainen sileälihaskerros, mus-
kularis (muscularis externa), muodostuu sisemmästä poikittaisesta ja ulommasta pitkittäisestä lihas-
kerroksesta. Uloimpana suolen seinää verhoaa sidekudoksinen ulkokerros, adventitia. Suurimmalta 
osalta suolta adventitiaa peittää vielä mesoteelikerroksesta ja sitä tukevasta sidekudoksesta muo-
dostuva herakalvo eli seroosa, joka jatkuu suoliliepeenä kiinnittäen suolen vatsaontelon seinämään.  
Suolta hermottavat autonomisen hermoston hermopunokset: rauhasiin vaikuttava Meissnerin punos ja 
lihassoluihin vakuttava Auerbachin punos.

Kehitys
Gastrulaatiossa muodostuvat tulevan sikiön kaik-
ki soluaiheet. Gastrulaation seurauksena syntyy 
ektodermi, mesodermi ja endodermi. Gastrulaa-
tion tapahtumapaikka on nimeltään alku-uurre 
(primitive streak), jonka etupää tuottaa viske-
raalisen endodermin solujen väliin tunkeutuvia 
soluja, joista muodostuu lopullinen endodermi. 
Etusuoli, keskisuoli ja takasuoli muodostuvat, 
kun endodermi kiertyy putkimaiseksi raken-
teeksi. Endodermin soluista muodostuu lopulta 
ruoansulatuskanavan sisäpinta: nielu, ruokator-
vi, mahalaukku sekä ohut-, paksu- ja peräsuoli. 
(Sariola et al. 2006).

Suolisto kehittyy alkusuolesta, joka muodostuu, 
kun sikiö kuroo osan ruskuaispussia sisäänsä. 
Näin syntynyt putkimainen alkusuoli jaetaan 

neljään anatomiseen alueeseen: nielu (suusta 
keuhkosilmuun), kidussuoli (keuhkosilmus-
ta maksasilmuun), keskisuoli (maksasilmusta 
poikittaisen koolonin toiseen kolmannekseen) 
ja takasuoli (poikittaisen koolonin viimeisestä 
kolmanneksesta viemärisuoleen eli kloaakkiin). 
Kidussuolesta muodostuu ruokatorvi ja maha-
laukku. Kidussuolen loppuosasta ja keskisuolen 
alkuosasta muodostuu duodenum. Ohutsuoli ja 
suurin osa paksusuolesta ovat peräisin keskisuo-
lesta. Takasuoli muodostaa colon transversumin 
vasemmanpuoleisen kolmanneksen ja laskevan 
osan sekä sigmasuolen ja peräsuolen.

Epiteelirakenteet eli limakalvo ja rauhasepiteeli 
ovat peräisin endodermistä ja mesenkyymira-
kenteet eli rusto, lihas ja sidekudos ovat meso-
dermistä. Suoliston hermotus on peräisin her-
mostopienasta. (Sariola et al. 2006).
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Kehitykseen liittyvät häiriöt ja 
synnynnäiset sairaudet

Sikiöaika eli aika hedelmöityksestä synnytyk-
seen kestää noin 38 viikkoa ja se jaetaan kol-
meen osaan eri kehitysvaiheiden perusteella. 
Näitä ovat blastogeneesi, organogeneesi ja feto-
geneesi. Blastogeneesin aikana abortoituu suurin 
osa epänormaaleista alkioista. Elimet kehittyvät 
ja erilaistuvat organogeneesin aikana (viikot 4. 
-9.), jolloin on suurin vaara vaikeiden epämuo-
dostumien syntymiselle, kun taas fetogeneesissä 
syntyy enää lieviä toiminnallisia, rakenteellisia 
ja kasvuhäiriöitä. Synnynnäisiä epämuodostu-
mia aiheuttavat perimän muutokset, ulkoiset te-
kijät ja äidin sairaudet, mutta tavallisimmin epä-
muodostumat ja keskenmenot johtuvat poikkea-
vuuksista kromosomeissa.(Sariola et al. 2006).

Yleisin näistä synnynnäisistä ohutsuolen sairauk-
sista on Meckelin divertikkeli, joka on tunnettu 
jo vuodesta 1809. Sitä esiintyy noin (lähteestä 
riippuen) 2–4 %:lla ihmisistä.. Yleensä Mecke-
lin divertikkeli on koko elämän oireeton, mutta 
mikäli oireita esiintyy, se tapahtuu yli puolessa 
tapauksista jo lapsuudessa ja vieläpä ennen kol-
matta ikävuotta. Oireita ovat vuoto, okkluusio ja 
divertikuliitti. Alle kaksivuotiaalla ilmenevä suuri 
suolistoverenvuoto on pääsääntöisesti Meckelin 
divertikkelin aikaansaama ja vuoto johtuu taval-
lisesti väärässä paikassa sijaitsevan mahalimakal-
von verisuonivauriosta. Okkluusio eli tukkeuma 
johtuu joko divertikkeliin liittyvistä synnynnäisis-
tä kiinnikkeistä tai divertikkelin aikaansaamasta 
suolenosan tunkeutumisesta viereisen suolenosan 
sisään. Divertikuliitin syntymekanismi on periaat-
teessa sama kuin appendisiitissa eli umpilisäkkeen 
tulehduksessa. Divertikuliitissa divertikkelipussi 
paksusuolessa tulehtuu, mikä tuntuu aluksi vatsa-
kipuna ja nostaa mahdollisesti kuumeen. (Höcker-
stedt et al. 2007). Aikuisten kohdalla Meckelin 
divertikkeliä ei yleensä pystytä diagnosoimaan 
oikein, vaan se tulee esille vasta leikkauksen yh-
teydessä. Tautia kuvataankin usein ”jatkuvasti 
epäillyksi, usein etsityksi ja harvoin löydetyksi”. 
(Sagar et al. 2006)).

Paksusuolen ja peräsuolen epämuodostumat ja 
häiriötilat taas muodostavat suuren osan lapsen 
maha-suolikanavan synnynnäisistä sairauksista. 
Vastasyntyneiden kohdalla ongelmat hoidetaan 
kirurgisesti, mutta toisaalta suhteellisen harvi-
naisina nämä eivät enää myöhemmin lapsuu-
dessa tai aikuisilla aiheuta juurikaan ongelmia. 
Hirschsprungin tauti on synnynnäinen loppusuo-

len sairaus, jossa gangliosolut puuttuvat suolen 
submukoosisesta (Meissner) ja myenteerisestä 
(Auerbach) hermopunoksesta (näiden sijainti 
esitetään kuvassa 1.). Taudin aiheuttaa geenimu-
taatiot ja suurin osa potilaista on poikia. Ilmaan-
tuvuus on 1:5000 elävänä syntynyttä. Hirschsp-
rungin taudissa peräsuoli ja sisempi sulkijalihas 
ovat jatkuvasti supistuneena eli käytännössä po-
tilas kärsii vakavasta ummetuksesta. Hoitamat-
tomana kuolleisuus on suuri, mutta oireiden vai-
keusaste vaihtelee kuitenkin niin paljon, että osa 
potilaista diagnosoidaan vasta aikuisina. Hoitona 
käytetään leikkausta. (Höckerstedt et al. (toim.) 
2007). Tutkimuksen mukaan kuolleisuus liikkuu 
yhden ja kymmenen prosentin välillä. Vastasyn-
tyneet ja lapset kuolevat todennäköisemmin kuin 
aikuiset potilaat, koska jo varhain diagnosoitu 
Hirschsprungin tauti on usein vakavampi ja sii-
hen liittyy silloin usein epämuodostumia sydä-
messä ja verenkiertoelimistössä. (Pini Prato et al. 
2011).

Ruokatorvi
Ruokatorvi (oesophagus) on nielun ja maha-
laukun välinen putkirakenne. Siihen kuuluu kak-
si lihaksista sulkijaa ja näiden välinen runko-osa. 
Limakalvo koostuu kerrostuneesta levyepiteelis-
tä, jonka tyvikalvon alla on sidekudosta. Epitee-
lin pohjasolut erottuvat korostuneiden tumiensa 
ansiosta selvästi. Pintasolujen apikaalipinnal-
la on epiteeliä suojaava mukopolysakkaridista 
muodostunut limakerros. Ruokatorven erityis-
piirre ovat epiteelin alaiset veri- ja imusuonia 
sekä hermopäätteitä sisältävät papillit. Mukoos-
sa on myös putkimaisia, limaa erittäviä rauhasia, 
joiden tiehyet avautuvat epiteelin pinnalle. Sub-
mukoosan putki-rakkulamaiset rauhaset erittävät 
sekä mukoottista että seroottista eritettä, joista 
viimeksi mainittu sisältää muun muassa lysot-
syymiä. Submukoosan rauhaset muodostavat 
kimpun, jolla on yksi tiehyt luumeniin. [Höcker-
stedt et al. 2007]

Seinämän rengasmainen ja pitkittäinen lihasker-
ros ovat ruokatorven yläosassa kokonaan poik-
kijuovaista lihaskudosta. Alaspäin edettäessä 
poikkijuovaisten lihassolujen keskellä huoma-
taan sileitä lihassoluja, kunnes kaikki lihassolut 
muuttuvat sileiksi ruokatorven puolivälin jäl-
keen. Seroosa puuttuu kokonaan rintaontelon 
puolella sijaitsevasta ruokatorvesta ja löytyy 
vasta  pallean alapuolelta, juuri ennen alempaa 
sulkijalihasta. [Kierzenbaum et al. 2007]
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Kuva 2. Mahalaukku, corpus, HE. Vaalena juovina 
erottuvat maharauhaset työntyvät kuopakkeista 
syvälle mukoosaan.

Maha (ventriculus)
Mahan tehtävänä on prosessoida ruokatorvesta 
tuleva ruoka imeytyvään muotoon. Tätä edesaut-
taa sekä mahan lihaskerrosten rakenteet, jotka 
aiheuttavat mahan liikkeet että mahan mukoosan 
erittämät ruuansulatusentsyymit.

Ruokatorven ja mahan rajalla eli cardiassa ker-
rostunut epiteeli muuttuu yhdenkertaiseksi lieri-
öepiteeliksi. Sitävastoin ruokatorven ja mahan 
muscularis mucosae eli limakalvon lihaskerros 
on samanlainen. Mahan rungon ja pohjaosan 
limakalvossa on kuopakkeita, joiden pohjalla 
sijaitsevat maharauhaset, joilla on putkimainen 
rauhasrakenne. Maharauhasten solujen erittä-
mät aineet muodostavat mahanesteen, jonka 
avulla ruoka saatetaan imeytyvään muotoon, 
ns. ruokasulaksi. Katesolujen (parietal cells) 
sytoplasma on voimakkaan eosinofiilinen, solu 
on suurehko ja pyöreä ja tuma sijaitsee kes-
kellä. Katesolujen erittämä suolahappo tekee 
mahanesteestä hapanta; pH on välillä 0,9–2,0.
Katesoluista erittyy myös sisäistä tekijää (int-
rinsic factor), joka on välttämätön B-12-vita-
miinin imeytymiselle. Maharauhasessa kate-
solujen alapuolella sijaitsevat pääsolut (chief 
cells) sisältävät hyvin kehittyneen karkean so-
lulimakalvoston ja zymogeenisia jyväsiä. Pää-
solut erittävät pepsinogeeniä, joka suolahapon 
vaikutuksesta muuttuu aktiiviseksi pepsiiniksi 
ja osallistuu proteiinien pilkkomiseen. Maha-
rauhasessa on myös kantasoluja (stem cells), 
jotka ovat kaikkien maharauhasen solutyyppien 
esimuotoja. Enteroendokriiniset solut erittävät 

ruuansulatuksessa tarvittavia peptidihormoneja 
(esim. sekretiiniä, gastriinia, greliiniä ja kole-
kystokiniiniä). Maharauhasten putken suupuo-
lella on limaa erittäviä sivusoluja. Muutenkin 
mahan limakalvossa on paksu limakerros, joka 
suojelee mahaa happamalta mahanesteeltä.
[Kierszenbaum, Young et al.]

Ohutsuoli

Ohutsuolen seinämä

Ohutsuoli (intestinum tenue) noudattaa koko 
matkaltaan ruuansulatuskanavan perusrakennet-
ta. Mukoosan epiteelikudos jatkuu yksinkertai-
sena lieriöepiteelinä. Limakalvo on voimakkaas-
ti poimuuntunut pinta-alan maksimoimiseksi 
ja ravintoaineabsorption helpottamiseksi. Hel-
poimmin huomattava poimuuntumisen aiheut-
taja ovat Kerkringin poimut (plicae circulares), 
joissa submukoosasta työntyy mukoosan peit-
tämä, luumenia kiertävä kieleke kohti luumenin 
keskustaa. Toinen pinta-alaa lisäävä tekijä ovat 
nukkalisäkkeet eli villukset, sormimaiset ulok-
keet, joista mukoosa muodostuu. Villusten muo-
to ja koko vaihtelee riippuen siitä, mitä kohtaa 
ohutsuolesta tarkastellaan. Lisäksi imeytymises-
tä huolehtivien enterosyyttien apikaalipinnalla 
on runsaasti mikrovilluksia, solujen omia ulok-
keita, jotka muodostavat yhtenäisen harjasreu-
nuksen (brush border). Mikrovilluksia peittää 
glykokalyksi, hyytelömäinen kerros, joka suojaa 
epiteelisoluja suolen sisällön ruuansulatusent-
syymeiltä. [Young et al. 2006, Höckerstedt et al. 
2007] 

Villusten väliin aukeaa Lieberkühnin kryptia, 
putkimaisia kuopakkeita, joista tapahtuu lima-
kalvoepiteelin kasvu. Kryptien pohjalla olevista 
kantasoluista erilaistuvat enterosyytit, jotka kul-
keutuvat kohti villuksen kärkeä. Kryptista löytyy 
myös luontaisen immuniteetin Panethin soluja, 
joiden solulimassa erottuvat jyväset sisältävät 
muun muassa lysotsyymiä ja muita mikrobien 
kasvua estäviä aineita. [Kierzenbaum et al. 2007]

Enterosyyttien lisäksi epiteelissä on siellä täällä 
pikarisoluja (goblet cells), jotka erittävät limaa 
eli mucusta suolen sisäpinnalle. Lima koostuu 
pääosin vettä sitovista glykoproteiineista ja suo-
jaa epiteeliä hankaukselta ja mikrobien hyökkä-
yksiltä.[Kierzenbaum et al. 2007] Mukoosassa, 
erityisesti lamina propriassa, on myös lymfo-
syyttejä sekä endokriinisiä soluja, jotka sääte-
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levät ruuansulatuselinten toimintaa hormonaali-
sesti.[Mills 2007]

Ohutsuolen eri osat

Toiminnallisten ja rakenteellisten erojen mukaan 
ohutsuoli voidaan jakaa kolmeen osaan: pohju-
kaissuoleen, tyhjäsuoleen ja sykkyräsuoleen. 
Pohjukaissuoli, duodenum, ottaa vastaan ma-
hasta tulevan happaman ruokasulan sekä pohju-
kaissuolinystyn kohdalla haima- ja sappinesteen. 
Duodenumin alueella Lieberkühnin kryptiin las-
kee Brunnerin rauhasten emäspitoinen erite, joka 
neutraloi suolen sisältöä ja suojaa epiteeliä myös 
ruuansulatusentsyymeiltä. Brunnerin rauhaset 
ovat yksinkertaisia rakkulamaisia rauhasraken-
teita, jotka ovat hautautuneet submukoosaan ja 
mukoosan sidekudokseen. Kerkringin poimuja 
ei juuri näy duodenumissa ja villukset ovat ly-
hyitä ja lehtimäisiä. [Kierzenbaum et al. 2007, 
Höckerstedt et al. 2007] 

Distaalisempi tyhjäsuoli, jejunum, käsittää jäl-
jellä olevasta ohutsuolesta noin kaksi viidesosaa, 
alkaen Treitzin ligamentin kohdalta. Nimeämi-
nen on sopimuksenvaraista, koska jejunumin ja 
sitä seuraavan sykkyräsuolen, ileumin, välillä ei 
ole tarkkaa anatomista tai histologista rajaa. Je-
junumin alkuosa vastaa pääosin ravintoaineiden 
imeytymisestä. Poimuuntuminen on täällä erityi-
sen runsasta ja villukset pitkiä ja kapeita. Loppu 
jejunumista ja ileum toimivat reservinä, josta 
tapahtuu enemmän imeytymistä proksimaalisen 
jejunumin vahingoittuessa.[Mills 2007, Höcker-
stedt et al. 2007]

Siirryttäessä jejunumista ileumiin villukset ly-
henevät. Kerkringin poimut harvenevat ja piene-
nevät kohti ileumin loppupäätä. Etäännyttäessä 
happamasta mahalaukusta mikrobikasvusto on 
lisääntynyt, minkä vuoksi myös imukudosta ja 
lymfosyyttejä löydetään enemmän kuin ohutsuo-
len alkupäässä. Ileumille tyypillinen piirre ovat-
kin Peyerin levyt, suurikokoiset imukudosfollik-
kelit, jotka ovat hautautuneet lamina propriaan 
ja osittain submukoosaan. [Kierzenbaum et al. 
2007] Ileumin distaalisesta osasta imeytyvät suu-
relta osin B

12
-vitamiini ja sappisuolat. [Höcker-

stedt et al. 2007]

Kuva 3. Jejunum, HE. Oikealla alhaalla luumeniin 
työntyviä villuksia, vasemmalla pystysuorassa 
Kerkringin poimun sidekudosliuska.

Paksusuoli

Paksusuolen seinämä

Paksusuolessa (intestinum crassum) erotetaan 
edelleen ruuansulatuskanavan seinämän perus-
rakenne. Mukoosan pinta on sileämpi kuin ohut-
suolessa, koska paksusuolesta puuttuvat niin vil-
lukset kuin Kerkringin poimutkin. Liebekühnin 
kryptia sen sijaan on runsaasti ja niihin erittyvä 
lima liukastaa mukoosan pintaa suolen sisällön 
tiivistyessä. Lisäksi epiteelin soluista pikari-
solujen osuus on suurempi verrattuna ohutsuo-
leen. Mukoosan lamina propriassa on edelleen 
runsaasti imukudosfollikkeleita, jotka työntyvät 
osittain submukoosan puolelle. Seinämän si-
säosan rakenteen päätehtävä onkin suojata alla 
olevia kudoksia mikrobeilta ja mekaaniselta ra-
situkselta. Enterosyyttien pinnalla on mikrovil-
lusten muodostama kerros, kuten ohutsuolessa, 
mutta mikrovillukset ovat lyhyitä. Paksusuolesta 
imeytyy enää vähän ravintoaineita, kuten mine-
raali-ioneja ja joitakin vitamiineja. Vettä imeytyy 
osmoottisesti ionien jäljessä. [Kierzenbaum et al. 
2007, Young et al. 2006]

Seinämän rengasmainen lihaskerros jakaantuu 
tasaisena suolen ympärille. Pitkittäinen lihasker-
ros sen sijaan tiivistyy kolmeksi nauhaksi, tee-
niaksi. Muskulariksen jännityksestä johtuen tee-
nioiden väliin jäävä seinämä poimuilee, jolloin 
suolen ulkopuolella huomataan syvennyksiä, 
haustroja. Luumenin puolella haustrojen koh-
dalla nähdään poimuja, joita kutsutaan muotonsa 
vuoksi puolikuupoimuiksi. [Höckerstedt et al. 
2007]
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Paksusuolelle ominainen rakenne on myös ap-
pendix epiploicae. Se on pieni rasvakudoksen 
täyttämä lisäke, jonka tehtävä tunnetaan huonos-
ti. Nämä rasvalisäkkeet esiintyvät seroosan ym-
päröiminä koko paksusuolen alueella muodosta-
en jonoja teenioiden väliin. [Mills 2007]

Paksusuolen osien erityispiirteet

Umpisuoleen (caecum) katsotaan kuuluvan ohut-
suolen laskukohdasta vasemmalle jatkuva umpi-
nainen suolipussukka ja siihen liittyvä umpilisä-
ke. Yhtenäinen pitkittäinen lihaskerros jakautuu 
teenioiksi umpilisäkkeen alkukohdasta. Umpili-
säkkeen alueella Lieberkühnin kryptat ovat epä-
säännöllisiä ja mukoosassa ja submukoosassa on 
erityisen paljon lymfaattisia follikkeleita. Lym-
fosyyttejä esiintyy myös epiteelissä runsaasti. 
Lamina propriassa on oma hermopunoksensa, jo-
hon liittyvät endokriiniset solut muodostaen niin 
sanotun neuroendokriinisen kompleksin yhdessä 
hermo- ja hermotukisolujen kanssa. [Mills 2007]

Koolon (colon) voidaan jakaa edelleen anato-
misesti neljään osaan, nousevaan, poikittaiseen, 
laskevaan ja sigmoidaaliseen kooloniin. Koolon 
on koko matkaltaan histologisesti yhteneväistä 
ja noudattaa edellä esitettyä paksusuolen yleistä 
rakennetta. Sigmoidaalisessa koolonissa eli sig-
masuolessa voidaan tosin havaita enemmän se-
roosan rasvalisäkkeitä kuin muualla paksusuolen 
alueella. [Höckerstedt et al. 2007]

Peräsuoli (rectum) jatkuu sigmasuolesta varsi-
naisena peräsuolena ja muuttuu alempana anaa-
likanavaksi. Peräsuolen mukoosa on erityisen 
paksu ja Lieberkühnin kryptien putkirakenne on 
muuhun suoleen verrattuna pidempi. Pikarisolu-
jen suhteellinen osuus on tasaisesti lisääntynyt 
koolonin alueella ja on suurimmillaan peräsuo-
lessa. Anaalikanavan alussa suolen epiteeli on 
vielä limakalvolle tyypillisesti lieriömäistä, mut-
ta muuttuu ensin kuutiomaiseksi ja lopulta ihon 
kerrostuneeksi levyepiteeliksi. Peräsuolen alussa 
lihaksiset teeniat leviävät muodostaen jälleen 
yhtenäisen pitkittäisen lihaskerroksen. Poikki-
leikkauksessa luumen näkyy Y:n muotoisena 
johtuen muskulariksen muodostamista Housto-
nin poimuista (plicae transversalis recti), joiden 
arvellaan osallistuvan anaalikanavan tiiviiseen 
sulkemiseen. Varsinaisesti peräsuolen sulkevat 
rengasmaisesta lihaskerroksesta muodostunut 
sisempi sulkijalihas ja pitkittäisestä lihasker-
roksesta muodostuva ulompi sulkijalihas. [Mills 
2007, Höckerstedt et al. 2007 , Young et al. 2006]

Kuva 4. Paksusuoli, HE. Kuvassa nähdään run-
saasti Liebekühnin kryptia ja pikarisoluja (valkoi-
set solut kryptien seinässä).
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Tiivistelmä
Ruuansulatuskanava on suusta peräaukkoon ulottuva putkimainen rakenne. Kanavan seinämässä on erotetta-
vissa 4 eri rakennekerrosta: limakalvo, limakalvonalaiskerros, lihaskerros ja herakalvo. Rakenne kanavan eri 
elimissä on pääpiirteittäin samanlainen, mutta eroaa esimerkiksi kerrosten paksuuksien vaihteluina ja rauhasten 
osalta. Työssä on tarkasteltu ensin perusrakennetta ja sen jälkeen elinkohtaisesti ruokatorvesta peräaukkoon 
kulkevalta osuudelta.

Johdanto
Ruuansulatuskanava on suusta peräaukkoon kul-
keva noin 9 metrin mittainen putkimainen raken-
ne, jonka pääasiallisina tehtävinä ovat ravinnon 
muokkaaminen imeytymistä varten sekä kuona-
aineiden poisto elimistöstä. Ruuansulatuskana-
van seinämä on reitti elimistöön, joten sen täytyy 
sekä toimia tehokkaana imeytyspintana tarpeel-
lisille ravintoaineille ja vitamiineille että suojella 
elimistöä pato- ja antigeeneiltä sekä muilta hai-
tallisilta aineilta. [1,2]

Ruuansulatuskanavan seinämän rakenne on ne-
likerroksinen ja pääpiirteissään samanlainen 
ruokatorvesta eteenpäin. Kuitenkin kanavan sei-
nämässä on selkeästi erotettavissa erilaistuneita 
rakenteita, jotka heijastavat kunkin elimen toi-
mintaa ravintoaineiden kierrossa.

Työn laajuuden takia tämän työn histologinen 
tarkastelu keskittyy ruuansulatuskanavaan ruo-
katorvesta eteenpäin. Suu on jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle, koska sen rakenne poikkeaa suu-
resti muusta ruuansulatuskanavasta. Tarkaste-
lusta on jätetty pois myös ruuansulatuskanavaan 
erittävien suurien rauhasten (sylkirauhaset, mak-
sa, sappi ja haima) rakenne.

Seinämän perusrakenne
Suun jälkeen ruuansulatuskanavan seinämästä 
voidaan erottaa neljä rakennekerrosta: lima-
kalvo (tunica mucosa), limakalvonalaiskerros 
(tunica submucosa), lihaskerros (tunica mus-

cularis) ja näitä suurimmassa osassa ruuansu-
latuskanavaa ympäröivä herakalvo (tunica se-
rosa). Seinämän rakennetta on havainnollistettu 
kuvassa 1. [1,3]

Limakalvon eli mukoosan rakenne vaihtelee 
paljon ruuansulatuskanavan eri osissa [2]. Ra-
kenteellisesti limakalvo koostuu sen pinnalla 
olevasta epiteelistä, epiteelin alaisesta lamina 
propriasta (sidekudosta) ja sen alaisesta lima-
kalvon lihaskerroksesta. Epiteelin tehtävänä on 
toimia esteenä kanavan (luumen) ja muun eli-
mistön rajalla. Epiteeli on suurimmassa osassa 
yksinkertaista, tiiviisti yhteen liittynyttä lieri-
öepiteeliä ja aineiden kuljetus lamina propriaan 
tapahtuu pääasiassa transsytoosilla solun läpi. 
Kulutuksen kestoa vaativissa paikoissa esiintyy 
kerrostunutta levyepiteeliä. Epiteelin alainen 
lamina propria sisältää rauhasia, jotka erittävät 
limaa epiteelin pinnalle liukastaen sitä. Ruuan-
sulatuskanavasta imeytyvät ravinteet (pääasi-
assa ohutsuolessa) kuljetetaan lamina proprias-
sa olevien veri- ja imusuonten kautta muualle 
elimistöön. Lamina propriassa on paljon myös 
immuunipuolustukseen osallistuvia soluja ku-
ten lymfosyyttejä, plasma- ja mast-soluja sekä 
makrofageja. Limakalvon sisin kerros, limakal-
vonlihaskerros, koostuu sisemmästä kiertävästä 
ja ulommasta pitkittäisestä sileän lihaksen ker-
roksesta. Lihaskerros mahdollistaa limakalvon 
liikkeet ja muodostaa esimerkiksi rengaspoimuja 
kasvattaen imeytymispinta-alaa. Lihaskerros 
kiinnittää mukoosan limakalvon alaiskerrokseen 
eli submukoosaan. [1, 2, 4]
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Kuva 1 Ruuansulatuskanavan seinämän kerrok-
set

Submukoosa on tiivistä, järjestäytymätöntä, kol-
lageenipitoista sidekudosta, jossa on runsas veri- 
ja imusuonitus sekä hermotus. Submukoosassa 
kulkee limakalvon lihaskerrosta hermottavia pa-
rasympaattisen hermoston soluja niin sanotussa 
Meissnerin hermoverkossa. Submukoosassa on 
paikoin myös rauhasia. [1, 4, 5]

Lihaskerros, muskularis, koostuu kahdesta suh-
teellisen paksusta sileän lihaksen kerroksesta. 
Sisempi kerros kiertyy luumenin ympärille ja 
ulompi kerros on suuntautunut pitkittäisesti. Si-
semmän kerroksen supistukset pienentävät luu-
menia ja ulomman kerroksen supistukset lyhen-
tävät itse kanavaa [3]. Liikkeet ovat tärkeitä ka-
navan sisällön liikuttamisessa ja sekoittamisessa. 
Lihaskerrosten välissä on ohut niitä yhdistävä 

sidekudoskerros ja siinä kulkee lihaskerroksen 
hermotuksesta vastaava Auerbachin hermoverk-
ko. Auerbachin verkossa on sekä parasympaatti-
sia, että sympaattisia hermosyitä. [1, 2, 5]

Herakalvo, seroosa, muodostaa kanavan uloim-
maisen rakenteen. Se koostuu yksinkertaisesta 
levyepiteelistä, jota ympäröi suuret imu- ja veri-
suonet. Kalvon tehtävänä on liukastaa suoliston 
pintaa ja vähentää liikkeistä aiheutuvaa kitkaa. 
Herakalvo kiinnittyy lihaskerrokseen tiiviin jär-
jestäytymättömän sidekudoksisen subseroosan 
välityksellä. Herakalvoa ei ole kanavan niissä 
osissa, jotka ovat vatsaontelon ulkopuolella, eikä 
suoliston niissä kohdissa (pohjukkaissuoli, nou-
seva -/ laskeva koolon) jotka ovat kiinni vatsaon-
telon takaseinässä. Näiden osien ulointa kerrosta 
kutsutaan adventitiaksi [1, 4, 6]

Elinten rakenteet

Yleistä

Koko ruuansulatuskanavan anatomista rakennet-
ta havainnollistetaan kuvassa 2. Ruokatorven, 
mahan ja suoliston rakenteelliset erot ja keskei-
set toiminnot on koottu taulukkoon 1 ja kyseisten 
elinten seinämien rakenteiden eroavaisuuksia 
havainnollistetaan kuvassa 3. Seuraavissa ala-
luvuissa käydään kunkin elimen rakenteelliset 
erikoispiirteet tarkemmin.

Kuva 2 Ruuansulatuskanavan anatominen rakenne ruokatorvesta peräaukkoon
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Taulukko 1 Ruuansulatuskanavan rakenne-erot ja sen osien keskeiset tehtävät

Limakalvo Limakalvon 
alaiskerros

Lihaskerros Herakalvo Tehtävä(t)

Ruoka- 
torvi

Pääosin 
kerrostunutta 
levyepiteeliä. 
Limaa erittäviä 
rauhasia

Limaaerittäviä 
rauhasia

2 kerrosta, 
yläosassa 
poikkijuovaista, 
alaosassa sileää

Ei Ruuan ja 
nesteen kuljetus 
mahalaukkuun.

Maha Yhdenkertaista 
lieriöepiteeliä. 
Kuopakkeita. 
Happoa, 
pepsinogeeniä 
ja limaa 
erittäviä 
rauhasia.

Ei rauhasia 3 kerrosta. 
sileää lihasta

Kokonaan 
herakalvon 
peittämä

Ruuan 
varastointi, 
osittainen 
hajotus. ja 
annostelu 
ohutsuoleen.

Ohut- 
suoli

Yhdenkertaista 
lieriöepiteeliä. 
Villuksia ja 
mikro villuksia. 
Ruuansulatus-
entsyymejä 
erittäviä 
rauhasia.

Pohjukkaissuo-
lessa Brunnerin 
rauhasia

2 kerrosta, 
sileää lihasta

Ympäröi.  
Ei vatsaontelon 
takaseinään 
kiinnittyneessä 
osassa .

Ravintoainei-
den hajotus ja 
imeyttäminen 
veri- ja imusuo-
niin

Paksu- 
suoli

Yhdenkertaista 
lieriöepiteeliä. 
Limaa ja 
serotoniinia 
erittäviä 
rauhasia. L ja 
D-soluja.

Ei rauhasia 2 kerrosta, 
sileää lihasta

Ympäröi.  
Ei vatsaontelon 
takaseinään 
kiinnittyneessä 
osassa .

Veden, 
suolojen, K- ja 
B-vitamiinien 
imeyttäminen. 
Ulosteen 
varastointi.

Perä- 
suoli

Yhdenkertaista 
lieriöepiteeliä. 
Loppuosassa 
kerrostunutta 
levyepiteeliä

Ei rauhasia 2 kerrosta. 
sileää lihasta, 
paitsi uloin 
sulkijalihas

Ei ole Ulostaminen.

Ruokatorvi (oesophagus)

Ruokatorveen saapuva ruoka on hienonnet-
tu suussa hampailla, mutta voi usein olla vielä 
rakenteeltaan karkeaa. Ruokatorven seinämän 
tulee kestää kulutusta ja on siksi muodostunut 
kerrostuneesta levyepiteelistä. Pinnan epiteeli-
soluja suojaa lisäksi mukopolysakkaridikerros. 
Ruokatorvessa on limakalvonalainen lihaskerros 
ainoastaan mahalaukun läheisyydessä. [1, 2]

Ruokatorven seinämässä on liukastavaa limaa 
erittäviä rauhasia sekä limakalvossa että lima-
kalvon alaiskerroksessa. Limakalvonalaisker-
roksen rauhaset ovat keskittyneet pääasiassa 
ruokatorven yläosaan, kun taas limakalvon rau-
hasia esiintyy enemmän mahan läheisyydessä. 
Limakalvonalaiskerros on muodostunut pääasi-
assa kollageeni- ja elastisista säikeistä ja sisältää 
runsaan verisuonituksen. [1, 5]
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Kuva 3 Ruuansulatuskanavan eri osien histologiset rakenteet

Ruokatorven lihaskerroksen rakenne muuttuu 
edetessä kohti mahalaukkua. Yläosassa molem-
mat lihaskerrokset ovat poikkijuovaista lihasku-
dosta, keskiosassa poikkijuovainen ja sileälihas-
kudos ovat sekoittuneet ja alaosa koostuu aino-
astaan sileästä lihaskudoksesta. Poikkijuovaista 
lihaskudosta hermottaa tahdonalainen hermosto. 
Ruokatorveen liittyy kaksi sulkijalihasta: ylä- ja 
alasulkija. Sulkijalihakset ovat yleensä sulkeutu-
neina. Ylemmän tehtävänä on estää hengitysil-
maa menemästä ruokatorveen ja alasulkija puo-
lestaan estää happaman ruokasulan nousemista 
mahasta ruokatorveen. [4, 5]

Suurimmassa osassa ruokatorvea ei ole herakal-
voa, mutta aivan mahalaukun läheinen vatsaon-
telon sisäinen osuus on seroosan peittämä. [1]

Mahalaukku (ventriculus)
Mahan limakalvossa on yksinkertaista lieriöepi-
teeliä. Limakalvo muodostaa pieniä kuopakkei-
ta, joiden pohjalle avautuvan mahan rauhaset. 
Seinämässä olevien rauhasten esiintyvyyden 
perusteella maha voidaan jakaa kolmeen osaan, 
mahansuuhun (cardia), -pohjukkaan (fundus) 
ja -porttiin (pylorus). Pohjukassa on varsinaisia 
maharauhasia, joiden seinämissä on kate-, pää- 
ja sivusoluja, kun taas mahan suu- ja porttiosassa 
on lähinnä vain limaa erittäviä rauhasia. Varsi-
naisten rauhasten katesolut erittävät vetyioneja, 
jotka yhdistyvät kloridi-ionien kanssa suolaha-
poksi aikaansaaden mahalaukun happamuuden. 
Pääsolut tuottavat inaktiivista pepsinogeeniä, 
joka aktivoituu mahassa suolahapon ja jo akti-

voituneen pepsiinin vaikutuksesta pepsiiniksi. 
Lisäksi etenkin rauhasten suulla on suojaavaa 
limaa erittäviä sivusoluja. Liman tehtävänä on 
suojata limakalvoa happoisuutta vastaan ja vä-
hentää kitkaa. Limakalvosolut erittävät myös 
bikarbonaattia, joka neutraloi osan suolahaposta. 
Tiiviisti liittyneet limakalvon solut muodostavat 
limakalvoesteen, joka yhdessä soluja peittävän 
liman kanssa estää happoa vaurioittamasta ku-
dosta. [1, 5]

Mahalaukun muskulariksessa on poikkeavasti 
kolme toisistaan epäselvästi erottuvaa kerrosta, 
joissa olevat sileät lihakset ovat suuntautuneet 
eri suuntiin. Lihakset mahdollistavat mahan laa-
jenemisen ja supistumisen sekä aiheuttavat mu-
koosan ja submukoosan poimuttumisen. Liike ja 
poimut ovat tarpeellisia ruokamassan kuljettami-
sessa ja sekoittamisessa (peristaltiikka). Hera-
kalvo ympäröi koko mahalaukkua. [1, 2]

Ohutsuoli (intestinum tenue)
Ravinto imeytyy verenkiertoon pääasiassa ohut-
suolen yksinkertaisen lieriöepiteelin läpi. Imey-
tymisen tehostamiseksi, suolen seinämän pinta-
alaa kasvattavat rengaspoimut ja niiden pinnalla 
olevat nukkalisäkkeet (villus, villi). Nukkalisäk-
keitä esiintyy enimmäkseen suolen proksimaali-
sessa osassa. Siirryttäessä ileumia kohti villusten 
määrä seinämässä vähenee ja muoto muuttuu 
matalammaksi. Imeytymispinta-alaa kasvattavat 
vielä epiteelisolujen apikaalipinnan (luumenin 
puoleiset) mikrovillukset, joita yhdessä solussa 
on keskimäärin 1000 kappaletta. [1, 4]
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Villusten välissä, Lieberkühnin kryptissa, sijait-
sevat suolinestettä muodostavat endokriiniset 
solut. Ne erittävät muun muassa sekretiiniä, ko-
lekystokiiniä, gastrista inhibitiopeptidiä ja muita 
tärkeitä ruuansulatusentsyymejä. Myös ohutsuo-
len kantasolujen uskotaan sijaitsevan villusten 
välisissä kuopissa. Limaa erittäviä pikari-, eli 
gobletin soluja löytyy enimmäkseen nukkali-
säkkeiden tyvestä, mutta niitä on jonkin verran 
myös villusten kärkiosissa. Kryptien pohjien tun-
tumassa sijaitsevat asidofiiliset Panethin solut, 
joilla on suuri merkitys suoliston bakteeriflooran 
säätelyssä, sekä kasvuhormonin tuotossa. Pohja-
osissa sijaitsevat myös kromilla värjäytyvät en-
terokromaffiset solut, jotka erittävät serotoniinia, 
jolla säädellään eritystä ja peristaltiikkaa. [1, 4]

Pohjukaissuolen limakalvonalaiskudoksessa on 
sidekudoksen komponenttien lisäksi kiemurai-
sia asinotubulaarisia (Brunnerin) rauhasia jotka 
avautuvat kryptiin. Ne erittävät mukoosallista ja 
emäksistä eritettä, joka mm. suojaa pohjukais- 
ja muuta ohutsuolta happamalta mahanesteeltä. 
Rauhasten määrä ja koko pienenee edetessä suo-
lessa. [4]

Ruuansulatuskanava osallistuu puolustautu-
miseen mikrobeja ja taudinaiheuttajia vastaan. 
Yksittäisiä imusolmukkeita löytyy jo jejunumin 
lamina propriasta, mutta ileumissa niiden määrä 
lisääntyy voimakkaasti ja imusolmukkeet ovat 
paikoin kerääntyneet yhtenäisiksi, submukoo-
saan asti tunkeutuviksi Peyerin lautoiksi. Elimis-
tön suhteellisesti suurimman immunoprotektii-
visen solumassan saavat aikaan lamina proprian 
löyhän sidekudoksen seassa majailevat ja sieltä 
luumeniin matkaavat lymfosyytit ja plasmasolut. 
[4]

Paksusuoli (intestinum crassum)

Paksusuolen muoto eri alueilla vaihtelee sen toi-
minnallisen tilan mukaan. Paksusuolen suurim-
mat rakenne-erot verrattuna muuhun ruuansu-
latuskanavaan ovat, teeniat (taenia mesocolica, 
taenia omentalis, taenia libera), eli paksusuolen 
nauhat, haustrat, eli paksusuolen poukamat ja 
appendices epiploicae, eli suolen rasvalisäkkeet. 
Rasvalisäkkeiden suuruus riippuu henkilön ra-
vitsemuksellisesta tilasta. Ne sijaitsevat subse-
roosassa nousevassa ja laskevassa koolonissa 
kahdessa rivissä, sekä poikittaisessa koolonissa 
taenia liberan vierellä. Haustrojen poikittaiset 
rajat näkyvät suolen sisällä puolikuupoimuina 
(Plicae semilunares), joissa poiketen ohutsuolen 

rengaspoimuista, on kaikki paksusuolen seinä-
män kerrokset mukana. Poimut usein kertovat 
myös teenioiden etäisyyden toisistaan. [4, 5]

Paksusuolessa on nukkalisäkkeiden sijaan kuo-
pakkeita, joiden syvyys kasvaa peräsuolta kohti 
mentäessä. Kuopakkeiden pohjalta löytyy myös 
limaa eritääviä pikarisoluja, enterokromaffi-
sia soluja, Glikenttiiniä (GLI) ja peptidi YY:tä 
(PYY) erittäviä L-soluja, sekä somatostatiinia 
erittäviä D-soluja. Submukoosassa on lisäksi 
paljon yksittäisiä lymfaattisia follikkeleita, joilla 
on suuri rooli paksusuolen immuunipuolustuk-
sessa. [4]

Peräsuoli (rectum)

Peräsuoleksi käsitetään paksusuolen viimeiset 
15–17cm. Peräsuolen tärkein tehtävä on sään-
nöstellä ulostemassan ulostuloa kahden sulkijali-
haksen voimin. Sisempi sulkijalihas on tahdosta 
riippumatonta sileää lihasta ja ulompi poikki-
juovaista ja tahdonalaisesti säädeltävää. Ulompi 
poikkijuovainen sulkijalihas jakautuu 3 osaan: 
syvään , pinnalliseen ja ihonalaiseen. Pinnallinen 
on lihaksista merkityksellisin ja vahvin. [4]

Rektumista anaalikanavaan (viimeinen 4–5cm) 
siirryttäessä, pinnan lieriöepiteeli vaihtuu me-
kaanista rasitusta paremmin kestäväksi kerrostu-
neeksi levyepiteeliksi.
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Johdanto
Ohutsuolen tehtävänä on toimia ravintoainei-
den hajottamispaikkana niin, että sen toinen tär-
keä tehtävä, ravintoaineiden imeytyminen olisi 
mahdollista. Kolmas tärkeä tehtävä ohutsuolel-
la on toimia esteenä ulkomaailman ja ihmisen 
elimistön välillä. Nämä kolme funktiota ovat 
mahdollisia vain, koska ohutsuoli omaa erittäin 
erikoistuneen pintarakenteen. Imeytymispintaa 
tuottavat enterosyyttisolut, mekaanista rasitusta 
pienentävät pikarisolut. Myrkkyjä neutraloivat ja 
immuunipuolustusta parantavat Gobletin solut. 
Ruuansulatusentsyymejä tuottavat neuroendo-
kriinisolut. Myös ohutsuolessa elävät tietyt hyö-
dylliset bakteerit ovat välttämättömiä esimerkik-
si laktoosin pilkkomisessa, sekä lyhytketjuisten 
rasvahappojen muodostuksessa.

Ohutsuoli
Ohutsuolen yleisrakenne: Mahanportista alkava 
ja paksusuoleen päättyvä ohutsuoli on aikuisel-
la 4–7 metriä pitkä ja halkaisijaltaan n. 3–4 cm. 
Ohutsuoli on osa ihmisen ruoansulatuskanavaa 
ja sijaitsee vatsaontelon keski-sivuosassa, pak-
susuolen ympäröimänä sivuilta ja päältä. Raken-
teen ja toiminnan perusteella ohutsuoli jaetaan 
kolmeen osaan. Ohutsuolen ensimmäinen osa, 

pohjukaissuoli, duodenum, alkaa mahanportis-
ta ja on noin 25 cm pitkä. Tämän jälkeen ovat 
järjestyksessä tyhjäsuoli eli jejunum, ja sykky-
räsuoli eli ileum. Näiden kahden välinen raja on 
anatomisesti epäselvä. Ohutsuoli koostuu kerrok-
sista, ja tämä rakennetyyppi säilyy muuttumatto-
mana limakalvoa lukuun ottamatta. Katsottaessa 
ohutsuolen halkaisukuvaa, uloimman rakenteen 
muodostaa herakalvo eli serosa. Serosa muo-
dostaakin osaltaan suoliliepeen, joka kiinnittää 
ohutsuolen pohjukaissuoleen. Pohjukaissuoli on 
kiinnittynyt vatsaontelon takaseinämään koko 
leveydeltään. Suoliliepeessä kulkevat verisuonet 
ja hermosyyt. Herakalvon sisäpuolella on kaksi-
kerroksinen lihassyykerros, jossa päällimmäiset 
lihassyyt ovat pitkittäissuuntaisia, ja sisemmät 
renkaanmuotoisia poikittaissuuntaisia lihassyitä. 
Lihasten ansiosta syntyy ruoka-ainesta eteen-
päin vievä liike nk. peristalttiset aallot, sekä 
rytmisiä segmentaatioliikkeitä jotka sekoittavat 
ruokasulaa. Lihaskerroksen alapuolella sijaitsee 
limakalvonalaiskudos, missä kulkevat veri- ja 
imusuonet kuljettaen imeytyneitä ravintoainei-
ta. Toiseksi sisimpänä sijaitsee ohut limakalvon 
lihaskerros, joka aiheuttaa ohutsuolen sisimmän 
pinnan, limakalvon (mucosa), villusten liikkeet. 
(Standring , 2008) 
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Kuva 1: Ohutsuolen eri kerrokset, ja niihin liittyviä rakenteita. Kuva piirretty lähteen Kierszenbaum 2007 
pohjalta.

Limakalvon rakenne
Mucosa on paksu ja vaskulaarinen proksimaalises-
sa ohutsuolessa, mutta ohuempi ja vähemmän ve-
risuoniin liittyvä distaalisessa päässä (Standring, 
2008). Ohutsuolessa on neljänlaista rakennetta, 
joiden tehtävänä on lisätä imeytymispinta-alaa 
sekä sekoittaa ruokasulaa (Kierszenbaum, 2007). 
Ensimmäinen, suurin rakenne on pysyvät ren-
gaspoimut, Kerkringin poimut (plicae circula-
res). Poimurakenne alkaa vasta n. 2,5–5 cm pääs-
tä mahanportista. Pohjukaissuolinystyn jälkeen 
duodenumissa ja jejunumin puoleenväliin asti on 
havaittavissa voimakasta poimuttumista, kun taas 
ileumin loppupäähän mennessä poimut katoavat 
melkein kokonaan. Voimakas poimuuntuminen 
tarkoittaa että suurin osa ravintoaineista imeytyy 
tällä alueella. Poimujen muodot ja koko vaihtelee 
huomattavasti, ja joissain kohti ne voivat mennä 
useita kertoja luumenin ympäri. Poimut voivat 
myöskin muodostaa renkaita luumenin ympärille. 
(Standring, 2008).

Toinen, pienempi rakenne on rengaspoimujen 
villukset, joita verhoaa yhdenkertainen lieri-
öepiteeli. Villukset ovat erittäin vaskulaarisia 
ravintoaineiden imeytymisen parantamiseksi. 
Jokaisen villuksen keskellä sijaitsee imusuoni, 
joka kuljettaa ravintoaineita, mm. kylomikronei-
ta, maksaan. Villustenkin määrä vähenee ohut-
suolen loppupäähän mentäessä. Villukset koos-
tuvat enterosyyteistä, limaa erittävistä gobletin 
soluista, microfold (M) -soluista ja lymfosyy-
teistä. (Standring, 2008).

Kolmas, pelkästään imeytymispinta-alaa li-
säävä rakenne, ovat mikrovillukset. Ne si-
jaitsevat villusten epiteelin enterosyyttisolujen 
apikaalipinnalla. Mikrovillusten koko vaihtelee 
0,5 µm:stä 1 mikrometriin. (Standring, 2008) 
Mikrovillukset ovat sormimaisia soluista ulot-
tuvia solukalvon rajaamia komplekseja, jotka 
koostuvat aktiinisäikeistä, fimbriineistä ja myo-
siini tyyppi 1:stä. Pylväs kiinnittyy soluun spekt-
riinin kautta välikokoisiin filamentteihin (Kuva 
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2). Mikrovilluksen liikkeen tuottavat molekyylit 
ovat kalmoduliini ja myosiini yhdessä aktiinin 
kanssa. Soluliman kalsiumpitoisuuden lisäänty-
essä kalmoduliini sitoutuu myosiinin kinaasiin, 
joka lisää kalmoduliinin ATPaasi –aktiivisuutta. 
Lopputuloksena syntyy supistumisliike, mikä li-
sää mikrovilluksen ravintoaineiden keruuta. (So-
lunetti, Young, B 2000)

Kuva 2: Mikrovilluksen rakenne. Kuva piirretty 
lähteen Kierszenbaum 2007 pohjalta.

Neljäs rakenne on suolensisäiset Lieberküh-
nin kryptat. Niissä yksinkertainen lieriöepiteeli 
muodostaa ”kuopan” luumenin pinnalle. Nämä 
putkimaiset rauhaset työntyvät mukoosan sisäl-
le. Kryptien pohjalla tapahtuu epiteelisolu-
kon uusiutuminen ohutsuolen kantasoluista. 
Nämä kantasolut liukuvat erikoistuttuaan kohti 
villuksen kärkeä, ja lopulta hilseilevät luumenin 
sisäpuolelle. Kryptat koostuvat kantasoluista, en-
terosyyteistä, mukoosa-soluista (vastaa villuksen 
gobletin soluja), Panethin soluista (Kuva 3) sekä 
peptidihormoneja erittävistä enteroendokrii-
nisistä soluista. Duodenumissa Lieberkühnin 
kryptien ohella on myös pohjukaissuolirauhasia, 
eli Brunnerin rauhasia. (Kierszenbaum 2007)

Kuva 3: 1000-kertainen suurennos Lieberkühnin 
kryptasta. Nuolella osoitettuna Panethin solu, 
joka erittää lymfosyyttejä ym. immuunipuolustus-
ta lisääviä peptidejä. Kuva itse otettu.

Epiteelisolut ovat liittyneet toisiinsa ns. ”junk-
tionaalisella kompleksilla”. Luumenista päin 
katsottuna on ensimmäisenä liitosrakenteena 
tiivisliitosproteiinit. Nämä toimivat esteenä mo-
lekyylien kululle solujen välistä. Seuraavana 
kompleksissa on mekaanista kestävyyttä antava 
vyöliitos. Se on koostunut mikrofilamenttiverk-
koon liittyneestä kadheriinimolekyylistä. Komp-
leksin kolmas osa on desmosomi, joka on väli-
kokoisiin säikeisiin kiinnittyneestä kadheriinista 
rakentunut proteiini. (Kierszenbaum 2007)

Ravintoaineiden imeytyminen
Ohutsuolella on pääsääntöisesti jokaiselle ravin-
toaineelle oma kuljetusmekanismi imeytymis-tä 
varten, ja ravintoaineet kulkeutuvat joko veri- tai 
imusuonien kautta muualle elimistöön. (Höcker-
stedt 2007, Kierszenbaum 2007)

Hiilihydraatit
Hiilihydraattien pilkkoutuminen on alkanut jo 
sylkirauhasten ja haiman erittämien amylaasien 
vaikutuksesta ennen niiden saapumista ohutsuo-
leen. Ohutsuolen epiteelisoluihin on ankkuroi-
tuneena niitä hajottavia entsyymejä: maltaasia, 
alfadekstrinaasia, sakkaraasia ja laktaasia. Nämä 
entsyymit pilkkovat substraattinsa monosakkari-
deiksi (glukoosi, galaktoosi ja fruktoosi), jotka 
voivat imeytyä elimistöön. Galaktoosi ja glukoo-
si imeytyvät aktiivisella kuljetuksella natriumiin 
kytkettynä soluun, fruktoosia varten solukalvol-
la on oma kuljetusproteiini. (Höckerstedt 2007, 
Kierszenbaum 2007)
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Proteiinit
Ohutsuolessa haiman erittämä inaktiivinen tryp-
sinogeeni aktivoituu trypsiiniksi suolen limakal-
vossa olevan enteropeptidaasin vaikutuksesta. 
Trypsiini puolestaan aktivoi muut haiman erit-
tämät entsyymien esiasteet. Myös suolen epitee-
lisolujen peptidaasit pilkkovat proteiineja pie-
nimmiksi osiksi. Näin syntyneet tri- ja dipeptidit 
sekä aminohapot kuljetetaan spesifisten kuljet-
tajaproteiinien toimesta soluun, usein natriumin 
kuljetukseen kytkettynä. Loputkin tri- ja dipepti-
dit hydrolysoidaan solun sisällä aminohapoiksi. 
Tämän jälkeen aminohapot kulkevat maksaan 
porttiverenkierron kautta. (Höckerstedt 2007, 
Kierszenbaum 2007)

Rasvat
Rasvan pilkkoutuminen alkaa mahalaukun ja hai-
man erittämän lipaasin vaikutuksesta, sen hajoit-
taessa triglyseridit monoglyserideiksi ja vapaiksi 
rasvahapoiksi. Nämä muodostavat sappihappojen 
ja fosfolipidien kanssa ohutsuolessa misellejä, 
joka mahdollistaa heikosti vesiliukoisten rasva-
happojen ja monoglyseridien imeytymisen vesi- 
ja glykoproteiinikalvon läpi epiteelisoluun. Epi-
teelisoluissa rasvahapoista ja monoglyserideistä 
muodostuu uudestaan triglyseridejä, jotka muo-
dostavat kolesterolien, fosfolipidien ja epiteeli-
solujen syntetisoiman apolipoproteiinin kanssa 
isoja kylomikroneja. Nämä imeytyvät epiteeli-
soluista imusuoniin, ja niiden kautta keskuslaski-
moon. (Höckerstedt 2007, Kierszenbaum 2007)

Vesi ja elektrolyytit
Veden kulkeutuminen on ohutsuolessa passiivis-
ta ja osmoottisia muutoksia seuraavaa. Suolen 
epiteelin basolateraalisella solukalvolla sijait-
seva natrium/kalium-ATPaasi –kuljetusproteii-
ni säätelee veden liikkeitä ja sen aikaansaama 
konsentraatiogradientti mahdollistaa natriumin 
imeytymisen. Sen imeytyminen on usein glu-
koosin, peptidien ja aminohappojen kuljetukseen 
kytkettyä. Kloridi imeytyy soluihin natriumia 
seuraten passiivesti. Ileumissa (ja paksusuoles-
sa) toimivat natrium-vety- ja kloridi-bikarbo-
naatti-ionivaihtajat kuljettavat natriumia aktii-
visesti luumenista soluihin. Tällöin suurin osa 
suolessa olevasta vedestä imeytyy painegradien-
tin mukaan solukalvon läpi. (Höckerstedt 2007, 
Kierszenbaum 2007)

Immunologiset järjestelmät
Ohutsuolen limakalvo altistuu monenlaisille an-
tigeeneille, kuten bakteereille, viruksille ja ruu-
an partikkeleille. Ohutsuolella onkin tätä varten 
fysikaalisia, kemiallisia ja immunologisia meka-
nismeja. Kuitenkin estääkseen ylireagoinnin, ke-
hittyy terveelle ihmiselle ns. oraalinen toleranssi, 
jolloin immuunijärjestelmä ei ylireagoi, mutta 
jotkin ravinnon mukana tulleet antigeenit voivat 
kuitenkin käynnistää immuunivasteen epiteelis-
sä. (Höckerstedt 2007)

Synnynnäinen immuniteetti
Suolistoon erittyy sappihappoja ja ruuansula-
tusentsyymejä, jotka pilkkovat valkuaisaineet 
useammiksi molekyyleiksi, vähentäen niiden 
antigeneettisyyttä. Suoliston normaali baktee-
rifloora, epiteelin limakerros, enterosyyttien 
välillä olevat tiiviit liitokset ja hyvä uusiu-
tumiskyky estävät mikrobien lisääntymis-
tä ja niiden siirtymistä muualle elimistöön. 
Lieberkühnin kryptien pohjilla olevat Panethin 
solut erittävät defensiivejä ja lymfosyyttejä ja 
sekretorinen IgA sitoo vieraita antigeenejä ja eli-
minoi niitä. Fagosytoivat solut, luonnolliset tap-
pajasolut (NK-solut), dendriittisolut ja komple-
mentti tappavat patogeenejä limakalvon sisällä. 
(Höckerstedt 2007)

Hankinnainen immuniteetti
Ohutsuolen hankinnainen immuunivaste perus-
tuu T- ja B-lymfosyytteihin ja antigeenejä esitte-
leviin soluihin. Esittelevät solut, dendriittisolut, 
makrofagit, epiteelisolut ja B-solut fagosytoivat 
antigeenin ja muokkaavat sitä. Antigeeniset pep-
tidit liittyvät sen jälkeen solun pinnalla oleviin 
molekyyleihin ja ne esitellään T-soluille, jotka 
aktivoituvat ja antavat signaalieja B-soluille jot-
ka alkavat tuottamaan vasta-aineita. (Höcker-
stedt 2007) 
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Tiivistelmä
Suolessa sisimpänä kerroksena on epiteeli, joka on jatkuvan kulutuksen alaisena ja sen takia tehokkaasti uu-
siutuvaa. Tämän hetken teorian mukaan uusiutuminen tapahtuu epiteelin kryptissä sijaitsevien kantasolujen 
avulla. Kryptassa sijaitsevia kantasoluja on kahta eri tyyppiä, uinuvia ja aktiivisia, joista erilaistuu neljää 
erilaista epiteelin solutyyppiä; enterosyyttejä, goblet-soluja, enteroendokriinisiä soluja ja Panethin soluja. 
Osa soluista erilaistuu matkalla kohti villusten kärkeä tai pintaepiteeliä ja osa kryptan pohjalla. Tutkimusten 
mukaan on joitakin molekyylejä, jotka vaikuttavat kantasolujen erilaistumiseen. Tällaisista esimerkkeinä 
ovat beta-kateniini wnt-signaloinnin kautta, Musashi-1 vaikuttaa kytkeytyneenä RNA:on ja Hes-1 edellisten 
tapaan. Normaalissa olosuhteissa tasapaino säilyy hyvin erilaistuvien ja tuhoutuvien solujen välillä, kun 
taas joissakin sairauksissa tämä tasapaino voi häiriintyä. Tästä esimerkkinä ovat tulehdukselliset suolistos-
airaudet. Näissä suolen limakalvon tukikerros ja epiteelikerros vahingoittuvat. Sairauksia hoidettaessa on 
keskitytty immunologisiin mekanismeihin ja nykyisin hoitomuodoissa mennään aivan molekyylitasolle asti 
muun muassa anti-TNF-alfa hoidossa.

Johdanto
Epiteelikudos on yksi neljästä peruskudoksesta. 
Se on pintakudosta, joka muodostuu toisissaan 
kiinni olevista epiteelisoluista. Epiteeli rajaa 
ja suojaa lähes kaikkia vapaita pintoja ihmisen 
elimistössä lukuun ottamatta hampaan kiillet-
tä, nivelrustoa ja iiriksen etupintaa. Epiteelit 
jaetaan eri tyyppeihin solujen muotojen ja ker-
rostuneisuuden perusteella. Solut voivat olla 
levyepiteeliä, kuutioepiteeliä, lieriöepiteeliä ja 
pylväsepiteeliä ja ne voivat olla järjestäytyneet 
yksinkertaiseksi, kerrostuneeksi tai valekerrostu-
neeksi epiteeliksi. Epiteeli on verisuonetonta ku-
dosta, joka on ankkuroitunut basaalipuoleltaan 
tyvikalvoon, jonka läpi se saa ravintoaineensa. 
Tyvikalvo erottaa epiteelin sen alla olevasta si-
dekudoksesta. Epiteelisolun apikaalipinnalla on 
usein erityisrakenteita erityisesti suolistossa ja 
hengityskanavissa. Tällaisia rakenteita voivat 
olla esimerkiksi mikrovillukset ja värekarvat. 
Epiteeli on kudoksena nopeasti uusiutuvaa ja hy-
vin kulutusta kestävää. 

Suolen epiteeli uusiutuu 2–3 vuorokauden välein 
koko eliniän ajan. Uusiutuminen tapahtuu suo-
len kryptissä olevien kantasolujen avulla, joista 
erilaistuu kaikkia erilaisia suolen epiteelin solu-
ja. Epiteelikerros voi kuitenkin vahingoittua tai 
tuhoutua joidenkin sairauksien seurauksena, jol-
loin luonnollinen uusiutuminen voi häiriintyä ja 
ravintoaineiden imeytyminen heikentyä. 

Suoliston rakenne

Ohutsuoli

Suolen tehtävänä on jatkaa ruuansulatuspro-
sessia mahalaukun jälkeen ja imeyttää kehoon 
ruoan sisältämiä ravintoaineita ja neste. Suolisto 
koostuu kahdesta osasta: ohutsuolesta ja paksu-
suolesta. Näistä ohutsuoli jaetaan edelleen kol-
meen osaan: duodenumiksi eli pohjukaissuolek-
si, jejunumiksi eli tyhjäsuoleksi ja ileumiksi eli 
sykkyräsuoleksi. Siitä voidaan erottaa limakal-
vo eli mucosa, joka on ohutsuolen sisin kerros. 
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Se on ohut solukerros, jonka päällä on sitkeää 
limaa. Limakalvon alla on limakalvon tukiker-
ros eli submucosa. Se koostuu sidekudoksesta 
ja sen päätehtävänä on ruokkia limakalvon epi-
teelisoluja, sillä niiltä puuttuu verisuonitus. Kol-
mantena kerroksena on lihaskerros eli muscula-
ris externa, jonka tehtävä on saada aikaa suolen 
liikkeet. Poimuttuneessa ohutsuolessa on paljon 
rauhassoluja ja rauhasia ja nämä solut sijaitsevat 
ohutsuolen neljännessä kerroksessa, jonka nimi 
on serosa. Nämä osat ovat nähtävillä kuvassa 1. 
(Kierszenbaum 2002) 

Ohutsuolen limakalvon imeytyspinta-alaa lisää 
neljä eritasoista pintarakennetta: Kerkringin 
poimut, nukkalisäkkeet, rauhassolut ja mikro-
villukset. Nukkalisäkkeitä eli villuksia verhoaa 
yksikerroksinen lieriöepiteeli ja näistä raken-
teista löytyy myös limaa erittäviä goblet-soluja. 
(Kierszenbaum 2002)

Kuva 1. Ohutsuolen poikkileikkaus, jossa eritelty 
sen eri kerrokset.

Paksusuoli

Paksusuoli voidaan jakaa anatomisesti kolmeen 
osaan: umpisuoleen, kooloniin ja peräsuoleen. 
Paksusuolen tärkein tehtävä on ottaa ruokamas-
sasta nesteet ja suolat. Siellä on myös runsaasti 
bakteereita, jotka vaikuttavat ulosteen koostu-
mukseen. Monet mikrobit valmistavat paksusuo-
lessa elimistön tarvitsemia vitamiineja, kuten K- 
ja B-vitamiineja. Lopuksi paksusuoli kuljettaa 
käyttämättömän aineksen peräsuoleen. (Kiers-
zenbaum 2002)

Epiteelin uusiutuminen

Epiteelin rakenne

Suolen epiteeli uusiutuu 2–3 päivän välein koko 
ihmiselämän ajan. Kryptassa sijaitsevien suolen 
epiteelin kantasolujen takia tällainen nopea uu-
siutuminen on mahdollista. Kryptassa solujen 
paikka on tarkoin säädelty niiden erikoistumis-
asteen mukaan. Ruuansulatuskanavan epiteeli 
koostuu neljästä erilaisesta solusta: enterosyy-
teistä, goblet-soluista (Crypt Base Columnar-so-
lu eli pikarisolu), enteroendokriinisistä soluista 
ja Panethin soluista, kuten kuvassa 2. Entero-
syyttien, goblet-solujen ja enteroendokriinisten 
solujen erilaistuminen tapahtuu niiden vaeltaes-
sa kryptasta kohti villusten kärkeä tai pintaepi-
teeliä kohti, kun taas Panethin solut erilaistuvat 
kryptassa. Tämä on esitetty kuvassa 3. Entero-
syytit ovat ohutsuolen epiteelikudoksen yleisin 
solutyyppi. Goblet-solut ovat limaa erittäviä pi-
karisoluja. Enteroendokriiniset solut ovat yleis-
nimitys ruuansulatuskanavan hormoneja tuotta-
ville soluille ja Panethin solut ovat avoeritteisiä 
lieriöepiteelisoluja. (Kierszenbaum 2002, Cros-
nier et al) Normaalissa olosuhteissa toiminnas-
sa olevien epiteelisolujen määrä säilytetään tu-
houtuvien ja muodostuvien solujen tasapainolla 
(Okamoto 2011).

Kuva 2. Epiteelin solutyypit. Suolen epiteelin kan-
tasolusta erilaistuu kaikkia neljää erilaista epitee-
lin solua. (Mukailtu artikkelista Crosnier et al)
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Kuva 3. Solujen sijainti villus-krypta-akselilla. 
Kuvassa näkyy kuinka solut erilaistuvat kryptan 
pohjalta kohti villuksen huippua. (Mukailtu artik-
kelista Shaker et al)

Epiteelin kantasolut

Suolen epiteelin kantasolututkimus on edennyt 
nopeasti viime aikoina ja monet oletetuista kan-
tasolumarkkereista on löydetty. Tämän hetken 
tietämyksen mukaan epiteelin kantasoluja on 
kahdenlaisia: uinuvia ja aktiivisia, joista uinuvat 
toimivat varastona, joka aktivoituu jonkun vau-
rion yhteydessä ja aktiiviset ensisijaisina kanta-
soluina. Näiden kantasolujen lukumääräksi on 
arvioitu 4–6 per krypta. (Shaker et al) Kantasolut 
ovat epiteelin uusiutumisen perusta, mutta ne 
voivat olla myös vaarallisia soluja ja ne voivat 
olla tuhoisia. Tällainen tilanne voi olla, kun so-
lut jakautuvat liian nopeasti tai väärässä paikassa 
(Crosnier et al).

Joitakin kantasolujen erilaistumiseen vaikuttavia 
molekyylejä on ilmennyt tällä kantasolualueella. 
Beta-kateniini on kaikkialla suoliston epiteelissä 
ilmenevä molekyyli ja tämä viestinvälitysprote-
iini vaikuttaa mitä luultavimmin Wnt-signaloin-
nin kautta kantasolujen erilaistumiseen. Toinen 
molekyyli on Musashi-1, joka on RNA:on kyt-
keytyvä proteiini. Sillä on raportoitu olevan vai-
kutuksia kantasolun ominaisuuksiin ja erityisesti 
sen uusiutumiseen. Kolmantena molekyylinä 
voidaan mainita Hes-1 –proteiini, jota on myös 
havaittu kantasolualueella kahden edellisen ta-
paan. Tämän vuoksi kaikkia näitä proteiineja 
voisi olla mahdollista käyttää kantasolumerkkei-

nä tunnistettaessa ja eristettäessä suoliston kan-
tasoluja. (Okamoto 2004) On myös huomattu, 
että epiteelin ja mesenkyymin välinen viestintä 
on kriittistä suolen normaalille kehittymiselle 
ja sikiöaikaiselle suolen erilaistumiselle. Mole-
kyylitasolla tämä signalointi tapahtuu Bmp- ja 
Hedgehog-signaloinnin avulla (Shaker et al).

Uusiutumista häiritsevät taudit

Tulehdukselliset suolistosairaudet

Vaikkakin suoliston epiteelin uusiutuminen on 
nopeaa ja tehokasta, on joitakin tauteja, jossa 
tämä uusiutuminen häiriintyy ja tämä voi johtaa 
haavaumiin, kroonisiin tulehdusvasteisiin ja ve-
renmyrkytykseen (Gonzalez et al). Esimerkkejä 
tällaisista taudeista ovat tulehdukselliset suolis-
tosairaudet kuten colitis ulcerosa eli haavainen 
paksusuolen tulehdus ja Chronin tauti. Tällaiset 
suolistosairaudet vaikuttavat suolen limakalvon 
tukikerrokseen ja epiteelikerrokseen. Sairauksi-
en kehittymisille on monia riskitekijöitä, kuten 
perinnöllinen alttius, muutokset suolen baktee-
rifloorassa, erilaiset ympäristötekijät (esimer-
kiksi ruoka) tai vääränlainen immuunivaste. 
(Okamoto 2004) Haavaisessa paksusuolen tuleh-
duksessa tulehduksen lisääntyessä pintaepiteeli 
mataloituu ja lopulta haavautuu. Nämä haavau-
mat voivat tunkeutua syvempiin kerroksiin ja 
myös tulehduspolyyppien muodostuminen on 
mahdollista. Kuitenkin tulehduksen parantuessa 
suolen limakalvo voi palautua normaaliksi niin 
makrologisesti kuin histologisestikin. (Höcker-
stedt ym)

Keliakia

Keliakiassa viljan sisältämä valkuaisaine, glu-
teeni, aiheuttaa perimältään alttiille henkilölle 
ohutsuolen limakalvovaurion eli villusatrofian. 
Keliakian diagnoosi varmistetaan ohutsuolen 
koepalalla, josta todetaan villusten lyheneminen, 
kryptien syveneminen ja lisääntynyt määrä tuleh-
dussoluja sekä epiteelillä, että laminapropriassa. 
Ruokavaliohoidolla keliakian oireet saadaan ka-
toamaan ja suolinukka eheytymään muutamassa 
kuukaudessa. Ruokavaliohoidossa vältetään glu-
teenia sisältäviä ruoka-aineita eli vehnää, kauraa, 
ohraa ja ruista. (Höckerstedt ym)
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Mahdolliset hoitomuodot

Tulehduksellisten suolistosairauksien hoitomuo-
tojen tutkimuksessa suurin kiinnostus on kohdis-
tettu sairauden immunologisiin mekanismeihin. 
Näiden mekanismien tutkiminen on tarjonnut 
isoja edistysaskelia tulehduksellisten suolistos-
airauksien hoidossa ja samalla hoitomuodot ovat 
muuttuneet enemmän molekyylitason hoitomuo-
toihin. Tällainen molekyyleihin kohdistettava 
hoito, kuten anti-TNF-alfa, on tehonnut hyvin 
hankalimpiinkin potilastapauksiin. Tämän ohel-
la käytetään myös kortikosteroideja ja immuno-
modulaattoreita. Näiden hoitomuotojen onnistu-
minen osoittaa, että hoidossa tulee ottaa huomi-
oon sekä immuuni- että epiteelisolut. (Okamoto 
2011)
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Tiivistelmä
Valkosolut eli leukosyytit, joihin luetaan granulosyytit, ja agranulosyytit, vastaavat elimistön puolustautu-
misesta 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 tarttu-
mismolekyylejä, jotka mahdollistavat leukosyytin kiinnittymisen endoteelin pintaan ja siirtymisen kudoksiin. 
Kudoksissa leukosyytit löytävät tiensä tulehdusalueelle kemotaktisten houkuttimien ohjaamina. Valkosolulii-
kenteen kunnollisen toiminnan merkitys 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 vauri-
oituneen sydänlihaskudoksen valkosolut tuhoavat ja se korvataan sidekudoksella. Valkosoluliikenteen salpaa-
jien toimintaa tutkitaan, ja niistä pyritään kehittämään tulevaisuuden tulehduslääkkeitä.

Johdanto
Valitsin aiheen, koska pidin sitä mielenkiintoi-
sena. Lisäksi oletin, että siitä olisi tietoa hyvin 
saatavilla. Yllätyksekseni jopa suomenkieliset 
lähteet olivat erinomaisia, erityisesti Markku 
Salmen vuonna 2003 tekemä kokoelma-artikkeli 
oli todella hyvä. Oli myös mielenkiintoista huo-
mata, miten paljon valkosoluliikenteen salpaajia 
tutkitaan.

Valkosolut elimistössä
Elimistössä on verisuonia yli 100 000 kilometriä. 
Antigeenit, joita voivat olla bakteerit, virukset tai 
allergeenit, voivat absorboitua elimistöön minkä 
tahansa epiteelipinnan läpi: ruuansulatuskanava, 
iho ja hengitystiet. Näiden yhteenlaskettu pinta-
ala on noin 500m². Veressä kiertää koko ajan suu-
ri määrä granulosyyttejä, noin 10¹⁰ kappaletta, 
ja likimain saman verran lymfosyyttejä (Salmi, 
2003). Granulosyytit pystyvät siirtymään verestä 
kudoksiin 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. Lymfosyy-
tit ovat antigeenispesifisiä.

Lymfosyyttien aktivaatio
Elimistön sekundaariset imukudokset ovat eri-
laistuneet toimimaan lymfosyyttien ja antigeeni-
en kohtauspaikkana. Näihin kuuluvat muun mu-
assa suolen Peyerin levyt sekä perifeeriset imus-
olmukkeet (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 antigee-
niään imusolmukkeessa, se siirtyy takaisin ve-
renkiertoon ja jatkaa kulkuaan seuraavaan imus-
olmukkeeseen. Jos lymfosyytti taas kohtaa anti-
geeninsä imusolmukkeessa, se aktivoituu (kuva 
1). Aktivaation seurauksena se alkaa jakaantua ja 
erilaistua, minkä johdosta syntyy immunoblaste-
ja ja muistisoluja. Nämä solut siirtyvät takaisin 
verenkiertoon. Aktivaatio saa kuitenkin aikaan 
lymfosyyttien leimautumisen, mikä aiheuttaa 
niiden palaamisen toimintakykyisinä samaan 
imusolmukkeeseen tai sen huoltamaan epitee-
liin, missä aktivaatio tapahtuu, kuten kuvassa 1 
kiinteä, punainen viiva osoittaa (Salmi, 2003).
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Kuva 1. Kaavakuva lymfosyyttien kulkuteistä veren ja kudosten välillä. Naiivit (inaktiiviset) leukosyytit 
etsivät spesifisiä antigeenejä sekundaarisista imukudoksista. Aktivoituneet solut leimautuvat ja palaa-
vat kypsyttyään takaisin imusolmukkeeseen tai sen hoitamalle alueelle (Mukailtu lähteestä Salmi 2003).

Leukosyyttien siirtyminen verestä 
kudoksiin
Veri työntää valkosoluja eteenpäin kovalla pai-
neella. Leukosyytin täytyy kuitenkin pystyä 
kiinnittymään endoteelin seinämään ja siirtyä 
sen läpi kudoksiin. Tätä kutsutaan adheesiokas-
kadiksi, joka on monivaiheinen ja tarkasti sää-
delty reaktiosarja (Salmi, 2003). Sekä lymfosyy-
tit että granulosyytit siirtyvät verestä kudoksiin 
samalla tavalla.

Ensimmäisessä vaiheessa veren mukana kulkeva 
valkosolu solmii lyhytaikaisia kontakteja endo-
teelin pinnan kanssa (kuva 2, kohta 1). Tunnus-
teluvaiheen tärkeimpiä molekyylejä ovat leuko-
syyttien pinnassa olevat musiinit, jotka liittyvät 
endoteelin pinnan selektiineihin. Selektiinit 
siirtyvät endoteelisolun pinnalle sytoplasmas-
sa olevasta rakkulasta tulehdusalueella olevien 
makrofagien erittämän tuumorinekroositekijä-
α:n (TNF-α), sekä interleukiini-1:n (IL-1) vai-
kutuksesta (Lowe 2002, Renkonen ym 2002, 
Kierszenbaum 2007). Tunnustelun jälkeen seu-
raa rollausvaihe, jossa leukosyytti pyörii pitkin 
endoteelin pintaa. Siinä vaikuttavat samat mo-
lekyylit kuin tunnustelussa, jotka muodostavat 
sidoksia endoteelin ja leukosyyttien välille, sekä 
lisäksi veren aiheuttama työntö, joka saa aikaan 
pyörimisen. 

Mikäli leukosyytti aistii endoteelin pinnalta so-
pivia herätteitä, se aktivoituu ja sitoutuu tiukasti 
endoteelin pintaan (kuva 2, kohta 2). Aktivaa-
tiossa plasmaan kudoksista erittyneet kemotak-
tiset sytokiinit tarttuvat endoteelin pinnan pro-
teoglykaaneihin (Moser ja Loetscher 2001, Kun-
kel ja Butcher 2002). Tulehdus saa myös aikaan 
ICAM-1 ja ICAM-2 molekyylien siirtymisen 
endoteelin pinnalle, jotka myös osaltaan edistää 
valkosolujen kiinnittymistä. Valkosolun pinnas-
sa olevat G-proteiinilinkatut reseptorit: LFA-1, 
Mac-1 ja CCR7, tunnistavat rakenteet endotee-
lin pinnassa ja sitoutuvat niihin (Kierszenbaum 
2007). Tästä seuraa signaalinvälitysketjun lau-
kaiseminen, joka saa aikaan valkosolun tiukan 
sitoutumisen endoteeliin ja migraation suonen 
pinnan läpi, eli transmigraation (Salmi, 2003). 
Transmigraatiossa tärkeimpinä tekijöinä ovat 
leukosyyttien integriinit ja immunoglubuliinien 
suurperheeseen kuuluvat vastinkappaleet endo-
teelilla sekä molempien pinnalla olevat CD31-
molekyylit (Kierszenbaum 2007). Verisuonen 
pinnalle kiinnittynyt valkosolu etsii solujen väli-
sen liitoskohdan ja porautuu siitä läpi kudoksen 
puolelle. Tähän vaaditaan leukosyytiltä esimer-
kiksi proteolyyttisiä entsyymejä, mutta muuten 
vaiheen tarkka kulku on vielä huonosti tunnettu 
(Salmi, 2003). Kudoksissa leukosyytin kulkua 
tulehdusalueelle ohjaavat kemotaktiset houkutti-
met kuten interleukiini-8 (IL-8), joita vapautuu 
vaurioituneella alueella (Kierszenbaum 2007).



608

Kuva 2. Adheesiokaskadi elektronimikroskoopilla 
kuvattuna. ¹Kuvassa näkyy useita lymfosyyttejä, 
jotka rullaavat pitkin endoteelin pintaa. ²Etualal-
la näkyy aktivoitunut lymfosyytti. Sen muoto on 
muuttunut selvästi pyöreästä litteämmäksi, ja se 
on kiinnittynyt vahvasti endoteelin pintaan läpäi-
syä varten (Barreiro 2009).

Valkosolujen aiheuttamat haitat
Valkosolujen tehtävänä on infektioiden torjumi-
nen. Joskus niiden toiminta kuitenkin muuttuu 
elimistölle haitalliseksi. Esimerkiksi autoim-
muunitaudit, joissa valkosolut hyökkäävät eli-
mistön omia kudoksia vastaan. Tällaisia ovat 
muun muassa tyypin 1 diabetes, tulehdukselliset 
suolistosairaudet, psoriaasi ja reuma. Lopputu-
loksena valkosolut saattavat tuhota kohde-eli-
men. Myös elinsiirroissa valkosolujen aiheutta-
mat hylkimisreaktiot ovat haitallisia, vaikka ne 
toimivat juuri kuten kuuluukin. Valkosolut myös 
tuhoavat sydänkohtauksessa hapenpuutteen ta-
kia vaurioituneet sydänlihassolut, jotka sitten 
korvautuvat sidekudoksella. Tämä voi jopa pa-
hentaa aiheutunutta vahinkoa sydämelle (Salmi 
2003, Salmi ja Jalkanen 1997, Robert ja Kupper 
1999, von Andrian ja Mackay 2000). Muutok-
set adheesiomolekyyleissä aiheuttavat vakavia 
immuunipuutoksia. Esimerkiksi valkosoluinteg-
riini CD-18:sta puuttuminen vaikeuttaa granu-
losyyttien adheesioita, fukosylaatiopuutos taas 
vaikeuttaa tunnustelua ja pyörintää. Jälkimmäi-
sestä on seurauksena kehityshäiriöitäkin, ja mo-
lemmat aiheuttavat potilaan kuoleman jo nuore-
na (Salmi 2003).

Tulevaisuuden sovellukset
Adheesiomolekyylejä hilseilee valkosolujen ja 
endoteelin pinnalta verenkiertoon. Näiden pitoi-
suuksia on ajateltu olevan mahdollista soveltaa 
tulehdustautien aktiivisuuden mittauksissa (Mar-
shall ja Haskard 2002). Myös tiettyjen molekyy-
lien ilmestymistä endoteelin pinnalle ainoastaan 
adheesion aikana pyritään käyttämään apuna tu-
lehduspesäkkeen etsinnässä. Kliiniseen käyttöön 
saaminen vienee aikaa (Marshall ja Haskard 
2002). Suurin mielenkiinto keskittyy kuitenkin 
adheesiokaskadin hallintaan, erityisesti sen estä-
miseen. Tämä voisi estää leukosyytin haitallisen 
siirtymisen kudoksiin. Kaikki tähän mennes-
sä suoritetut ihmiskokeet ovat epäonnistuneet, 
vaikka eläinkokeissa on tullut jo onnistumisiakin 
(Salmi 2003). Tulokset ovat silti lupaavia, ja lää-
keyhtiöt jatkavat tutkimuksia. Apua näistä lääk-
keistä voisi olla esimerkiksi multippeliskleroo-
sissa, psori-ihottumassa, Crohnin taudissa sekä 
jo mainitussa sydänkohtauksessa.
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Tiivistelmä
Keskushermoston solut voidaan jakaa hermosoluihin eli neuroneihin ja hermotukisoluihin eli gliasoluihin. 
Neuronit voidaan jakaa rakenteensa perusteella bipolaareihin, pseudounipolaareihin ja multipolaarisiin neuro-
neihin. Neuronit vastaavat hermoimpulssien välittämisestä toisille soluille; synapsissa kemiallisesti välittäjäai-
neiden avulla ja muissa neuronin osissa (sooma, dendriitti, aksoni) sähköisenä impulssina. Eri gliasolutyyppejä 
ovat mikrogliasolut, ependyymisolut sekä makrogliasolut: astrosyytit ja oligodendrosyytit. Gliasolut stabiloi-
vat ekstrasellulaaritilaa toimimalla makrofageina, tukemalla neuroniverkostoa mekaanisesti, sekä erittämällä 
solunulkoiseen tilaan erinäisiä aineita. Ne kuljettavat ravinteita neuroneille ja muille keskushermoston soluille. 
Gliasolut ovat myös mukana muodostamassa veriaivoestettä sekä rajaavat neuroneita toiminnallisiksi yksi-
köiksi.

Johdanto
Keskushermosto käsittää aivot ja selkäytimen. 
Aivot koostuvat harmaasta ja valkeasta ainees-
ta. Harmaata ainetta on etenkin isoaivokuoressa, 
jossa on runsaasti neuronien soomaosia. Har-
maata ainetta on myös valkean aineen seassa 
hermotumakkeina. Valkeaa ainetta on etenkin 
väliaivoissa ja siinä on paljon myeliinitupellisia 
hermoratoja. Gliasoluja on kaikkialla keskusher-
mostossa ja niiden määrä on kymmenkertainen 
neuroneihin verrattuna.

Hermosolu eli neuroni

Hermosolun rakenne

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).
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Hermoston perustoimintayksikkö on neuroni 
eli hermosolu. Neuroni rakentuu solukeskuk-
sesta eli soomasta (perikaryon), tietoa vievästä 
haarakkeesta eli aksonista sekä tietoa tuovasta 
haarakkeesta eli dendriitistä (kuva 1). Sooman 
läpimitta on 4–200µm. Aksonin paksuus on vain 
0,1–20µm, mutta se voi olla yli metrinkin pitui-
nen (Hiltunen ym. 2007). Neuronissa on yleensä 
useita dendriittejä, mutta vain yksi aksoni (multi-
polaarinen). Esimerkiksi pikkuaivojen Purkinjen 
soluissa on yli 50000 dendriittiä (Saarela 2008). 
Neuronin tuma ja muut soluorganellit (mito-
kondrioita, solulimakalvosto jne.) sijaitsevat 
soomassa. Karkeapintainen solulimakalvosto il-
menee värjäyksissä tummina rakenteina, ja niitä 
kutsutaan Nisslin jyväsiksi. 

Rakenteellisesti neuronit voidaan luokitella kol-
meen perustyyppiin (kuva 2). Bipolaarinen neu-
roni saa impulsseja vain yhtä dendriittiä pitkin. 
Multipolaaristen hermosolujen muoto ja dend-
riittien määrä vaihtelevat. Pseudounipolaareissa 
on pelkästään aksoni. Multipolaariset solut voi-
daan vielä jakaa kahteen alatyyppiin; Golgi-I-
tyypissä on pitkä aksoni, joka ulottuu harmaan 
aineen ulkopuolelle, ja dendriittejä on useita. 
Golgi-II-tyypissä aksoni on lyhyt eikä se yllä 
harmaan alueen ulkopuolelle. Myös tässä tyy-
pissä dendriittejä on useita. Toiminnallisesti neu-
ronit voidaan jakaa afferentteihin eli sensorisiin 
neuroneihin, efferentteihin eli motorisiin neuro-
neihin ja interneuroneihin eli välineuroneihin.

                            

Bipolaari (esimerkiksi retinassa)     Multipolaari (motoneuroni)   Pseudounipolaari (sensorinen  
        neuroni)  
Kuva 2. Neuronityypit. Piirrokset mukailtu (Leinonen 2006).

Tiedonvälitys

Neuronien tehtävä on kuljettaa hermoimpulsse-
ja eteenpäin toisille soluille. Aksonin pinnalla 
on jänniteherkkiä kalium- ja natriumkanavia, 
jotka ovat jakaantuneet tasaisesti koko aksonin 
pinnalle tai kerääntyneen ryhmiksi Ranvierin 
kuroumiin (Heape 2008). Ranvierin kuroumat 
ovat kahden oligodendrosyytin väliin jääviä my-
eliinitupettomia alueita. Saadessaan sähköisen 
ärsykkeen natriumkanavat aukeavat ja natriumia 
pääsee soluun sisään, jolloin solukalvon ylittä-
vä jännite muuttuu negatiivisesta positiivisek-
si. Depolarisaatio toimii ärsykkeenä viereisille 
natrium- ja kaliumkanaville ja siten impulssi 
etenee aksonissa. Myeliinitupellisessa aksonis-
sa hermoimpulssi etenee depolarisaatioaaltona 
Ranvierin kuroumasta toiseen. Tämän jälkeen 
kaliumkanavat aukeavat ja natriumkanavat sul-
keutuvat, mikä saa aikaan repolarisaation. Re-
polarisaatiota seuraa lyhytkestoinen hyperpo-
larisaatio, jossa solukalvon ylittävä jännite on 

normaalia negatiivisempi. Na,K-ATPaasit eli 
natrium-kaliumpumput palauttavat ionikonsent-
raatiot ennalleen (Hiltunen ym. 2007). 

Aksonin haarautuvassa päässä on synapsipäät-
teitä, joissa on neurotransmitteria eli hermovälit-
täjäainetta sisältäviä vesikkeleitä sekä mitokond-
rioita, neurofilamenttejä ja mikrotubuluksia. 
Hermoimpulssin saapuessa synapsipäätteeseen 
vesikkeleiden neurotransmitterimolekyylit va-
pautuvat eksosytoosilla synapsirakoon. Välittä-
jäaine siirtyy synapsiraon toisella puolella olevan 
hermosolun reseptoreihin. Välittäjäaineet voivat 
olla inhibitorisia eli estäviä tai eksitatorisia eli 
kiihdyttäviä. Aktiopotentiaali syntyy kaikki-tai-
ei-mitään periaatteella postsynaptisessa hermo-
solussa, jos ärsykkeiden summa on riittävä. Es-
teraasientsyymit hydrolysoivat synapsirakoihin 
erittyneitä välittäjäaineita, jonka jälkeen synapsi 
kykenee kuljettamaan uuden impulssin. Hermo-
välittäjäaineiden synteesi tapahtuu soomassa. 
Niitä tunnetaan viitisenkymmentä erilaista (Hil-
tunen ym. 2007).
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Hermotukisolukko

Oligodendrosyytti

Kuva 3. Neuroni ja oligodendrosyytti (histologian 
opetusnäyte 51, rotan aivoleike, 40X, Anatomian 
ja solubiologian yksikkö, 2009).

Oligodendrosyytit (kuva 3) kuuluvat makroglia-
soluihin. Ne ovat erilaistuneet ektodermin gliob-
lasteista. Niiden tehtävänä on muodostaa myelii-
nituppi aksonien ympärille. Tämä tapahtuu oligo-
dendrosyytin solukalvon kiertyessä spiraalimaises-
ti aksonin ympärille. Aksonin myelinisaatio mah-
dollistaa hermoimpulssin nopeamman kulkemisen 
hermosyyssä; myeliinitupellisessa aksonissa nope-
udet voivat olla yli 100m/s, kun taas myeliinitu-
pettomissa aksoneissa nopeus on vain 0,1–0,2m/s 
(Hiltunen ym. 2007). Huomioitavaa on, että ääreis-
hermostossa myeliinitupen valmistamisesta vas-
taavat Schwannin solut, eivätkä oligodendrosyytit.

Astrosyytit

Astrosyytit eli astrogliasolut ovat keskushermos-
ton yleisin solutyyppi ja ne kuuluvat makroglia-
soluihin yhdessä oligodendrosyyttien kanssa. Ne 
ovat muodostuneet hermostoputkesta peräisin 
olevista glioblasteista kuten oligodendrosyytitkin 
(Warwick ja Williams 1973). Astrosyytit koostu-
vat pienestä runko-osasta, josta haarautuvat sen 
pitkät ulokkeet. Kyseiset solut voidaan jakaa vielä 
kahteen alaryhmään. Protoplasmiset astrosyytit 
sijaitsevat keskushermoston harmaassa aineessa 
ja niiden lyhyet haarat ovat sijoittuneet symmet-
risesti tähden muotoon. Säikeiset astrosyytit taas 
sijaitsevat pääosin valkeassa aineessa haaroittu-
neena hermosolujen haarakkeiden lomaan. Niillä 
on yleensä vain vähän pitkiä ja suoria ulokkeita. 

Astrogliasolujen sytoplasma sisältää erityisesti 
glykogeeniä, ribosomeja, lysosomeja, mitokond-
rioita, Golgin laitteita ja mikrofilamentteja, jotka 
ulottuvat solun eri osiin. Solun sisäiset mikrofib-
rillit koostuvat yleisesti GFAP-proteiinista (”glial 
fibrillary acidic protein”), joka näkyy tummaksi 
värjäytyneenä kuvassa 4. Aukkoliitokset ja des-
mosomit yhdistävät astrosyyttejä sekä toisiinsa 
mutta myös neuroneihin. Näin astrosyytit ovat 
siis vastuussa keskushermostossa tapahtuvasta ra-
vintoaineiden ja muiden aineiden kuljetuksesta eri 
soluille (Heath ja Young 2000). 

Kuva 4. Astrosyyttejä. Spesifistä vasta-ainetta 
käyttäen astrosyyteissä esiintyvä GFAP-proteiini 
on saatu kuvassa näkyviin tummana (Honkanen ja 
Kangas 2008). Kyseessä on epäsuora immunovär-
jäys (Histologian opetusnäyte 82, ihmisen aivoleike, 
40X, Anatomian ja solubiologian yksikkö, 2009).

Astrogliasolujen tehtäviin kuuluu synapseissa 
tarvittavien hermovälittäjäaineiden valmistus ja 
K+ -ionien sekä muiden kemiallisten tasapaino-
jen säätely keskushermostossa. Ne osallistuvat 
myös synapsien muodostumiseen sekä hermovä-
littäjäaineiden kierrätykseen synapsissa. Astro-
syytit ympäröivät monia keskushermoston osia 
kuten ependyymiä, verisuonia ja kalvoja sekä 
muodostavat muun muassa pehmeäkalvoon suh-
teellisen läpäisemättömän pia-gliaalikalvon. Tu-
kiessaan neuroneita ja muita keskushermoston 
osia mekaanisesti ja liittäessään niitä verisuoniin 
astrosyyttien ulokkeiden solukalvot toimivat yh-
tenä osana veriaivoestettä. Astrosyytit ylläpitä-
vät verisuonikapillaarien entsyymivaroja, jotka 
tuhoavat hermosoluille vaarallisia tai niihin vai-
kuttavia hormoneja ja muita aineita. Veriaivoeste 
vartioi aineiden kulkeutumista keskushermos-
toon ja edelleen hermosoluihin sekä ylläpitää 
keskushermoston biokemiallista ja metabolista 
ympäristöä. Astrosyytit muodostavat myös ar-
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pikudosta hermokudoksen vaurioituessa ja ovat 
myös esillä monissa oireyhtymissä. Niiden on 
myös huomattu kommunikoivan toistensa sekä 
muiden solujen kanssa solun ulkoisilla kal-
siumaalloilla (Warwick ja Williams 1973, Reu-
nanen ym. 2006, Heape 2008).

Mikrogliasolut

Mikrogliasolut ovat mesodermistä peräisin ole-
via monosyytti-makrofagijärjestelmän soluja. 
Ne kulkeutuvat keskushermostoon veren muka-
na sen jälkeen kun sinne on syntynyt verisuonia. 
Siellä ne hajaantuvat joka puolelle keskusher-
mostoa muodostamatta verkostoja toisin kuin 
esimerkiksi astrosyytit. Mikrogliasolu on pienin 
ja vähälukuisin keskushermoston soluista ja sillä 
on lyhyitä ulokkeita kiinnittyneinä neuroneiden 
ja kapillaarien pintaan. Ne sisältävät tiiviin tu-
man ja suuren joukon lysosomeja aivan kuten 
muillakin fagosytoivilla soluilla. 

Mikrogliasolut ovat erikoistuneita fagosyyttejä, 
jotka syövät vieraita organismeja sekä kuolleita 
hermosoluja. Ne ovat isossa osassa keskusher-
moston immuunipuolustuksessa aktivoitumal-
la ja tuottamalla sytokiineja, jotka taas aktivoi 
muun muassa astrosyyttejä. Ne myös havaitse-
vat hermostoon syntyneitä vaurioita (Warwick ja 
Williams 1973, Heape 2008).

Ependyymisolut

Ependyymisolut (kuva 5) verhoavat aivokammi-
oiden ja selkäydinkanavan seinämiä yksinkerrok-
sisena levy- sekä kuutioepiteelinä. Myös epen-
dyymisolut ovat erilaistuneet hermostoputken gli-
oblasteista. Solut ovat liittyneet toisiinsa desmo-
someilla ja aukkoliitoksilla. Ependyymisolujen 
lumenin puoleisella pinnalla on värekarvoja, jotka 
liikuttelevat selkäydinnestettä. Sytoplasmassa on 
runsaasti mitokondrioita, lysosomeja, mikrotubu-
luksia ja mikrofilamentteja. Joskus ependyymi-
soluja jaotellaan niiden ulokkeidensa perusteella 
mm. ependymaalisiksi astrosyyteiksi. 

Muiden gliasolujen tapaan ependyymisolujen 
tehtävänä on toimia keskushermoston mekaani-
sena tukena sekä rajata ja ryhmittää neuroneita 
toiminnallisiksi komponenteiksi eristäen niiden 
sähköisen toiminnan toisistaan. Ependyymisolut 
kontrolloivat myös neuroneiden metabolista ym-
päristöä, kuljettavat soluille ravintoa sekä sääte-
levät eri alueiden happamuutta yhdessä muiden 

gliasolujen kanssa. Ne ovat myös yksi osa kes-
kushermoston puolustusta ja auttavat suonipu-
noksia tuottamaan aivo-selkäydinnestettä (War-
wick ja Williams 1973, Heape 2008). 

Kuva 5. Ependyymisolukkoa irronneena aivokam-
mion seinämän pinnasta (Histologian opetusnäy-
te 51, rotan aivoleike, 10X, Anatomian ja solubio-
logian yksikkö, 2009).
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Tiivistelmä
Kondrosyytit ja osteosyytit ylläpitävät ympäröivää kudosta. Sekä rusto- että luukudoksessa solut jäävät erilais-
tuessaan tuottamansa matriksin sisälle lakuunoihin, jolloin niitä kutsutaan kondro- ja osteosyyteiksi. Kondro-
syytit ovat järjestäytyneet isogeenisiksi ryhmiksi, kun taas osteosyytit lamellaarisesti. Erilaistuminen alkaa 
molemmilla soluilla mesenkyymistä ja kypsymiseen vaikuttavat osaksi samat transkriptiotekijät. Rustokudok-
sen 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 osteosyyteillä ravinteet kulkeutuvat pääosin solusta toiseen solu-ulokkeiden läpi. 

Johdanto
Rusto- ja luukudos kuuluvat tukikudoksiin ja ne 
ovat kehittyneet alkiokautisesta sidekudoksesta. 
Yhdessä ne muodostavat elimistön tukiraken-
teen. Luukudos on kovaa ja kestävää, kun taas 
rustokudos on joustavampaa (Kierszenbaum 
2007).

Rustokudos voidaan jakaa kolmeen tyyppiin nii-
den erityispiirteiden mukaan: hyaliini- eli lasi-
rustoon, elastiseen rustoon eli kimmorustoon ja 
syy- eli säierustoon. Rustokudoksen keskeisim-
mät rakenteet ovat rustosolut eli kondroblastit ja 
-syytit, soluväliaine eli matriksi (ECM) sekä rus-
tokalvo eli perikondrium. Perikondriumia ei ole 
nivelpinnoilla eikä syyrustossa (Kierszenbaum 
2007).

Luu voidaan jakaa tiiviiseen luuhun ja hohkaluu-
hun, jotka eroavat rakenteellisesti ja metaboli-
sesti. Tiivis luu rakentuu lamelleista koostuvista 
osteoneista, jonka keskellä, Haversin kanavassa, 
kulkee verisuoni. Hohkaluukin on lamellaarista, 
mutta sen lamellit muodostavat ohuita seinämiä. 
Hohkaluu on harvempaa, heikompaa ja kevyem-
pää kuin tiivis luu (Heino 2007, Kierszenbaum 
2007). Luiden sisäpintoja sekä Haversin kana-
van seinämiä verhoaa sisäkalvo eli endosteum. 
Luiden ulkopintaa verhoaa kaksikerroksinen 
luukalvo eli periosteum. Periosteumissa ulompi 
kerros sisältää verisuonia ja sisempi, luuta vas-
ten oleva kerros on osteogeeninen (Burkitt 1993, 
Kierszenbaum 2007).

Kondrosyytti
Kondrosyytit ovat kypsiä rustosoluja, jotka muo-
dostuvat niiden esiasteista, kondroblasteista. Ne 
molemmat ovat siis rustosoluja, jotka eriävät 
toisistaan solun erilaistumisasteen perusteella 
(Kierszenbaum 2007).

Ruston soluväliaine on vesipitoinen ja sen tuot-
tavat rustosolut. Rustomatriksi koostuu pääasi-
assa kollageenisäikeistä ja niihin sitoutuvista 
proteoglykaaneista. Syyrustossa kollageenisäi-
keet ovat pääosin tyyppiä I, kun taas muissa 
rustotyypeissä säikeet ovat suurimmaksi osaksi 
tyyppiä II. Kollageenisäikeet lisäävät kudoksen 
vetolujuutta. Ruston soluväliaineen proteog-
lykaani muodostuu 100–200 proteiiniytimeen 
liittyneestä sulfaattipitoisesta glykosaminog-
lykaaniketjusta (GAG), jotka rustomatriksissa 
ovat kondroitiini- ja kerataanisulfaatteja. Pro-
teoglykaanit sitoutuvat edelleen hyaluronaani-
molekyyliin liittäjäproteiinien välityksellä. Näin 
muodostuvaa suurta molekyyliyhdistettä kutsu-
taan aggrekaaniaggregaatiksi kun yhdisteessä 
oleva proteoglykaani on aggrekaani (Burkitt 
1993, Heino 2007).

Koska rustossa ei ole verisuonia solut saavat tar-
vitsemansa ravinteet diffuusiolla perikondriumis-
ta, subkondraaliluusta eli ruston alaisesta luusta 
tai nivelnesteestä matriksin lävitse. Diffuusion 
mahdollistavat soluväliaineen proteoglykaanien 
sokeriosat, jotka negatiivisesti varautuneina mo-
lekyyleina sitovat kationeja, erityisesti natrium 
-ioneja, jotka puolestaan sitovat vettä kudokseen. 
Verisuonien puuttuminen hidastaa rustosolujen ai-
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neenvaihduntaa ja heikentää ruston kykyä uusiu-
tua kudosvaurion yhteydessä. Rustokudoksessa ei 
ole kulje myöskään hermoja eikä imusuonia (Hei-
no 2007, Kierszenbaum 2007).

Perikondrium on rustokudoksen ainoa verisuoni-
tettu osa. Se muodostuu ulommasta sidekudos-
säikeisestä kerroksesta ja sisemmästä kondro-
geenisesta kerroksesta. Sisemmässä kerroksessa 
on erilaistumattomia soluja, jotka voivat tarvit-
taessa kehittyä kondroblasteiksi esimerkiksi rus-
tovaurion korjaamiseksi. Rustovaurio korjautuu 
hyaliini- ja syyruston välimuodolla. Rustovauriot 
ovat kuitenkin vaikeasti korjautuvia ja isoimmat 
vauriot eivät korjaudu lainkaan, sillä rustossa on 
heikko aineenvaihdunta (Kierszenbaum 2007).

Ruston kasvu voi olla interstitiaalista tai appo-
sitionaalista. Appositionaalisessa kondroge-
neesissä kondroblastit erikoistuvat ensin peri-
kondriumin soluista, minkä jälkeen ne tuottavat 
rustomatriksia joutuen lopulta sen ympäröimäk-
si. Tällöin kondroblastit ovat lakuunoissaan, jol-
loin niitä kutsutaan kondrosyyteiksi. Kondrob-
lasteilla on kuitenkin taipumus jakaantua mitoo-
sissa ja tällöin muodostuva tytärsolu jää samaan 
lakuunaan emosolun kanssa muodostaen isogee-
nisen ryhmän (Kuva 1). Tällaista interstitiaalista 
kasvua tapahtuu esimerkiksi endokondraalisessa 
eli rustonsisäisessä luutumisessa. Appositionaa-
lista kasvua tapahtuu ruston pinnasta esimerkik-
si rustovaurion yhteydessä. Isogeenista ryhmää 
ympäröi muusta matriksista erotettavissa oleva 
territoriaalinen eli alueellinen matriksi (Kiers-
zenbaum 2007).

Kuva 1: Isogeenisia ryhmiä rustokudoksessa

Kondrogeneesiä ohjaavat Sox- transkriptiote-
kijät (Heino 2007). Erityisesti Sox9 on mer-
kitsevä tekijä kondroblastien erilaistumisessa. 
Ilman tämän transkriptiotekijän läsnäoloa peri-
kondriumin kantasolut eivät kehity kondroblas-
teiksi ja ruston kasvu ei käynnisty (Kierszen-
baum 2007). Toinen kondrogeneesiin vaikut-
tava transkriptiotekijä on Cbfa1/Runx2, joka 
säätelee proliferaatiovaiheessa olevien rusto-
solujen etenemisen hypertrofiatasolle. Tätä ta-
pahtumaa Sox9 ehkäisee ja lisäksi se säätelee 
tyypin II kollageenin ja proteoglykaanien mää-
rää matriksissa (Heino 2007, Kierszenbaum 
2007, Shum 2001).

Osteosyytti
Luukudoksessa solutoiminta rajautuu pääasiassa 
luun pinnoille. Luusoluja ovat osteoblastit, -syy-
tit ja -klastit. Osteoblastit muodostavat luuta ja 
osteoklastit puolestaan hajottavat sitä. Osteosyy-
teiksi kutsutaan luumatriksin sisälle jääneitä os-
teoblasteja. Lisäksi pintasoluiksi kutsutaan luun 
pinnoilla esiintyviä lepääviä osteoblasteja.

Kuva 2: Osteosyytit lakuunoissaan osteonissa

Osteosyytin solu-ulokkeet eli kanalikulukset 
mahdollistavat osteosyyttien ravinteidensaannin 
lähellä kulkevasta verisuonesta (Kuva 2). Ulok-
keissa olevien aukkoliitosten kautta ravinteet 
siirtyvät solusta toiseen diffuusiolla (Kierszen-
baum 2007).

Osteosyyttien tehtävänä on toimia luun mekaa-
nisen kuormituksen sensoreina ja käynnistää 
tarvittaessa uusiutumisprosessi rasittuneissa 
kohdissa. Osteosyytit myös ylläpitävät luumat-
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riksia ja luukudoksessa suhteellisen vähäinen so-
lumäärä huoltaakin suurta soluväliainetilavuutta 
(Burkitt 1993).

Luuta voi muodostua joko suoraan luutumalla 
mesenkymaalisesta sidekudoksesta tai rustoi-
sen mallin kautta. Suorassa eli intramembran-
oottisessa luutumisessa mesenkymaaliset solut 
jakaantuvat ja erilaistuvat osteoblasteiksi alka-
en muodostaa luumatriksia suoraan sidekudok-
seen. Suoralla luutumisella muodostuvat kallon 
litteät luut, leukaluut ja solisluu. Epäsuorassa 
eli endokondraalisessa luutumisessa mesenky-
maaliset solut erilaistuvat ensin rustosoluiksi, 
jotka muodostavat rustoisen mallin. Tämän jäl-
keen rustokudos korvautuu luukudoksella siten, 
että osteoblastit muodostavat luumatriksia, joka 
lopuksi kalsifioituu. Osa luiden päiden rustosta 
jää mineralisoitumatta niin sanotuiksi epifyysi-
levyiksi, mikä mahdollistaa luun pituuskasvun. 
Luiden paksuuskasvu tapahtuu periosteumin os-
teogeenisen kerroksen kantasolujen erilaistuessa 
osteoblasteiksi. Epäsuoralla luutumisella muo-
dostuvat kaikki muut luut, esimerkiksi putkiluut. 
Normaalissa, kypsässä luussa vallitsee dynaa-
minen tasapaino luun hajotuksen ja uudismuo-
dostuksen välillä. (Heino 2007, Kierszenbaum 
2007, Shum 2001).

Luukudos toimii tuki- ja suojaustehtävän lisäk-
si kalsium-, fosfaatti- ja magnesiumvarastona 
(Burkitt 1993). Luun soluväliaineesta 65 % on 
epäorgaanista ainesta ja 35 % orgaanista. Mat-
riksin epäorgaaninen aines on mineraalia, eri-
tyisesti kalsiumfosfaattia, joka esiintyy kitei-
senä hydroksiapatiittina. Orgaaninen väliaine 
on 90 % tyypin I kollageenisäikeitä ja loput 10 
% koostuu proteoglykaaneista, kasvutekijöistä 
sekä proteiineista. Proteoglykaanit ovat samoja 
kuin rustomatriksissa. Luumatriksissa on kolla-
geeniproteiinin lisäksi proteiineina osteokalsii-
nia, -pontiinia ja -nektiinia. Kalsifioitumatonta 
luumatriksia kutsutaan osteoidiksi. Osteoblastit 
tuottavat tämän solumatriksin kollageenisäikeet, 
osteokalsiinin ja -pontiinin, luun sialoproteiinin, 
kasvutekijät ja BMP-proteiinit (Kierszenbaum 
2007).

Luusolujen erilaistumista säätelevät TGF-β 
-transkriptiotekijäperheen jäsenet, joista BMP-
proteiinit ovat merkittävimpiä. Näistä erityisesti 
BMP7 aktivoi Runx2 ja osterix -transkriptiote-
kijät. Cbfa1/Runx2 -transkriptiotekijä mahdol-

listaa luukudoksessa mesenkymaalisten kanta-
solujen muuttumisen osteoblasteiksi ja näiden 
kehittymisen edelleen osteosyyteiksi. Se myös 
kontrolloi osteoblastien toimintaa estävän osteo-
kalsiinin määrää matriksissa. Osterix puolestaan 
vaikuttaa osteoblastien erilaistumiseen osteosyy-
teiksi (Heino 2007, Kierszenbaum 2007).

Kondrosyyttien ja osteosyyttien erot
Kondrosyyttejä ympäröivä matriksi muodostuu 
pääosin proteoglykaaneista, hyaluronaaneista 
ja tyypin II tai syyrustossa tyypin I kollagee-
nisäikeistä. Osteosyyttejä ympäröivä matriisi on 
taas pääosin epäorgaanista ainesta. Osteoblastit 
tuottavat ympärilleen erityisesti tyypin I kolla-
geenisäikeitä, jotka mineralisoituvat erityisesti 
kalsiumfosfaatilla muodostaen kiteitä, hydrok-
siapatiittia. Nämä koostumukselliset erot soluvä-
liaineessa antavat luu- ja rustokudokselle oman-
laisensa luonteen (Heino 2007, Kierszenbaum 
2007).

Kondrosyytit ja osteosyytit joutuvat matriksin 
ympäröimiksi, mikä asettaa haasteen ravinnon-
saannille ja signaloinnille. Kondrosyytit saavat 
ravinteet ainoastaan diffuusion avulla matriksin 
kautta. Diffuusiota helpottaa ruston suuri ve-
sipitoisuus, kun taas osteosyyttejä ympäröimä 
matriksi ei ole yhtä vesipitoinen. Mineralisoitu-
neessa luukudoksessa ravinteidensaannin mah-
dollistavat osteosyyttien solu-ulokkeet. Niiden 
yhtymäkohdissa on aukkoliitoksia, joiden avulla 
osteosyytit ovat yhteydessä toisiinsa. Solu-ulok-
keiden kautta tapahtuu myös diffuusiota solusta 
toiseen. Vastaavanlaisia ulokkeita ei kondrosyy-
teissä ole (Kierszenbaum 2007).

Kondrosyytit ja osteosyytit ovat järjestäytyneet 
eri tavoin kudoksessa. Osteosyytit sijaitsevat 
järjestäytyneesti lamellaarisesti. Kondrosyytit 
ovat isogeenisissä ryhmissä, joissa on useam-
pi kondrosyytti (Burkitt 1993, Kierszenbaum 
2007).

Kondrosyyttien ja osteosyyttien erilaistumiseen 
vaikuttavat osaksi eri tekijät. Kondroblastit eri-
koistuvat mesenkymaalisista kantasoluista eri-
tyisesti Sox9-transkriptiotekijän säätelemänä, 
mutta luukudoksessa erilaistumiseen vaikuttaa 
osterix (Heino 2007, Kierszenbaum 2007, Shum 
2001).
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Kondrosyyttien ja osteosyyttien 
samankaltaisuudet
Kondrosyytit ja osteosyytit erikoistuvat sikiö-
kaudella mesenkymaalisista kantasoluista eli al-
kiokautisen sidekudoksen soluista (Burkitt 1993, 
Kierszenbaum 2007). Kondro- ja osteosyytit 
kytkeytyvät toisiinsa välillisessä luutumises-
sa. Välillisessä luutumisessa luusta muodostuu 
ensin rustoinen malli, joka korvautuu lopuksi 
luukudoksella. Välillistä luutumista tapahtuu 
esimerkiksi pitkien luiden pituuskasvussa epi-
fyysilevyissä, joissa kondrosyytit ensin jakautu-
vat kasvulevyn kohdalla. Tätä vaihetta kutsutaan 
proliferaatioksi, jonka jälkeen seuraa hypertro-
fia, jossa rustosolut kasvavat kooltaan suurem-
miksi (Heino 2007). Kondroblastien hypertro-
fisen vaiheen aikaansaa Cbfa1/Runx2 ja tämä 
transkriptiotekijä vaikuttaa myös osteosyyttien 
erilaistumiseen (Kierszenbaum 2007). Molem-
mat solutyypit tuottavat kudoksensa soluväliai-
neen. Sekä rusto- että luukudoksessa matriksin 
peruskomponentit ovat kollageenisäikeet ja pro-
teoglykaanit (Heino 2007).

Kondrosyyttien ja osteosyyttien kypsyminen ta-
pahtuu myös samalla tavoin. Kondro- ja osteob-
lastit molemmat jäävät tuottamansa soluväliai-
neen sisään lakuunoihin (Kuva 3) mukaisesti 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
Kasvurustoa sijaitsee pitkien luiden päissä, kasvulevyissä. Se mahdollistaa luiden pituuskasvun kunnes luu-
tuu kokonaan noin 20 ikävuoden iässä. Kasvurusto on tarkoin säädelty paikallisesti ja endokriinisesti. Tarkka 
säätely näkyy ruston rakenteessa erilaistuneina vyöhykkeinä, joilla kullakin on oma tehtävänsä. Lepovyöhyke 
sisältää jakaantumiskykyisiä kondroblasteja, proliferaatiovyöhykkeellä kondrosyytit jakautuvat voimakkaasti 
ja hypertrofiavyöhykkeellä kondrosyytit kypsyvät kasvaen ja valmistellen solunulkoista matriksia kalsifikaa-
tiota varten. Kasvuruston säätely jakautuu paikalliseen ja hormonaaliseen säätelyyn. Hormonaaliseen säätelyyn 
osallistuu mm. kasvuhormoni ja glukokortikoidit, paikalliseen säätelyyn osallistuu mm. fibroblastikasvutekijät 
(FGF), sen FGFR3-reseptorin mutaatio johtaa lyhytkasvuisuuteen.

Johdanto
Kasvulevy muodostuu pitkien luiden päihin si-
kiökaudella endokondrionaalisen luutumisen 
seurauksena. Siinä luusta muodostetaan ensin 
rustoinen malli, joka diafyysistä, luun var-siosas-
ta lähtien luutuu luun päitä, epifyysejä kohden. 
Luutuminen etenee diafyysistä kohden epifyy-
siä, kunnes paikallinen säätely estää luutumista 
etenemästä metafyysiä pidemmälle. Metafyysin 
ja epifyysin väliin jää tällöin kasvurustoa, joka 
jatkaa kasvuaan ja mahdollistaa luun pituus-kas-
vun jatkumisen aikuisikään saakka. (7)

Kasvuruston rakenne
Kasvurusto on lasi- eli hyaliinirustoa. Siinä ei 
ole verisuonia eikä hermoja, kuten ei muissakaan 
rustoissa. Kasvuruston solut ovat kondrosyytte-
jä. Pääosan rustosta muodostaa ekstrasellulaa-
rimatriksi. Sen tärkeimpiä komponentteja ovat 
tyypin II kollageenisäikeet ja proteoglykaanista 
muodostuneet agregaanit. Myös tyypin VI ja XI 
kollageenisäikeitä on runsaasti. Proteoglykaani-
en negatiivisesta varauksesta johtuen ne vetävät 
puoleensa kudosmatriisiin kationeja ja vettä, 
joka tuottaa rustolle mekaanista kestävyyttä pu-
ristavia kuormituksia varten. Kasvurusto voi-
daan jakaa kolmeen eri vyöhykkeeseen raken-
teensa mukaan lueteltuna diafyysistä metafyysiä 
kohden: lepovyöhyke, proliferaatiovyöhyke ja 
hypertrofiavyöhyke. (1)

Lepovyöhyke

Lepovyöhykkeellä kondrosyytit ovat suhteel-
lisen rauhallisessa vaiheessa ja solunulkoisen 
matriksin osuus on huomattavan suuri verrat-
tuna solujen tilavuuteen. (1) Lepovyöhykkeen 
kondrosyytit ovat pieniä ja pyöreitä ja toimivat 
kantasolumaisesti. (6,9)

Proliferaatiovyöhyke

Proliferaatiovyöhykkeellä kondrosyytit ovat lit-
teämpiä ja muodostavat solujonoja luun kasvu-
akselin suunnassa, mikä on ehdottoman tärkeää 
luun pituuskasvun aikaansaamikseksi (6). Solut 
ovat jonoissa hyvin lähekkäin ja useat solut voi-
vat jakaa saman lacunan, solupesän.(1,4). Proli-
feraatiovyöhykkeen kondrosyytit ovat suurem-
pia kuin lepovyöhykkeellä.

Hypertrofiavyöhyke

Hypertrofia- eli kypsymisvyöhyke on tunnistet-
tavissa suuremmista kondrosyyteistä, jotka ovat 
omissa lacunoissaan. Lacunat ovat suuria ja vie-
vät suuremman tilan kuin solunulkoinen matrix. 
Myöhäisellä hypertrofiavyöhykkeellä voidaan 
erottaa lacunoita, joiden matrix on kalkkeutunut 
ja sisältää apoptoosin läpikäyneen kondrosyytin 
jäännökset.
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Kuva 1. Kasvuvyöhykkeet

Toiminta
Kasvurustoa löytyy pitkien luiden päissä sijait-
sevista kasvulevyistä lapsilla aina 20 ikävuoteen 
saakka, jolloin luiden pituuskasvu pysähtyy. 
Tällöin kasvulevy luutuu kokonaan ja jäljelle 
jää vain epifyysilinja. Kasvurusto tuottaa luulle 
pituuskasvua kasvattamalla rustoa, joka hypert-
rofiavyöhykkeellä kalsifikoidaan ja osteoklastien 
ja osteoblastien toimesta luutuu. Tämä prosessi 
on sama, jolla elimistön useimmat luut muodos-
tuvat sikiöaikana, endokondrio-naalinen luutu-
minen. (7) Kasvuruston toiminta on erittäin tar-
koin säädeltyä, mutta luunmurtumat kasvuruston 
alueella aiheuttavat usein ortopedisiä ongelmia, 
kuten luiden epäsymmetristä pituuskasvua ja 
diafyysin epämuodostumia. (2) Kasvuruston 
tuottama pituuskasvu on suoraan verrannollinen 
kondrosyyttien proliferaationopeuteen l. jakau-
tumisnopeuteen ja hypertrofisten kondrosyyttien 
kokoon ja ekstrasellulaarimatriksin tuotantoon, 
(9) joten keskeisimmät säätelyalueet kasvurus-
ton toiminnan kannalta ovatkin proliferaatio- ja 
hypertrofiavyöhykkeet.

Proliferaatiovyöhyke

Proliferaatiovyöhykkeellä tapahtuu kondrosyyt-
tien jakaantumista ja sen kondrosyyteillä solu-
nulkoisen matriksin tuotanto on kiivaampaa kuin 
lepovyöhykkeellä. 

Hypertrofiavyöhyke

Hypertrofiavyöhykkeellä kondrosyytit kypsyvät 
ja käynnistävät ekstrasellulaarimatriksin kalsi-
fikaation ennen kuin käyvät läpi ohjelmoidun 
solukuoleman eli apoptoosin. Kondrosyytit eivät 
enää jakaudu kuten proliferaatiovyöhykkeellä, 
vaan jatkavat kypsymistään kasvaen ja erilais-
tuen. Kondrosyytit kasvavat viisi-, kymmenker-
taisiksi johtuen solunsisäisen matriksin lisään-
tymisestä. Soluorganellien, kuten mitokondrioi-
den ja endoplasmakalvoston, määrä lisääntyy, 
mikä kertoo solun aktiivisesta luonteesta. Pro-
liferaatiovyöhykkeellä samassa lacunassa olleet 
kondrosyytit erkaantuvat toisistaan solunulkois-
ta matriksia erittämällä. Hypertrofiavyöhykkeen 
kondrosyyttien kasvu ja matriksin tuotto tuotta-
vat tuottavat noin puolet pitkien luiden kasvusta. 
Lisäksi eri luiden erilaiset kasvunopeudet näyt-
tävät olevan kytköksissä hypertrofisten kondro-
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syyttien kokoeroihin. Tekijöitä, jotka määräävät 
kondrosyyttien lopullisen koon ei tarkkaan tun-
neta. 

Hypertrofiset kondrosyytit valmistelevat ekstra-
sellulaarimatriksia kalsifikaatiota varten. Ne erit-
tävät matriisivesikkeleitä, jotka sisältävät suuria 
konsentraatiota alkaliinista fosfataasia, joka on 
merkittävä entsyymi hydroksiapatiitin muodos-
tuksessa. Matriisivesikkeleiden uskotaankin toi-
mivan mineralisaation aloituspaikkoina. Kypsät 
kondrosyytit erittävät myös tyypin X kollagee-
nia, joka osallistuu kalsifikaatioon. (1) Hypert-
rofiset kondrosyytit erittävät VEGF-kasvutekijää 
(Vascular endothelial growth factor), joka hou-
kuttelee verisuonia tunkeutumaan kalsifikoituun 
rustoon. Verisuonten tunkeutuessa osteoblastit ja 
osteoklastit pääsevät muodostamaan uutta luuta 
ruston tilalle. (4)

Kasvulevyn sulkeutuminen

Tutkimusnäytöt osoittavat että kasvulevyjen sul-
keutumiseen vaikuttaa molemmilla sukupuolilla 
estrogeeni. Se saa aikaan proliferaatio- ja hy-
pertrofiavyöhykkeiden lyhentymisen ja kondro-
syyttien koon pienenemisen. Lopulta, kun proli-
feraatiovyöhyke on kokonaan poistunut, etenee 
kalsifikaatio spontaanisti fuusioiden metafyysin 
ja diafyysiin. (1)

Säätely
Kasvuruston säätely jakautuu kahteen osaan: 
paikalliseen ja hormonaaliseen. Paikalliseen 
säätelyyn kuuluvat IHH, PTHrP, FGF, VEGF ja 
BMP-2. (8) Hormonaaliseen säätelyyn (kuva 4) 
kuuluvat kasvuhormoni, estrogeeni, androgeeni, 
IGF, glukokortikoidit, kilpirauhashormonit, lep-
tiini ja D-vitamiini. (6)

Paikallinen säätely

Ihh eli Indian hedgehog-proteiini kuuluu isom-
paan hedgehog-perheeseen. Ihh-proteiinia muo-
dostuu kondrosyyteistä prehypertrofisella ja 
hypertrofiavyöhykkeellä (kuva 3). Se on pääasi-
allinen luun kehityksen säätelijä. Ihh koordinoi 
kondrosyyttien jakautumista ja erilaistumista 
sekä osteoblastien erilaistumista. Ihh-proteiini 
kiinnityy reseptoriinsa (Ptc-1), mikä saa aikaan 
tapahtumasarjan, josta seuraa geeniaktivaatio. 
(5)

PTHrP:n (Parathyroid hormone-related protein) 
tehtäviin kuuluu luun muodostus ja pituuskas-
vu. PTHrP:n ja Ihh:n välillä toimii negatiivinen 
takaisinkytkentä (kuva 2), jolla pidetään yllä 
kondrosyyttien jakautumista. PTHrP kiinnittyy 
reseptoriinsa (PTHrP-R) lepovyöhykkeellä ja 
stimuloi kondosyyttien jakautumista. PTHrP 
kiinnittyy myös proliferatiivisen vyöhykkeen 
kondrosyytteihin ja estää niiden erilaistumis-
ta hypertrofisiksi kondrosyyteiksi. Mutaatio 
PTHrP:ssa voi aiheuttaa mm. Jansenin taudin, 
mahdollisina vaikutuksina ennenaikainen kuole-
ma, luun epänormaali mineralisaatio ja luutumi-
nen sekä lyhyet raajat. (7) 

Kuva 2. Ihh-PTHrP negatiivinen takaisinkytken-
tä. (1) PTHrP erittyy kodrosyyteistä. (2) Ihh toi-
mii reseptoreissaan kondrosyyteissä kasvatta-
en kondrosyyttien jakautumista ja (3) stimuloi 
PTHrP:n tuottoa. (4) Ihh toimii myös rustokalvon 
soluissa muuttaen nämä osteoblasteiksi

FGF (Fibroblastikasvutekijä) säätelee kondro-
syyttien jakautumista ja erilaistumista. Endo-
kondrionaalisen luunmuodostuksen jokaiseen 
vaiheeseen osallistuu useita FGF-proteiineja ja 
neljä FGF-reseptoria. FGFR1 prehypertrofisissa/
hypertrofisissa kondrosyyteissä, FGFR2 rus-to-
kalvon soluissa, FGFR3 kondrosyyttien jakautu-
misessa. FGFR3 rajoittaa jakautumista. FGFR3-
geenin mutaatiosta seuraa lyhytkasvuisuutta. (5) 

VEGF esiintyy hypertrofisissa kondrosyyteis-
sä, muttei jakautumis- eikä lepovyöhykkeen 
kondrosyyteissä. VEGF-proteiinin tähtäin on ve-
risuonten muodostamisessa. 

BMP-2 (Bone morphogenetic protein) kiihdyttää 
luuston pituuskasvua. Se stimuloi kondro-syyt-
tien jakautumista proliferaatiovyöhykkeellä ja 
lisää kondrosyyttien kasvua hypertro-fiavyöhyk-
keellä. (3)
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Kuva 2. Ihh-PTHrP negatiivinen takaisinkytkentä. (1) PTHrP erittyy kodrosyyteistä. (2) Ihh 

toimii reseptoreissaan kondrosyyteissä kasvattaen kondrosyyttien jakautumista ja (3) stimuloi 

PTHrP:n tuottoa. (4) Ihh toimii myös rustokalvon soluissa muuttaen nämä osteoblasteiksi 
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Kuva 3. Kasvuruston säätely. 1: Ihh erittyy proliferatiiviselta vyökkeeltä, lisää PTHrP:n 

tuotantoa ja eritystä. 2: PTHrP kiinnittyy reseptoriinsa (PTHrP-R) lepovyöhykkeellä ja 
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Kuva 3. Kasvuruston säätely. 1: Ihh erittyy prolife-
ratiiviselta vyökkeeltä, lisää PTHrP:n tuotantoa ja 
eritystä. 2: PTHrP kiinnittyy reseptoriinsa (PTHrP-
R) lepovyöhykkeellä ja stimuloi kondosyyttien 
jakautumista. 3: PTHrP kiinnittyy myös prolife-
ratiivisen vyöhykkeen kondrosyytteihin ja estää 
niiden erilaistumista hypertrofisiksi kondrosyy-
teiksi. 4: Hypertrofisen vyöhykkeen kondrosyytit 
erittävät tyypin X kollageenia ja VEGF:a.

Hormonaalinen säätely

Kasvuhormonin puute vähentää vastasyntyneen 
pituuskasvua. Lepovyöhykkeen jakautuminen 
on kasvuhormonin säätelemä. Kasvuhormoni 
myös stimuloi IGF-1 tuotantoa. IGF-1 stimuloi 
kondrosyyttien lisääntymistä proliferaatiovyö-
hykkeessä ja kasvattaa hypertrofisten kondro-
syyttien kokoa. (6)

Glukokortikoidit hidastaa kasvua estämällä 
kondrosyyttien jakautumista. Lisäksi glukokor-
ti-koidit mahdollisesti stimuloi kondrosyyttien 
apoptoosia. Glukokortikoidit vaikuttaa luun pi-
tuuskasvuun myös epäsuorasti vaikuttamalla 
kasvuhormonin eritykseen. 

Kilpirauhashormonit osallistuvat luuston nor-
maaliin kehitykseen. Ne vaikuttavat kasvulevyn 
erilaistumiseen ja jakautumiseen. Kilpirauhas-
hormonien erityksen häiriintyessä kasvulevyn 
normaali järjestäytyminen häiriintyy.

Estrogeeni nopeuttaa kasvua sekä tytöillä että 
pojilla. Sen eritys vaikuttaa kasvulevyn umpeu-
tumiseen. Jos estrogeeniä erittyy varhain, myös 
kasvu tapahtuu varhain ja kasvulevy umpeutuu 
jo suhteellisen nuorena. Estrogeeni estää jakau-
tumista proliferaatiovyöhykkeellä.

Androgeeni edistää luun pituuskasvua. Se stimu-
loi kasvulevyssä kondrosyyttien jakautumista ja 
proteoglykaanien tuottoa. Se myös lisää IGF-1:n 
ilmenemistä.

D-vitamiinin puuttessa kasvulevyn hypertrofi-
nen vyöhyke paksuuntuu ja mineralisaatio on 
puutteellista, tulee luuston epämuodostumia. 
D-vitamiini säätelee normaalia erilaistumista 
ja hypertrofisten kondrosyyttien apoptoosia. D-
vitamiinin tarkka vaikutus on kuitenkin hieman 
epäselvä.

Leptiini erittyy vaaleasta rasvakudoksesta.Yli-
painoisilla leptiinin määrä on kasvanut, mistä on 
oletettu että leptiini mahdollisesti myötävaikut-
taa luuston vahvaan pituuskasvuun huolimatta 
alhaisesta kasvuhormonitasosta. (6)
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Tiivistelmä
Luusto on elävää kudosta ja siinä on kolme eri pääkomponenttia: luusolut, epäorgaaniset hydroksiapatiittiki-
teet sekä orgaaninen matriksi (kollageeni I). Täysikasvuinen luusto uusiutuu jatkuvasti pieninä paketteina luu-
solujen, osteoblastien ja osteoklastien, toiminnan vaikutuksesta. Näiden solujen toiminta muodostaa perustan 
kypsän luuston aineenvaihdunnalle, remodellatiolle. Uusiutumiskierto on välttämätön ja käsittää neljä vaihetta, 
joissa monitumaiset luunsyöjäsolut osteoklastit aktivoidaan resorptoimaan vanhaa luuta, ja tilalle muodoste-
taan uutta osteoblastien toimesta. Luun kahden makroskooppisesti erilaisen muodon, tiiviin- ja hohkailuun 
remodellatiossa on eroja muun muassa uusiutumiskierron pituudessa sekä resorption tapahtumapaikassa. 

Remodelatioon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi sytokiinit, pH, kalsium, D-vitamiini sekä tietyt hormonit, 
joista merkittävimpinä kalsitoniini, parathormoni ja estrogeeni. Niin kauan kuin luuta muodostuu yhtä paljon 
kuin resorboidaan, pysyy luun massa muuttumattomana, ja luusto on dynaamisesti tasapainossa. Mikäli tämä 
tasapaino järkkyy, seurauksena voi olla luustosairaus.

Johdanto
Luustomme on elävää kudosta, jonka uusiu-
tuminen on välttämätöntä kokonaisvaltaisen 
elinvoimaisuutemme kannalta. Siinä tapahtuu 
läpi elämän muutoksia, perusrakenteen pysyes-
sä kuitenkin samanlaisena. Luun uusiutumisen, 
remodellation, tarkoitus on säädellä elimistön 
kalsiumtasapainoa ja parantaa luun rakennetta 
mekaanisen kuormituksen, kuten murtumien, 
jäljiltä. Uusiutumisessa keskeistä on osteoklas-
tien ja osteoblastien tasapainoinen toiminta. Täs-
sä työssä käymme läpi kypsän luun rakennetta ja 
aineenvaihduntaa, sekä esittelemme siihen vai-
kuttavia tekijöitä. Lopuksi kerromme kahdesta 
luusairaudesta, osteoporoosista ja osteopetroo-
sista.

Kypsän luun rakenne ja koostumus

Ihmisen luustossa tapahtuu jatkuvasti, läpi koko 
elämän, muutoksia, mutta perusrakenne pysyy 
kokoajan samanlaisena. Kypsän luun kuivapai-
nosta noin 70% koostuu mineraaleista ja loput 
30% orgaanisesta väliaineesta. Suurin osa mi-
neraaleista on kiteistä kalsiumfosfaattia eli hyd-
roksiapatiittia, jonka lisäksi luusta löytyy hie-
man kalsiumkarbonaattia ja muita epäorgaani-
sia suoloja. Väliaineen yleisin komponentti on 
tyypin I kollageeni, joka käsittää peräti 90% 

väliaineen koostumuksesta, mutta lisäksi siinä 
on mm. ostekalsiinia, proteoglykaaneja sekä 
kasvutekijöitä. 

Luusta voidaan erottaa kaksi erilaista muotoa: 
tiivisluu sekä pesusienimäinen hohkaluu. Tii-
visluu sijaitsee putkiluiden ulkopinnoilla ja 
litteissä luissa, ja honkaluu putkiluiden päis-
sä. Näiden molempien sekä rakenteellinen että 
toiminnallinen perusyksikkö on monisoluinen 
ostoni, joiden keskinäinen erilainen järjestäy-
tyminen ja lukumäärä aiheuttavat tiiviin luun 
ja hohkaluun välille paitsi näöllisen, myös toi-
minnallisen eron. Tiiviissä luussa sen lujuuden 
kannalta tärkeässä osassa ovat osteonirakenteen 
ohella myös periosteaaliset lamellit. Myös luu-
muotojen uusiutumisprosessi on erimittainen 
(2,3,7).

Luusolut

Aktiivisessa luussa on kaksi solulinjaa: osteb-
lasti- ja osteoklastilinja. Osteoblastilinjan so-
lut, osteoprogenitor solut ja osteblastit, ovat 
peräisin mesenkymaalisesta kantasolusta, kun 
taas osteoklastit muodostuvat luuytimen mono-
syytti-makrofagilinjasta. Osteoprogenitor solut 
erilaistuvat osteobalsteiksi erilaisten säätelyme-
kanismien, kuten kasvu- ja transkriptiotekijöi-
den toimesta. Nämä kantasolut (osteobrogenitor 
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cells) säilyvät syntymänsä jälkeen lepäävinä 
osteoblasteina, jotka aktivoituvat aikuisuudessa 
mm. luun murtuessa (3).

Osteobalstit ovat epiteelimäisiä soluja, joiden 
tehtävänä on tuottaa uutta luuta. Ne sijaitse-
vat yksinkertaisena kerroksena luunmuodostu-
misalueen pinnalla, ja tuottavat mm. tyypin I 
kollageenia, kasvutekijöitä, osteokalsiinia sekä 
osteoidia, luun mineralisoitumatonta orgaanista 
matriksia. Osteoblastit aloittavat ja säätelevät 
myös osteoidin mineralisoitumista erittämällä 
alkalista fosfataasi-entsyymiä, joka saa aikaan 
hydroksiapatiitin muodostumisen kollagee-
nisäikeiden väliin. Jäätyään loukkuun tuotta-
maansa mineraalimatriksiin lakunaan osteob-
lastit erilaistuvat osteosyyteiksi. Luun muodos-
tuksen päättyessä osteoblasti litistyy ja muuttuu 
osteosyytiksi (3,7).

Osteosyytit ovat voimakkaasti haaroittuneita 
soluja valloittaen pienen tilan lamellien välissä. 
Pienet kanavat kulkevat lamellien lävitse yhdis-
täen naapurirakuunat. Ravintoaineet diffuntoi-
tuvat Haversin kanavien verisuonista, jotka kul-
kevat pikku kanavien lävitse lakuunoihin. Os-
teosyytin elämä riippuu ravintoaineista, ja luun 
matriksin elämä on riippuvainen osteosyyteistä. 
Osteosyytit voivat pysyä elävinä vuosia mikäli 
verisuonten muodostuminen on jatkuvaa (3).

Osteoklastilinja on peräisin luuytimen monosyyt-
ti-makrofagilinjasta. Osteokalstien prekursori-
solut ovat monosyyttejä, jotka saavuttavat luun 
verenkierron kautta ja fuusioituvat monitumaisik-
si soluiksi. Voimakkaasti polarisoituneilla osteok-
lasteilla on merkittävä rooli luun remodellaatiossa 
ja uusiutumisessa. Tämä prosessi sisältää luumat-
riksin poiston, mitä seuraa korvautuminen uudella 
luulla osteoblastien toimesta (3,7).

Kuva 1: Luun rakenne: Luu saa tarvitsemansa ravinnon Harvensin ja Volkmanin kanavissa kulkevista 
verisuonista. Kudoksen hermot kulkevat myös kyseisiä kanavia pitkin. © Katri Mustola
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Luun aineenvaihdunta
Luun aineenvaihdunta, remodellaatio, on luun 
uusiutumista, ja sitä tapahtuu läpi elämän. Re-
modellaatio edellyttää osteoklastien ja osteob-
lastien toiminnan välistä tasapainoa ja tehokasta 
yhteistyötä. Myös luun väliaineeseen varastoitu-
neilla tekijöillä ja hormoneilla on vaikutusta uu-
den luun lopulliseen rakenteeseen. Oikein toimi-
essaan luu on dynaamisessa tasapainossa, mutta 
häiriöt säätelytekijöissä johtavat osteoklastien 
liian vilkkaaseen tai hitaaseen toimintaan, ja 
edelleen luustosairauksiin (3, 7).

Remodellaation tarkoitus on mikroskooppisia 
vahinkoja korjaamalla pitää yllä luun vahvuutta 
ja säädellä elimistön kalsiumtasapainoa. Oste-
osyytit ja osteoblastit havaitsevat luun mekaa-
nisen kuormituksen muutokset ja vaikuttavat 
siihen, minne osteoklasteja kertyy hajottamaan 
luuta. Tiiviinluun ja hohkaluun uudelleen muo-
dostuminen ovat pääpiirteittäin samanlaisia, 
mutta hohkaluun remodellatio tapahtuu luun 
pintaa pitkin toisin kuin tiivinluun uudistuminen 
tapahtuu osteonin keskustaa päin (1, 3, 7).

Uusiutumiskierrossa voidaan erottaa neljä eri 
vaihetta: aktivaatio-, resorptio-, palautumis-, ja 
synteesivaihe. Aktivaatiovaihe käynnistyy, kun 
luuytimessä osteoklastit saavat osteoblasteilta 
kemiallisen aktivaattorin ja siirtyvät hajottamis-
paikalle. Samalla osteoklastit fuusioituvat moni-
tumaisiksi jättisoluiksi ja tarttuvat luun pintaan 
integriinien välityksellä. Kiinnityttyään kohde-
luun matriksiin, osteoklastit muodostavat poi-
mukalvoston avulla suojaisan happaman ympä-
ristön, mikä vaaditaan luun resorptioon. Ennen 
aktivaatiovaihetta on välttämätöntä, että makro-
fagit fuusioituvat monitumaisiksi luuta hajotta-

viksi osteoklasteiksi, ja jotta ne voivat aktivoi-
tua. Fuusioituminen tapahtuu, kun makrofagien 
RANK-reseptori liittyy osteoblasteissa olevaan 
sytokiineihin kuuluvaan RANKL ligandiin. Tä-
män jälkeen monitumaiset osteoklastit aktivoitu-
vat vasta luun pinnalla. Osteoblastit voivat myös 
peittää RANKL-reseprorin, ja näin säädellä luun 
hajoamista estämällä osteoklastigeneesi (2, 3, 5, 
7).

Resorptiovaiheessa osteoklastit hajottavat luuta 
uudelle osteonille kahdessa vaiheessa: epäor-
gaanisen ja orgaanisen osan hajottamisessa. En-
sin osteoklastit erittävät suolahappoa H+-ATPaa-
si protonipumpun ja kloridipumpun avulla. Näin 
luun pH laskee, ja luun väliaineen mineraalinen 
epäorgaaninen osa liukenee. Toisessa vaiheessa 
matriksin orgaanisia proteoglykaaneja, kollagee-
nisäikeitä ja muita proteiineja hajottavat oste-
oklastien lysosomaaliset entsyymit, kuten katep-
siini K. Näin luuhun syntyy onteloita, Howship-
sin lakuunoita. Kun osteoklastit ovat suoritta-
neet osuutensa, ne menevät apoptoosiin. Tämä 
varmistaa sen, ettei luun liiallista hajoamista ei 
tapahdu. Jokaisen uusiutumiskierron aikana os-
teoklastien hajottamisvaihe kestää suunnilleen 
kahdesta neljään viikkoa (2, 5, 7).

Palautumisvaiheessa makrofagin kaltaiset so-
lut hajottavat luun jäljelle jääneen aineksen, ja 
osteoblastit vaeltavat paikalle. Luun hajotessa 
aiemmissa vaiheessa vapautuu kasvutekijöitä, 
jotka ohjaavat osteoblastien toimintaa. Synteesi 
vaiheessa osteoblastit muodostavat uutta luuta 
onteloon ja osa jääkin muodostuvan väliaineen 
sisälle osteosyyteiksi. Lopulta uusi muodostunut 
luu, osteoni, on kovettunut uudeksi luun väliai-
neeksi kerros kerrokselta (5, 7).
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Kuva 2: Hohkaluun ja tiiviinluun remodellaatio. Hohkaluussa luun hajottaminen ja uudelleen muodos-
tuminen tapahtuvat pintaa pitkin kohtisuorassa, kun taas tiiviissä luussa ne tapahtuvat kohti osteo-
nin reunoja ja keskustaa. Uuden luun väliaineen sisään jääneet osteoblastit muuttuvat osteosyyteiksi.  
© Emma Nyman

Luun remodellatioon vaikuttavia tekijöitä

Luun hajoaminen ja muodostuminen vaikutta-
vat elimistön kalsiumtasapainoon. Kun veren 
kalsiumpitoisuus laskee, lisäkilpirauhanen alkaa 
erittää parathormonia. Parathormoni puolestaan 
lisää suoraan osteoklastien aktiivisuutta luu-
kudoksessa, minkä seurauksena luuta hajoaa ja 
kalsiumia vapautuu kudoksesta verenkiertoon. 
Näin laskenut kalsiumpitoisuus normalisoituu. 
Vastaavasti noussut veren kalsiumpitoisuus lisää 
kalsitoniinin tuotantoa kilpirauhasesta vähentäen 
osteoklastiaktiivisuutta. Kalsium sitoutuu luun 
väliaineeseen osteoblastien toimesta, ja tasapai-
no säilyy elimistössä (2, 3, 7).

Happamuuden, ja siten hapensaannin muutokset 
vaikuttavat luun muodostumiseen. Ihmisen luus-
to on luonteeltaan emäksinen, koska sen väliaine 
sisältää mineralisoitunutta kalsiumhydroksiapa-
tiittia. Kun solunulkoisen nesteen happamuus 
kasvaa eli pH laskee, osteoklastit alkavat hajot-
tamaan luuta lisää ja siten vapauttavat emäksisiä 

OH-ioneja. Tällöin pH normalisoituu. Happa-
muus myös vaikeuttaa luun mineraalisen väli-
aineen muodostumista, koska hydroksiapatiitia 
liukenee enemmän. Kun hapensaanti vaikeutuu, 
se aiheuttaa liiallisen hiilidioksidipitoisuuden 
ja elimistössä hypoksian. Tällöin osteoklastit 
resorptoivat luuta tuottaen jälleen OH-ioneja, 
ja samalla osteoblastien toiminta vähenee, eikä 
uutta luuta muodostu (1, 2, 3).

Myös estrogeenivajauksella on seurausta luun 
remodellatioon. Estrogeeni vähentää joko suo-
raan tai epäsuorasti osteoklastien lukumäärää 
luukudoksessa. Estrogeenivajaudessa hormoni 
ei kontrolloi osteoklastien määrää, vaan ne li-
sääntyvät ja luun hajottaminen kiihtyy. Naisilla 
menopaussin jälkeen estrogeenin määrä romah-
taa ja luumassa pienenee, mikä johtaa usein 
osteoporoosiin. Estrogeenivajauden merkitys 
on erityisen selvä pylväsmäisessä hohkaluussa. 
Estrogeenin vaikutusprosessia ei kuitenkaan tun-
neta tarkasti (2, 5, 7). 
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Osteoporoosi ja osteopetroosi
Osteoporoosi on sairaus, jossa osteoblastien ja 
osteoklastien toiminta on epätasapainossa. Van-
haa luuta resorboituu enemmän kuin uutta ehtii 
muodostua, minkä seurauksena luuston massa ja 
mineraalitiheys pienenee. Tämä puolestaan altis-
taa luunmurtumille.

Merkittävin osteoporoosia aiheuttava tekijä on 
estrogeenin puute, minkä vuoksi osteoporoosi 
on tavallinen erityisesti menopaussin ohitta-
neilla naisilla. Normaalisti estrogeeni inhiboi 
osteoklastien toimintaa, joten sen määrän vä-
heneminen verenkierrossa aktivoi osteoklasteja 
resorboimaan luuta kiivaammin. Osteoporoosi 
aiheuttaa murtumia tyypillisesti ranteisiin, lan-
tioon ja selkärankaan. Sairautta voidaan hoitaa 
postmenopausaalisella hormonihoidolla, sekä 
varmistamalla riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin 
saanti. Osteoporoosia ennaltaehkäiseviä tekijöi-
tä ovat tupakoimattomuus ja nuoremmalla iällä 
harrastettu luustoa kuormittava liikunta, joka 
kehittää ja vahvistaa luumassaa (6,7). Osteopo-
roosi voidaan diagnosoida radiologisesti tai mit-
taamalla luun tiheys, ja se voidaan todeta myös 
miehillä (6).

Osteopetroosissa tasapainohäiriö luusolujen toi-
minnassa on päinvastainen kuin osteoporoosissa. 
Tässä perinnöllisessä luunkovettumissairaudessa 
osteoklastien kyky resorboida luuta on heiken-
tynyt, ja osteoblastit muodostavat uutta luuta 
enemmän kuin osteoklasit ehtivät hajottaa. Seu-
rauksena on luumassan lisääntyminen ja luuston 
jäykistyminen, mikä puolestaan aiheuttaa hel-
posti luunmurtumia epänormaalin hauraaseen 
kudokseen, sekä luuydinonteloiden umpeen kas-
vamista. Osteopetroosipotilailla onkin suurempi 
riski anemiaan ja vakaviin infektioihin (3).
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Tiivistelmä
Odontoblastit ovat erilaistuneita hammasluuta tuottavia soluja. Ihmisellä ja monella muulla nisäkkäällä ham-
paiden kasvu ja kehittyminen loppuu, kun hampaaseen on muodostunut leukaluuhun uppoavat juuret. Juurten 
ympärille muodostuu epiteliaalinen juurituppi, joka estää hampaiden kasvun. Joillakin nisäkkäillä, kuten jyrsi-
jöillä on hampaita, jotka eivät muodosta juuria. Tällöin odontoblastisolujen ja kiillettä muodostavia ameloblas-
tisolujen kantasolut jäävät hampaiden kaulaosassa olevaan rakenteeseen, kaulasilmuun. Hampaiden kasvu ja 
kehitys perustuu alkiolevyssä olevien epiteeli- ja mesenkyymikerrosten induktioihin.

Johdanto
Hammas koostuu kiillepäällysteisestä näkyvästä 
osasta eli kruunusta (corona dentis) ja ikenen si-
sällä olevasta hampaan kaulasta (collum dentis). 
Hammasydin jatkuu juurikanavina (radix dentis) 
leukaluuhun. Kiilteen alla hampaan pääkompo-
nentin muodostaa kova hammasluu eli dentiini. 
Lieriöepiteeliä muistuttavat odontoblastisolut 
ovat hammasluuta tuottavia soluja, jotka sijaitse-
vat yhtenäisenä kerroksena hammasluun ja ham-
masytimen välissä. Odontoblastit syntetisoivat 
hammasluun orgaanista sidekudosainesta, kolla-
geenia, joka myöhemmässä vaiheessa minerali-
soituu. Työssä perehdytään ihmisen hampaiston 
kehitykseen ja esitellään odontoblastisolujen toi-
mintaa hampaan muodostumisessa ja kasvussa 
ihmisellä ja jyrsijälajeilla.

Ihmisen hampaat
Hampaiden kehittyminen on monivaiheinen ja 
pitkäkestoinen prosessi, joka alkaa 5-viikkoi-
sessa alkiossa ja päättyy viisaudenhampaiden 
puhkeamiseen noin 20-vuotiailla nuorilla. Mai-
tohampaiden kalkkeutuminen tapahtuu 14. ke-
hitysviikolla ja puhkeaminen noin puolen vuo-
den ikäisellä lapsella. Maitohampaiden jälkeen 
puhkeavat pysyvät hampaat, joita aikuisella on 
yleisimmillään 32. Niiden muoto on kehittynyt 
vastaamaan tehtävää (leikkaava, pitävä, murs-
kaava). Hampaiston kehityksen tapahtumasarja 
tunnetaan melko tarkasti. Odontoblastit erilais-
tuvat hampaan kehittymisen kellovaiheessa ja 
alkavat muodostaa hampaan kovakudosta, ham-
masluuta. [5]

Kehitysvaiheet

Hampaiden kehityksessä epiteeli- ja mesenkyy-
mikudokset (alkion sidekudos) vuorovaikutta-
vat induktiivisesti useiden signaalimolekyylien 
(BMP, FGF, SHH jne.) avulla. Hampaan kehitty-
minen käynnistyy, kun suun alueen alkiosoluk-
ko ektodermin BMP ja FGF aktivoivat hampaan 
myöhempää kehitystä ohjaavat geenit. Yksittäi-
nen hammas alkaa muodostua, kun epiteelisil-
mut tunkeutuvat mesenkyymiin ja indusoivat 
sen ohjaamaan seuraavaa vaihetta. Kiillekyhmy 
muodostuu epiteelisilmun kärkeen ja sen muo-
dostamat viestimolekyylit ovat hyvin keskei-
sessä asemassa muodostuvien solujen jakautu-
misessa. Kiillekyhmyn solut eivät kuitenkaan 
enää lisäänny ja saavuttavat lopulta ohjelmoidun 
solukuoleman. [2] Seuraava vaihe, lakkivaihe, 
saavutetaan, kun epiteelisilmun kärki painuu si-
sään ja epiteeli laskostuu tällöin myös ydinon-
telo eli hammaspapilla alkaa myös muotoutua. 
Kellovaiheessa kruunu muotoutuu lopullisesti 
kiillekyhmyn signaalimolekyylien indusoidessa 
ns. sekundaariset kiillekyhmyt, jotka laskosta-
vat epiteeliä samalla tavalla kuin lakkivaiheessa. 
[4,5]

Hampaan kovakudoksen muodostuminen käyn-
nistyy, kun mesenkymaaliset odontoblastit ja 
epiteliaaliset ameloblastit erilaistuvat kahden 
kudoksen rajapinnassa. Erilaistumista ohjaavat 
ainakin FGF- ja BMP- perheen signaalimole-
kyylit, jotka saavat aikaan vuorovaikutuksia epi-
teeli- ja mesenkyymikudosten välillä. Epiteelin 
alla oleva tyvikalvo säätelee solujen polarisaa-
tiota. Kruunun kehittymisen jälkeen hampaan 
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kaulaosaan muodostuu epiteliaalinen juurituppi, 
minkä seurauksena kiilteen ulomman ja sisem-
män epiteelikerroksen välinen kantasolukerros 
häviää, kun kerrokset yhdistyvät. Tämän seu-
rauksena hammasluun uusiutuminen on ihmisel-
lä vähäistä. [4,5]

Kun muodostuva kovakudos saavuttaa kruu-
nun alareunan, alkaa juuren kehitys. Juurituppi 
(Hertwig’s epithelial root sheath, HERS) muo-
dostuu, kun kaulasilmussa (Reticulum stellatum) 
ulompi ja sisempi kiille-epiteeli yhdistyvät ja 

kantasolut erilaistuvat juuren soluiksi. Lopullis-
ta juuria ympäröivää epiteelikerrosta kutsutaan 
Malassezin saarekkeeksi. Juuritupen muodostu-
misella saattaa olla myös induktiivinen vaikutus 
odontoblastien erilaistumiseen. [3] Kiillettä ei 
esiinny juuren alueella. Juuri on pääosin den-
tiiniä, mutta sen ulkopintaa verhoaa erilaistu-
vista sementoblasteista muodostuva sementti. 
Hampaan kiinnittymisestä leukaluuhun vastaa 
sidekudossäikeinen periodontaaliliitos luun ja 
sementin välissä. [4,5]

Kuva 1: Hampaan kehityksen vaiheet: hammasjuoste ja kehittyvä silmu, lakkivaihe, kellovaihe ja puh-
keava hammas. (@Mari Pouttu)

Odontoblastit ja niiden tehtävät

Odontoblastit ovat lieriöepiteeliä muistuttavia so-
luja, jotka aktiivisesti syntetisoivat ja erittävät ham-
masluun orgaanisia ainesosia, pääosin kollageeniä. 
Ne sijaitsevat yhdenkertaisena kerroksena hamma-
sytimen eli pulpan ja valmiin hammasluun välissä. 
Kruunun alueella hammasluuta peittää amelob-
lastien muodostama kiille ja juurien ulkoreunassa 
juurisementti. Odontoblastien kärkiosan ulokkeet, 
dentiinitubulukset ulottuvat kiilteeseen saakka ja 
lisäksi odontoblastisolujen apikaalisessa päässä on 
pitkälle kehittynyttä karkeapintaista solulimakal-
vostoa, Golgin laite sekä eritysrakkuloita. [1,5]

Odontoblastien tuottama hammasluun esiaste, 
predentiini, koostuu pääosin mineralisoitumat-
tomista kollagaanisäikeistä, jotka myöhemmin 
peittyvät kiteisellä hydroksiapatiitilla lopullisen 
hammasluun muodostuessa. Valmis hammasluu 
sisältää noin 20% orgaanista, pääosin tyypin 1 
kollageenia, 70% epäorgaanista hydroksiapatiit-
tia ja fluoriapatiittia sekä 10% vettä. Toisin kuin 
kiille, hammasluu on tuntoherkkää ja sitä voi 
tarvittaessa muodostua pieniä määriä hampaan 
kehittymisen jälkeenkin. [1,5]

Jyrsijöiden hampaat

Rakenne ja erityispiirteet

Ihmisillä ja useilla muilla nisäkkäillä hampai-
den kasvu ja kehittyminen yleensä lakkaa, kun 
hammas puhkeaa ja juuret saavuttavat lopulli-
sen mittansa. Osalla jyrsijälajeista poskihampaat 
ovat siis hyvin samankaltaiset kuin muillakin 
nisäkkäillä. Merkittävin ero esimerkiksi hiirien 
ja rottien hampaistolla monien muiden nisäk-
käiden hampaisiin on niiden jatkuvasti kasvavat 
ja uusiutuvat etuhampaat. Eräällä myyrälajilla, 
sibling-myyrällä (Microtus rossiaemeridionalis), 
ja jäniksillä myös poskihampaat etuhampaiden 
lisäksi kasvavat koko elinajan. [8] Jyrsijöiden 
etuhampaiden kaulaosaan, niin sanottuun kau-
lasilmuun jää kantasolukerros, jonka tilalle ei 
muodostu juurituppea hampaan kaulan kruunua 
tuottavalle alueelle. Tästä syystä jyrsijälajien tu-
lee käyttää hampaita aktiivisesti koko elämänsä 
ajan välttyäkseen etuhampaiden kasvulta poskis-
ta ja leuasta läpi. [4,8]
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Hiirillä ja rotilla on yleensä kaksi juuretonta 
etuhammasta, jotka kasvavat syvällä ylä- ja ala-
leuassa. Lisäksi etu- ja poskihampaiden välissä 
on hampaaton alue, diasteema. Etuhampaiden 
huulien puoleinen etureuna on lujaa hammaskiil-
lettä ja kielen puoleinen takareuna pehmeämpää 

hammasluuta ja sementtiä. Tällöin kärkiosaan 
muodostuu erittäin terävä ja leikkaava pinta, 
joka säilyy hampaan kuluessa. Vaikka jyrsijät 
eivät käyttäisikään etuhampaitaan kuluttavasti, 
odontoblastit ja ameloblastit jatkavat hampaan 
kruunun muodostusta. [9]

Kuva 2: Jatkuvasti kasvava rotan etuhammas. e, kiille; d, hammasluu; a, ameloblastit; o, odontoblastit; 
p, hammasydin; c, sementti; b, luu; cl, kaulasilmu; M1, M2, M3, poskihampaat [2]

Jatkuvasti kasvavat hampaat

Etuhampaat
Hampaan kruunua muodostavat epiteelin kanta-
solut sijaitsevat etuhampaiden kaulasilmuissa. 
Kaulasilmu on eri epiteelikerroksista muodos-
tunut rakenne (Stellatum Reticulum), joka pitää 
sisällään hampaita muodostavien solujen kanta-
soluja. Kruunun muodostuttua kaulasilmu, joko 
etenee muodostamaan juuria tai jää hampaan 
kaulan kruunua tuottavalle alueelle, jolloin ham-
paan jatkuva kasvu on mahdollista. Kaulasilmu 
ei kykene siirtymään juurien muodostamisen 
jälkeen enää tuottamaan kruunua, vaan tällöin 
koko kantasolurakenne menee apoptoosiin. [8] 
Jyrsijöiden etuhampaiden jatkuva kasvu edellyt-
tää, että kantasolut jäävät kaulasilmuun. Näitä 
kantasoluja ylläpitää ainakin mesenkymaaliset 
FGF10-molekyylit. [9]

Jyrsijän etuhampaissa huulen puoleinen ja kie-
lenpuoleinen kaulasilmu ovat selvästi erikokoi-
set siten, että huulen puoleinen on paljon suu-
rempi. Tässä suuremmassa kaulasilmussa on 
sille tyypillinen rakenne, jossa tyvisolukerrokset 
muodostavat tiehyen, jonka välissä kantasolut 
jakaantuvat. Jakaannuttuaan kantasolujen tytär-
solut tunkeutuvat tyvisolukerrokseen missä ne 
myöhemmin erilaistuvat kruunun kiillettä tuot-
taviksi ameloblasteiksi. Kielen puoleisessa pal-
jon pienemmässä kaulasilmussa oletetaan myös 
olevan suun epiteelien kantasoluja, ja odontob-
lastien kantasolut sijaitsevat siellä mesenky-
maalisessa epiteelissä. Odontoblastien tuottama 
BMP4-molekyyli saa aikaan ameloblastien eri-
laistumisen huulien puoleisessa kaulasilmussa. 
Kuitenkin kielen puolella follistatin-proteiini es-
tää BMP:n toimimisen, jolloin kiilteen muodos-
tuminen estyy. [6,9]
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Kuva 3. Kaulasilmu: 1. Hammasaiheen solut; 2. Hampaan mesenkyymi; 3. Odontoblastit; 4. Hammas-
luu; 5. Reticulum Stellatum; 6. Kiille-epiteelin ulkokerros; 7. Kiille-epiteelin sisäkerros; 8. Ameloblastit; 
9. Kiille (@Mari Pouttu)

Sibling-myyrän poskihampaat
Sibling-myyrän poskihampaiden kehittyminen 
ja muotoutuminen on kellovaiheeseen asti hyvin 
samanlainen kuin hiiren poskihampaissa. Lisäk-
si molemmat lajit ilmentävät samoja säätelymo-
lekyylejä. Myyrän poskihampaista on löydetty 
kolme pientä aluetta (juuriaihetta), joissa ei ole 
ameloblasteja ja kiillettä, niin kuin ei ole jyrsi-
jöiden etuhampaiden kielen puolellakaan. Jyr-
sijöiden etuhampaisiin verrattuna myyrän pos-
kihampaiden kaulasilmuissa on huomattavasti 
vähemmän epiteliaalista kantasolukkoa (Reticu-
lum Stellatum). Kantasolukko sijaitseekin jatku-
vana ympäröivänä kerroksena poskihampaan ty-
vessä ja muodostaa monikertaisen laskostuneen 
rakenteen (intercuspal fold/loop), jonka epitee-
lilaskokset työntyvät pitkälle mesenkyymiker-
rokseen. Näiden kantasolujen olemassaoloa yl-
läpitävät muun muassa samat FGF10- ja BMP4-
molekyylit kuin jyrsijöiden etuhampaissakin. [8]
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Tiivistelmä
Hampaan vanhenemismuutokset on suhteellisen vähän tutkittu aihe. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut viimei-
sen kymmenen vuoden aikana. Hammaskudos on stabiili rakenne, jossa solujen uusiutumiskierto on hidasta. 
Tästä johtuen solujen ominaisuuksiin kuuluu post-mitoottisten solujen aineenvaihdunnalliset piirteet, joissa 
soluihin kertyy aineenvaihdunnan kuona-aineita. Hammaskudoksen mineralisaatio ja rasvoittuminen lisääntyy 
iän karttuessa. Hampaan eri kudosten kasvu jatkuu myös hampaan primaarikehityksen jälkeen. Esimerkiksi 
sementin ja sekundaaridentiinin muodostus jatkuu läpi ihmisen elämän. Toisaalta kiilteellä ei hampaan primaa-
rikehityksen jälkeen ole uusiutumiskykyä. Hammaskudoksessa ratkaisevassa osassa olevien soluväliaineen 
kollageenisäikeiden rakenne ja määrä muuttuvat myös hampaiden vanhetessa.

Fysiologisesti hampaiden verenkierto heikkenee iäkkäällä ihmisellä. Tämä aiheuttaa hammaskudoksen solujen 
surkastumista ja määrällistä vähenemistä. Tämän lisäksi myös hermojen ja imusuonien määrä vähenee ham-
paan juuriaukon ahtautuessa. Lisäksi iäkkäillä ihmisillä hampaiden ympäristö muuttuu, joka myös osaltaan 
heikentää hampaiden kuntoa.

Hammaskudoksen iän mukanaan tuomat solubiologiset muutokset heikentävät hampaan rakennetta ja vähentä-
vät hampaan kykyä selviytyä hammaskudoksen tuhosta. Vanhuksilla yksi näkyvimmistä muutoksista on ienten 
vetäytyminen hampaan päältä, joka on osittain ikääntymisestä johtuva ominaisuus. Kuitenkin tässäkin ham-
maskudoksen elämän aikana koettu stressi ja esimerkiksi tulehdukset ja traumat vaikuttavat merkittävästi ham-
maskudoksen rakenteeseen, joten ympäristön ja vanhuuden tuomien muutosten summa on otettava huomioon 
tarkastellessa hammaskudoksen muutoksia. 

Johdanto
Ikääntyminen on ajankohtaista niin Suomessa, 
kuin muissakin kehittyvissä maissa. (Tilastokes-
kus) Kyseinen asia on jouduttu ottamaan huomi-
oon myös hampaan solututkimuksessa, sillä yhä 
useampi vanhentuva ihminen kantaa suussansa 
omia hampaita ja periodontaaliset taudit lisään-
tyvät väestön ikääntyessä (Huttner, 2009; Mur-
ray 2002).

Olemme tässä työssä pyrkineet kartoittamaan 
artikkeleita, joissa on tutkittu hammaskudoksen 
ikääntymistä. Olemme lähestyneet aihetta ham-
paan eri rakenteita käsitellen. Vielä kymmenen 
vuotta sitten tieto hammaskudosten ikääntymis-
muutoksista on ollut hyvin puutteellista (Murray, 
2002). Kuitenkin ihmisten ja ruumiiden iän mää-
rittelystä on jo pitkään käytetty hyväksi hampai-
den muutoksia (Antti Penttilä, 2000).
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Kudosrakenne Solut Solujen tehtävä Vanhenemismuutokset
Dentiini Odontoblasti Erittää kollageeniä ja ei-

kollageenistä matriksia 
dentiinikudokseen 
(orgaanista materiaa) à 
syntyy predentiiniä, joka 
mineralisoituu dentiiniksi

• Mineralisaatio

• Kasvaminen

• Haurastuminen

• Uusiutumisen väheneminen

Sementti Sementosyytti

Sementoblastit

Sementoklastit

Sementosyyti on hautautunut 
kudokseen ja sementoblastit 
tuottavat uutta kudosta.

• Jatkuva kasvaminen

• Haurastuminen

• pinnan struktuurin 
muokkautuminen

Hampaan ydin Fibroblastit Ympäröivät hermoja, 
lymfaattisia suonia ja 
verisuonia. Hampaan ytimen 
kanava toimii hampaan 
huoltokanava

• Ahtautuminen

• Mineralisaatio

• Rasvoittuminen

• Solujen väheneminen

• Muuttuu fibroottisemmaksi

• Veri -ja imusuonien ja 
hermojen väheneminen

Periodontaalinen 
kudos

Fibroblastit Tuottaa soluväliainetta • Solujen väheneminen ja 
toiminnan heikkeneminen

• Kollageenisynteesin 
väheneminen

Kiille Ameoblastit Muodostaa kiillettä 
kehittyvään hampaaseen.

• Fluorisisaatio

Leukaluu Osteblastit

Osteoklastit

Osteosyytit

Luun muovaaminen • Luukudoksen 
vanhenemismuutokset

Hampaan rakenne ja solut

Taulukko 1: Koonti hampaan eri kudosrakenteista, niiden soluista ja soluissa esiintyvistä vanhenemis-
muutoksista.

Solujen vanhenemismuutokset 
hampaan eri rakenteissa
Käsittelemme seuraavaksi hampaan eri kudoksia 
erikseen. Jätämme pois tekijät, jotka vaikuttavat 
ulkoisesti hammas kudoksen vanhenemiseen, 
kuten syljen erityksen ja immuunipuolustuksen 
heikkenemisen, jotka mahdollistavat karieksen 

voimakkaamman kasvun ja näin hammasta ku-
luttavan toiminnan. Syljen erityksen vähenemi-
nen uusien tutkimusten mukaan ei liittyisi suora-
naisesti vanhenemiseen, vaan johtuu lääkkeistä 
(Vehkalahti, 2007). Lisäksi olemme jättäneet 
pois leukaluut, jotka ikääntymisen myötä menet-
tävät tiheyttään ja näin heikkenevät (Ferguson, 
1987).
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Dentiini

Odontoblastit muodostavat dentiiniä hampaan 
ytimen reunalta. Ne ovat erilaistuneet hampaan 
ytimen mesenkymaalisista soluista. Odontob-
lastit muodostavat predentiinimatriksia, joka 
muodostuu kollageenisäikeistä ja muusta solu-
väliaineesta. Myöhemmin predentiini minera-
lisoituu hydroksiapatiitilla, jolloin muodostuu 
varsinaista dentiiniä. Odontoblastit huoltavat ja 
tuottavat uutta dentiiniä läpi ihmisen elämän. 
Odontoblastien sijainti hampaan ytimen reunal-
la, mikä tarkoittaa sitä, että ne ovat riippuvaisia 
hampaan ytimen huoltoyhteydestä. Tästä lisää 
kappaleessa ”Hampaan ydin” (Fritsch, 2008; 
Kierszenbaum, 2007).

Hampaan kehityksen vaiheessa odontoblastien 
eritystoiminta on hyvin aktiivista primaariden-
tiinin muodostuessa. Tämä eritystoimina kui-
tenkin vähenee, kun hampaat saavat lopullisen 
muotonsa. Sekundaaridentiinin tuotantoa on 
kuitenkin myös ikääntyvillä soluilla. Itse asiassa 
dentiinin paksuus lisääntyy iän myötä (Murray, 
2002). Odontoblastit ovat pitkäikäisiä post-mi-
toottisia soluja, kuten esimerkiksi hermosolut. 
Pitkäikäisiin soluihin on liitetty lysosomaaliset 
muutokset, vähentyminen autofagosomisessa 
toiminnassa, joista molemmat ovat yhteydessä 
lipofuskiiniin. Toisin sanoen ikääntyvillä soluilla 
on vaikeuksia päästä eroon niiden aineenvaih-
dunnassa syntyneistä tuotteista ja ne alkavat ke-
rääntyä soluun, mikä vaikeuttaa solun toimintaa 
ja uusiutumiskykyä. Lisäksi ikääntyvillä ihmisil-
lä odontoblastien koko ja määrä on vähentynyt 
nuorempiin verrattuna. Tämä heikentää dentiinin 
uusiutumista ja selviytymistä hammastraumoista 
(Murray, 2002; Couve, 2011). Dentiinin minera-
lisaatio kasvaa iän myötä, joka tekee siitä jous-
tamattomamman ja alttiimman halkeamille (Por-
ter, 2004). Lisäksi peritubulaarisen dentiinin li-
sääntyessä dentiinitubuluksien luumen supistuu, 
joka saattaa lopulta johtaa niiden tukkeutumiseen 
(Närhi, 2007). Kovakudoksen muodostumista 
hammasluun tubuluksiin kutsutaan transparens-
siksi (Antti Penttilä, 2000; Ferguson,Bernick, 
1987).

Sementti

Sementti on luun kaltaista kudosta, jota tuottavat 
sementoblastit. Kudokseen sisälle jääneet solut 
ovat sementosyyttejä ja sementtiä syövät solut 
ovat nimeltään sementoklasteiksi. Normaalisti 

näiden välillä on tasapaino. Sementin tehtävänä 
on sitoa itse hammasta ympäröiviin kudoksiin 
joustavasti (Kierszenbaum, 2007).

Sementtiä on verrattu tavalliseen luuhun, sillä 
niillä on hyvin samankaltainen syntymekanismi. 
Sementillä on kuitenkin monia ominaisuuksia, 
jotka löytyvät vain siitä (Bosshardt, 2005). Luun 
vanhenemista on tutkittu huomattavasti enem-
män kuin sementin. Luun vanhenemisen liittyy 
mm. verenkierron heikentymien, ja näin aiheu-
tuva hypoksia ja luun absorptiota lisää kudoksen 
happamoituminen (Arnett, 2010). Epäselväksi 
jää löytyykö luun ja sementin vanhenemismuu-
toksille yhtäläisyyksiä.

Kollageeni on erittäin ratkaisevassa osassa se-
mentin matriksissa. Kollageenin ja sitä tuottavi-
en solujen vanhentuessa liukoisuus vähenee ja se 
muuttuu tiiviimmäksi. Tämän seurauksena kudok-
sen ominaisuudet heikkenevät (Ferguson, 1987). 
Sementti jatkaa kasvuansa läpi ihmiselämän, ja 
se ehtiikin ikääntyneellä kasvaa jopa kolminker-
taiseksi. Apikaalipuolella sementin modelaatio 
on voimakkaampaa. Ikääntyessä sementin muo-
dostuminen muuttuu soluttomaksi myös juuren 
apikaalipinnalla ja monijuuristen hampaiden fur-
kaatioalueella eli hampaan juuren haaroittumis-
kohdassa, jossa se vielä nuorilla on solullista. Se-
mentti hautaa alleen fibroblasteja, jotka siten me-
nettävät elinmahdollisuutensa. Sementtikudoksen 
rakenne muuttuu epäsäännöllisemmäksi johtuen 
mahdollisesti resorption ja absorption lisäänty-
misestä iän karttuessa. Iän myötä semtosyyttien 
määrä vähenee johtuen solujen huonosta kuona-
aineiden poistosta ja ravintoaineiden tarjonnan 
vähentymisestä (Huttner, 2009; Närhi, 2007).

Hampaan ydin
Ydin kokee vanhetessaan pääpiirteittäin saman-
kaltaisia muutokset kuin muukin keho, mutta 
sillä on myös omia erityispiirteitä. Vanhetessaan 
ytimen kollageenisäikeiden synteesi heikkenee 
ja määrä vähenee, mutta niiden paksuus kasvaa, 
sekä kollageenien väliset cross-link –liitokset 
lisääntyvät, jolloin ydin muuttuu fibroottisem-
maksi. Lisäksi luonnollisena osana vanhenemis-
ta lipidejä kertyy ytimeen, ja yli 45-vuotiailla 
dystrofinen kalkkeutuminen alkaa peittää ytimen 
kudosta, verisuonien keskikalvoa, ulkokalvoa ja 
seinämiä. Jälkimmäinen johtaa lopulta myös veri 
-ja imusuonien sekä hermojen vähenemiseen yti-
messä (Bernick 1975). Hermojen vähetessä myös 
hampaan sensitiivisyys pienenee. Solujen osalta 
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vanheneminen tietää niiden tiheyden vähenty-
mistä tasaisesti puoleen 20 ikävuodesta aina 70 
ikävuoteen asti. Näistä muutoksista fibroblastien 
osalta koko ja määrä pienenee ihmisen ikäänty-
essä. Lisäksi fibroblastien soluorganellien, kuten 
mitokondrioiden, karkean solulimakalvoston ja 
golgin laitteen määrä vähenee. Ytimen reunoilla 
sijaitsevien odontoblastien jatkuvasti tuottama 
sekundaaridentiini pienentää iän myötä ytimen 
kokoa ja volyymiä, mikä yhdessä kalkkeutu-
misen kanssa aiheuttaa furkaatioalueella apical 
foramenin eli juuriaukon pienenemistä, mikä on 
syynä veri-ja imusuonien sekä hermojen määrän 
pienenemiseen (Ferguson, 1987; Espina 2003).

Ytimen kapillaarien endoteelisolut kokevat van-
hetessaan hieman muista ytimen soluista poikke-
avia muutoksia, etenkin sytoplasmassa. Niiden 
pinosytoottisten vesikkeleiden ja mikrovesik-
keleiden, kuin myös mikrofilamenttien määrä 
kasvaa vanhetessa. Lisäksi solurakkuloiden ja 
yhdenkokoisten monogeenisten granuloiden 
määrän lisääntyminen sekä golgin laiteen laa-
jentuminen ovat osa ytimen kapillaarien vanhe-
nemista. Dystrofisen kalkkeutumisen myötä ve-
risuonien määrä vähenee ja ytimen verenkierto 
heikkenee, mikä vaikuttaa heikentävästi ytimen 
parantavaan kapasiteettiin ja tätä kautta myös te-
rapeuttisten aineiden vasteeseen (Murray, 2002). 
Myös arterioskleroottiset muutokset pienissä 
valtimoissa ovat näkyvänä osana vanhenemista. 
Muutokset aiheuttavat näiden suonien luumenin 
pienenemistä, joka edelleen heikentää ytimen 
verenkiertoa. Endoteelisolujen pinosytoottiset 
vesikkelit ja mikrovesikkelit ovat lukuisampia 
vanhemmassa solussa. Tyvikalvo on epäyhte-
neväisempi ja tiheämpi verrattuna nuorempaan 
soluun, jolloin myös sen permeabiliteetti piene-
nee. Lisäksi kapillaarien endoteelisolujen sytop-
lasmasta löytyy erilaisia sytoplasman kertymiä, 
kuten rasvapisaroita, monogeenisiä glykogeeni-
granuloita ja lipidinkaltaisia solurakkuloita, jot-
ka ovat yksi tärkeä merkki solujen vanhenemi-
sesta (Espina, 2003; Ferguson, 1987).

Periodontaalinen kudos
Iän myötä merkittävin ja näkyvin muutos on pe-
riodontaalikudoksen vetäytyminen hampaiden 
päältä. Osittain tälle ilmiölle löytyy syy solujen 
normaaleista vanhenemismuutoksista. Perio-
dontaalikudoksen kiinnitysten, solujen määrä 
ja alveolaarinen luun massan väheneminen ovat 
yksi luonnollinen osa vanhenemista. Tämä ei 
kuitenkaan yksin johda kriittiseen periodontaa-

lisen tuen menetykseen, mutta keskinkertainen 
menetys on yleistä vanhenevilla ihmisillä (Ber-
nick 1975).

Periodontaalisen kudoksen epiteeli ohenee van-
henemisen myötä. Lisäksi sen keratinisaation taso 
alenee ja epiteelin sidekudokseen ulottuvat nys-
tymäiset laajentumat (ns. rete pegsit) litistyvät ja 
epiteeliharjanteiden korkeus kasvaa. Periodontaa-
likudoksen ienfibroblastien kollageenituotanto vä-
henee iän myötä. Tähän on syynä lisääntynyt me-
tylaatio kollageeni alfa-1 –koodaavassa geenissä, 
mikä vaikuttaa mRNA:n synteesin vähenemisen 
kautta kollageenin vähenemiseen. Lisäksi näiden 
solujen fagosytosoidun solunsisäisen kollageenin 
määrä kasvaa ikääntymisen myötä. Myös ienfib-
roblastin muutokset sen tuottamassa proteogly-
kaanin koostumuksessa näkyvät vanhentuneessa 
fibroblatissa. Tämä ilmenee heparaanisulfaatin 
määrän kasvuna ja vastaavasti kondroitiinisulfaa-
tin laskuna (Huttner, 2009; Närhi 2007). Heparaa-
nisulfaatilla on merkitystä mm. kasvutekijöiden 
sitoutumisessa, ja siten sillä on osuutensa solujen 
toiminnan säätelyssä. Kondroitiinisulfaatti on rus-
ton tärkeä komponentti ja sillä on myös merkitys-
tä mekaanisessa stressissä (Solunetti).

Periodontaalisen ligamentin rakenne muuttuu 
epäsäännöllisemmäksi iän myötä. Lisäksi peri-
odontaalisen ligametin soluilla on vanhetessaan 
heikentynyt kollageenisynteesi ja proliferaatio. 
Tämä on yhteydessä solujen kykyyn syntetisoida 
mineraalinodulleja, joka näin ikään heikkenee 
henkilön ikääntyessä. Lisäksi ligamentin solujen 
kemotaksia heikkenee. Kollageenin vähenemi-
seen vaikuttavat ikääntyvällä myös periodontaa-
lisen kudoksen solunulkoisen tilan metaboliset 
muutokset, mikä edistävää kollageenin liukoi-
suutta (Benatti, 2008). Myös periodontaalin liga-
mentin pluripotenttiaaliset kantasolut vähenevät 
iän myötä, ja niiden proliferaatio, erillaistumis-
kyky ja migraatioaktiivisuus laskee. (Zhang, 
2012; Benatti, 2008)

Kiille 

Kiille on elimistön kovinta materiaalia, jota tuot-
tavat hampaan kehityksen aikana enamaalisesta 
epiteelistä erikoistuneet solut, ameloblastit. Se 
suojaa hampaan kruunua. Kiilteestä 95% on hyd-
roksiapatiittia ja 5% proteiineja. Amelobalstit 
katoavat hampaan pinnalta hampaan puhjettua 
ja näin ollen kiillettä ei enää pystytä tuottamaan 
(Kierszenbaum 2007; Fritsch 2008). Iän myötä 
kiilteen fluoripitoisuus kasvaa. (Vehkalahti, 2007)
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Tiivistelmä
Rustokudos on yksi tuki- ja liikuntaelimistön keskeisimpiä rakenteita. Erityisesti nivelpintojen hyaliinirusto 
on tärkeässä roolissa vähentäen kitkaa luiden liitoskohdissa ja pienentäen luun päihin kohdistuvaa painetta. 
Kollageenin ja aggrekaanin ansiosta nivelrusto on puolijäykkää, mikä mahdollistaa ruston hetkelliset muodon-
muutokset ja toisaalta kulutuksen kestävyyden. 

Rustokudoksen aineenvaihdunnasta vastaa rustokalvo eli perikondrium. Nivelruston tapauksessa tätä tehtävää 
hoitaa nivelneste. Rusto on myös tärkeässä osassa välillisessä luutumisessa, jossa luun muoto määräytyy var-
haisen kehityksen aikana rustoisen mallin kautta. Tässä endokondraalisessa luutumisessa rustokudoksen meta-
bolia on hyvin voimakasta. Tällöin rustosolut, kondroblastit ja kondrosyytit, tuottavat runsaasti uutta rustoista 
soluväliainetta, eli rustomatriksia. 

Täysin kehittynyt rustokudos ei kuitenkaan kykene vaurioituessaan korjaamaan merkittäviä vaurioita, sillä 
ruston solutoiminta heikkenee suuresti kasvuiän jälkeen. Pienemmät vauriot voivat parantua vaurioalueella 
olevien rustosolujen lisääntyneen aktiivisuuden ansiosta, mutta etenkin nivelpinnoilla rustokalvon puuttumi-
nen johtaa käytännössä täydelliseen uusiutumiskyvyttömyyteen.

Johdanto
Rustokudos toimii tiiviissä yhteistyössä luuku-
doksen kanssa ja on merkittävä osa elimistömme 
tukirankaa. Rusto mielletään usein luunkaltai-
seksi kovaksi materiaaliksi, mutta todellisuu-
dessa se on hyvin moninainen kudosmuoto. Sen 
joustavuus mahdollistaa rintakehän liikkeet, 
elastisuus korvanlehden muokkaamisen ilman 
pysyviä muodonmuutoksia ja kestävyys nivel-
pintojen kovankin rasituksen. Vaikka rustokudos 
toimii fysiologisesti tiiviissä yhteistyössä elimis-
tön muiden kudosten kanssa, on sen aineenvaih-
dunta äärimmäisen vähäistä.

Rustokudoksen uusiutuminen ja sen hallinta on 
tutkijoille vaikeaa. Rustokudoksen kehityttyä lo-
pulliseen muotoonsa kasvuiän lopulla se muuttuu 
monella tapaa passiiviseksi. Rustokudoksessa ei 
ole verisuonitusta eikä hermoja, sen diffuusioon 
perustuva aineenvaihdunta on vähäistä eikä siinä 
ole esimerkiksi epiteelikudokselle tyypillistä uu-
distumiskiertoa. Näistä syistä rustokudoksen it-
senäiseen uusiutumiseen vaikuttaminen on han-
kalaa, jollei mahdotonta. Yritykset jäljitellä rus-
tokudoksen uudistumista esimerkiksi lisäämällä 

polven vaurioituneeseen lasirustoon kantasoluja 
ovat jääneet vasteiltaan varsin heikoiksi. Suunta 
lienee kuitenkin oikea, sillä radikaalien kirurgis-
ten toimenpiteiden korvaaminen rustosolujen it-
senäisellä uusiutumisella kuulostaa kannattaval-
ta niin potilaan kuin yhteiskunnan taloudenkin 
kannalta.

Rustokudoksen uusiutumisesta on kaiken kaik-
kiaan melko vähän täysin varmaa tietoa ja nä-
kemyserot asiantuntijoiden välillä ovat yleisiä. 
Varmaa kuitenkin on, että rustokudoksen uusiu-
tuminen on todella hidasta ja suhteellisen pie-
netkin rustokudosvauriot voivat jäädä pysyvik-
si. Keskitymme tutkielmassamme nimenomaan 
nivelruston erityispiirteisiin ja sen uusiutumis-
kykyyn – tai pikemminkin uusiutumiskyvyn 
puuttumiseen. Nivelpintojen ruston uusiutumi-
sen on havaittu olevan niin hidasta, ettei sillä 
ole käytännön merkitystä ihmisen terveydelle. 
Tutkijoilla on ollut pitkään tavoitteenaan löytää 
hoitomuotoja vaikeisiin rustosairauksiin, kuten 
artroosiin. Uusien hoitomuotojen kehittäminen 
tällaisiin rustovaurioihin vaatii paljon tutkimus-
työtä ja ennen kaikkea rustokudoksen uusiutu-
mismekanismin tarkkaa tuntemista.
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Hyaliinirustokudos

Rustokudoksen rakenne

Rustokudosta on kolmea päätyyppiä: lasi- eli 
hyaliinirustoa, kimmorustoa eli elastista rustoa 
ja syy- eli säierustoa. Kaikissa kolmessa tyypis-
sä keskeisimpinä soluina toimivat rustosolut eli 
kondrosyytit. Rustokudoksessa ei ole hermoja 
eikä verisuonia. Esimerkiksi korvan elastisella 
rustolla on rustolevy eli perikondrium, jonka run-
sas verisuonitus turvaa ruston aineenvaihdunnan 
ja ravinnonsaannin, mutta nivelen lasirustolta tä-
mäkin rakenne puuttuu. (Lehtonen, 2013)

Lasirustossa kondrosyytit sijaitsevat rustoväli-
aineen eli rustomatriksin keskellä pienissä onte-
loissa, laguuneissa. Ne ovat alunperin muodos-
tuneet rustomatriksia muodostavista kondrob-
lasteista, jotka ovat ”jääneet jumiin” rustomat-
riksin keskelle.. Aktiivisuudeltaan hyvin heikot 
kondrosyytit ovatkin varmasti syy rustokudok-
sen huonoon uudistumiskykyyn, sillä niillä ei ole 
valmiuksia tuottaa uutta rustomatriksia vaurion 
sattuessa. (Tuukkanen, 2013)

Lasiruston soluväliaine sisältää proteoglykaa-
neja, joita ruston tapauksessa kutsutaan aggre-
kaaneiksi, sekä erityisesti tyypin II kollageenia, 
joka antaa lasirustolle sen kiinteyden ja iskun-
kestävyyden. Kollageenit ovat järjestyneet tark-
kaan määrätyllä tavalla tuottaakseen kestävän ja 
vaimentavan rakenteen. Tiivis kollageeniverkko 
ympäröi aggrekaanimolekyylejä, jotka suuriko-
koisina proteoglykaaneina ovat ankkuroituneet 
tiukasti paikoilleen. Rustokudoksessa on run-
saasti hyaluronihappoa, joka estää aggrekaanien 
diffuntoitumisen pois kudoksesta. Aggrekaanit 
myös sitovat ympärilleen huomattavan määrän 
vettä, mikä lisää lasiruston jäykkyyttä. Tällaisen 
tiiviin ja kestävän rakenteen haittapuoli on sen 
heikko kyky uudistaa itseään ja korjata aiheutu-
neita vaurioita. (Lammi, 2008)

Kuva 1. Kaavakuva aggrekaanien (punakeltaiset) 
sijoittumisesta kollageenisäikeiden väliin (mustat 
palkit). Vihreät viivat ovat aggrekaaneja toisiinsa 
sitovaa hyaluronaania. (Lammi, 2008)

Hyaliiniruston aineenvaihdunta ja 
funktio nivelpinnalla

Hyaliinirustoa esiintyy synoviaalisten nivelten 
pinnoilla, missä se toimii iskunvaimentimena 
sekä kitkan vähentäjänä. Se vähentää myös lui-
hin kohdistuvaa rasitusta nivelen liikkuessa. Ra-
situksessa rustoon kohdistuu painetta, jolloin ag-
grekaanien sitoma vesi poistuu rustokudoksesta. 
Tämä aiheuttaa rustokudoksen muodon muuttu-
misen, mikä tasaa luuhun kohdistuvaa rasitus-
ta. Kun paine poistuu, aggrekaanit kykenevät 
välittömästi sitomaan poistetun veden. (Lammi, 
2008)

Yleensä rustokudosta ympäröi rustokalvo, jonka 
runsas verisuonitus siirtää ravintoaineita ruston 
basaalisille soluille, jotka puolestaan välittä-
vät niitä edelleen seuraaville soluille diffuusion 
avulla. Kuten todettu, nivelpintojen lasirustolta 
puuttuu tämä perikondrium. Tästä johtuen ruston 
aineenvaihdunta on pitkälti kiinni nivelnestees-
tä diffuusion avulla saatavista ravintoaineista. 
Tämän myötä vaurion sattuessa ruston uusiutu-
mista hyödyttäviä aineita ei välitetä aktiivisesti 
eikä spesifisesti vauriopaikalle; nivelneste kun 
itsessään on varsin passiivinen ja muuttumaton 
pitoisuuksiltaan. 
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Kuva 2. Hyaliiniruston kaavamainen rakenne. 
Kondrosyytit sijaitsevat lakuuneissaan rustomat-
rikisin seassa. Perikondrium kuvattu matriksin 
pinnalle punaisella.

Rustokudoksen merkitys sikiön 
kehityksessä
Ihmisen rustokudos muodostuu sikiökehityksen 
aikana ja kasvaa lapsuusiässä. Suurin osa ihmi-
sen luista muodostuu rustoisen mallin kautta, 
endokondraalisesti luutumalla. Sikiön tukiran-
gan malli valmistuu noin seitsemässä viikossa, 
jonka jälkeen rustokudos alkaa vähitellen kor-
vautua luukudoksella. Tämä mekanismi toimii 
todella tarkasti; aikuisen täysin kehittynyt luu on 
muodoltaan hyvin lähellä sikiökauden rustoista 
mallia.

Rustoinen malli alkaa kehittyä lähelle toisiaan 
kondensoituvista alkion soluista, jotka alkavat 
ilmentää erityisesti kahta rustokudoksen kan-
nalta keskeistä proteiinia koodaavaa geeniä, 
Sox9:ää ja Runx2:ta. Sox9 on välttämätön rus-
ton muodostumiselle, Runx2-geenin puuttumi-
nen estää puolestaan luukudoksen syntymisen. 
Sox9-geenin ilmentymisen alkaessa tiiviin solu-
ryppään keskimmäiset solut alkavat muodostaa 
rustomatriksia, jakautuen ja kasvaen samalla. 
Näin syntyy laajeneva rustosolujen muodostama 
rustorakenne, jota ympäröi tiivis kerros rusto-
kudoksen muodostamiseen erikoistumattomia 
soluja. Keskellä sijaitsevat rustosolut muuttuvat 
pian hypertrofisiksi eivätkä enää jakaudu. Tässä 
vaiheessa nämä rustosolut alkavat erittää Indi-
an Hedgehog – signaalimolekyyliä. (Alberts B, 
Johnson A, ym., 2008) 

Indian Hedgehog – molekyyli lisää tiettyjen Wnt-
proteiinien tuotantoa, mikä aiheuttaa Wnt-reak-
tiopolkujen käynnistymistä rustoa ympäröivissä 

soluissa. Tästä seuraa ruston muodostumiselle 
välttämättömän Sox9-geenin sammumisen näis-
sä rustokudokseksi erilaistumattomissa soluissa. 
Sitä vastoin reaktiopolku ylläpitää Runx2-gee-
nin ilmentymistä, ja tästä johtuen solut alkavat 
erikoistua osteoblasteiksi, jotka alkavat muodos-
taa luukudosta rustoisen aihion ympärille. Wnt-
reaktiopolun kulku on siis avainsäätelijä luu- ja 
rustokudoksen muodostumiselle: reaktiopolun 
aktivoiminen saa aikaan luukudoksen muodostu-
misen, sen estäminen taas tuottaa rustokudosta.

Kuva 3. Kondroblastit jakaantuvat voimakkaasti 
muodostaen samaan aikaan rustomatriksia ympä-
rilleen. Kypsät kondrosyytit eivät jakaudu, mistä 
johtuen ruston uudistumista ei tapahdu. (Alberts 
B, Johnson A, ym., 2008)

Syntyvän luukudoksen yhteydessä olevat rusto-
solut kuolevat pian jättäen suuria aukkoja rusto-
matriksiin, ja itse rustomatriksi mineralisoituu. 
Osteoklastit ja verisuonet valtaavat ontelot ja 
poistavat rustomatriksia tehden tilaa luukudosta 
muodostaville osteoblasteille. Luiden päissä ole-
vat epifyysilevyt korvautuvat luulla vasta ihmi-
sen kasvukauden päättyessä, tosin käytännössä 
samoilla mekanismeilla (Alberts B, Johnson A, 
ym., 2008).

Keskeistä rustokudoksen uusiutumisen kannal-
ta tässä kehityspolussa on erityisesti tapahtumia 
ohjaavat geenit. Sox9-geeni vaikuttaa ainoastaan 
lyhyen aikaa rustokudoksen kehityksessä ennen 
sammumistaan. Kun tämän geenin ilmeneminen 
päättyy, erilaistumattomat kantasolut eivät enää 
kehity kondroblasteiksi ja sen myötä kondrosyy-
teiksi. Jotta keho kykenisi korjaamaan suurem-
pia rustovaurioita ja –puutoksia, olisi tämän gee-
nin ilmentyminen vaurioalueen soluissa varsin 
välttämätöntä. 
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Rustokudoksen uusiutuminen

Rustokudoksen heikon uusiutumisen 
syitä

Ruston uudistuminen on ajankohtainen ja osin 
kiistanalainen aihe. Rustokudoksen, etenkin ni-
velruston, uudistuminen luokitellaan yleisesti lä-
hes olemattomaksi sen hitaan aineenvaihdunnan 
takia, mikä johtuu verisuonten ja hermotuksen 
puuttumisesta. Täten rustokudos ei pysty vastaa-
maan sille aiheutuviin, varsinkaan suuriin, vauri-
oihin miltei lainkaan (Tyyni & Karlsson 2000). 

Kondrosyytit sijaitsevat rustokudoksen matrik-
sissa omissa solurykelmissään, joita kutsutaan 
lakuuneiksi. Lakuunit ovat tiiviisti lasimaisen 
soluväliaineen ympäröimiä, eivätkä kondrosyytit 
tästä syystä kykene havaitsemaan ruston vaurioi-
ta saatikka viestimään toisilleen korjaustoimien 
aloittamiseksi. Rustokudoksen staattisuus ko-
rostuu nivelpinnoilla, missä lasirustolta puuttuu 
hermotettu ja verisuonikas rustokalvo, ja missä 
aineenvaihdunta on yksinomaan nivelnesteen 
varassa. Elastisen ruston sekä esimerkiksi hen-
gitysteissä sijaitsevan hyaliiniruston tapauksessa 
rusto saa tarvittavat ravinteensa ruston pinnalla 
sijaitsevan perikondriumin avulla, joskaan tämä 
rakenne ei vaikuta olennaisesti edellä mainit-
tujen kudosten uudistumiskykyyn. (Lehtonen 
2013)

Rustokalvo on kaksiosainen kalvo ruston pinnal-
la, jonka kautta ruston aineenvaihdunta yleensä 
toimii. Normaalisti rusto uusiutuu rustokudoksen 
pinnalta, rustokalvon sisäosasta, jonne kondrob-
lastit ovat sijoittuneet. Kondroblastit ovat rusto-
matriksia muodostavia kondrosyyttien esiasteita, 
jotka jäävät ajan mittaan itse tuottamansa rus-
tomatriksin ympäröimiksi, jolloin kypsyminen 
kondrosyytiksi tapahtuu. Nivelpinnoilla ruston 
kehityttyä kasvukauden loppuun mennessä ni-
velruston äärimmäisen tiivis rakenne on aiheut-
tanut käytännössä kaikkien rustosolujen kehityk-
sen kondrosyyteiksi. Näin nivelpinnoilla ei ole 
rakenteita, jotka sisältäisivät uutta rustomatriksia 
tuottamaan kykeneviä kondroblasteja. (Tuukka-
nen 2013)

Ruston kasvu voidaan jakaa appositionaaliseen 
ja interstitiaaliseen kasvuun. Interstitiaalisessa 
kasvussa jakaantuvat kondrosyytit tuottavat uut-
ta rustoa ruston sisäosissa muodostamalla uutta 
ruston väliainetta. Appositionaalisessa kasvus-
sa kondroblastit tuottavat uutta rustoa vanhan 
ruston päälle (Tuukkanen, 2013). Tällöin rusto 
valjastaa muiden kudosten soluja oman toimin-
tansa edistämiseen värväämällä sitä ympäröiväs-
tä sidekudoksesta fibroblasteja ja muuttamalla 
ne kondrosyyteiksi (Alberts B, Johnson A, ym., 
2008). Tämä kasvu on nivelruston tapauksessa 
selvästi lähimpänä uusiutumista. Vaikka apposi-
tionaalista kasvua tapahtuukin kypsyneessä rus-
tokudoksessa, ei ole kuitenkaan todettu meka-
nismeja, joilla tämä kasvu käynnistyisi vaurion 
syntymisen seurauksena.

Hyaliiniruston uusiutuminen ja 
nivelrikko

Yksi yleisimmistä nivelruston vaivoista on ni-
velrikko eli artroosi. Se on hyvin kivulias, ja voi 
esiintyä laajoilla alueilla nivelpintoja. Nivelrik-
ko kehittyy vähitellen, kun heikkoja niveliä rasi-
tetaan toistuvasti suurella kuormituksella. Vähi-
tellen nivelrusto alkaa rappeutua luun pinnalta ja 
luu pääsee suoraan kosketukseen toisen nivelen 
tai pahimmassa tapauksessa toisen luun kanssa. 
Vaiva on voimakkaasti elämänlaatuun vaikutta-
va, minkä vuoksi onkin tärkeää vahvistaa rusto-
aan nuoruusiässä fyysisellä urheilulla (Multanen 
2008). Tällöin esimerkiksi nivelissä sijaitseva 
rusto kehittyy vahvaksi ja tukevaksi.

Yleinen kliininen vaiva onkin polven nivelrus-
ton laaja-alainen rikkoutuminen. Kirurgisen hoi-
don, liikunnan ja painonhallinnan avulla kipua 
ja vaivaa voidaankin lievittää, mutta täydellinen 
paraneminen on epätodennäköistä. Nivelruston 
korjaushoidolla pyritään saamaan ihmisen elä-
mänlaatu ennalleen nivelrikon jälkeen ja pysäyt-
tämään nivelrikon paheneminen. Kun nivelrusto 
ei itsestään korjaudu hyvin, on kehitteellä usei-
ta kliinisiä menetelmiä vaivan parantamiseksi. 
Hoidon tärkein tehtävä onkin palauttaa nivelpin-
noilla sijaitseva lasirusto ennalleen mahdollisim-
man hyvin (Kiviranta 2004).
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Lopuksi
Nivelrusto ei itsessään uusiudu juuri lainkaan. 
Evoluutio on kehittänyt rustokudoksen kestä-
mään muuttumattomana koko yksilön elinajan, 
mikä on muodostunut ongelmaksi ihmisten kes-
kimääräisen eliniänodotteen jatkuvasti noustes-
sa. Haasteena onkin tutkia ja selvittää lisää siitä, 
miten nämä rustokudoksen omat uusiutumiseen 

vaikuttavat tekijät saataisiin aktivoitua ja valjas-
tettua lääketieteen tarkoituksiin. Seuraavalla si-
vulla on esitetty kaavio, joka vertailee eri rusto-
tyyppejä tarkoituksena tuoda esille rakenteen ja 
esiintymispaikan yhteys. Tätä kautta voi ymmär-
tää, miten paljon esiintymispaikan olosuhteet 
asettavat rajoituksia ruston rakenteelle ja näin 
ollen myös sen kyvylle ylläpitää uusiutumiseen 
vaadittavia rakenteita.

Rustotyyppi Soluväliaine Solut, kalvo Säikeet Esiintymispaikka
Lasirusto Lasimainen, 

nestepitoisinta eri 
rustotyypeistä

Litteät 
kondroblastit, 
lakuuneja, 
nivelpinnoilla ei 
rustokalvoa

II-tyypin 
kollageeniä, 
verkkomaisesti

Nivelet, rustoiset 
mallit sikiön-
kehityksessä, 
hengitystiet

Syyrusto Vähän nestettä → 
kuivahkoa

Ovaalin 
muotoisia, 
rykelmissä, 
rustokalvo

II-tyypin 
kollageeniä, 
viivamaisesti 
järjestyneet

Jänne-luuliitokset, 
nikamavälilevyt

Elastinen rusto Kellertävää, 
sameaa, 
joustavaa, 
puolikiinteää

Lasirustoon 
nähden paljon 
soluja, ei 
rustokalvoa

Hyvin joustavaa, 
elastisia säikeitä

Ulkokorva,  
kurkunkansi, 
osa kurkunpään 
rustoista

Kaavio 1. Vertailussa eri rustotyyppien piirteet ja esiintymispaikat. (Tuukkanen 2013)
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Tiivistelmä
Normaali solu voi muuttua syöpäsoluksi DNA:ssa tapahtuvien muutosten seurauksena. Muutokset voivat olla 
mutaatioita tai epigeneettisiä muutoksia ja niitä täytyy tapahtua useita. Onkogeeneissä ja kasvunrajoitegee-
neissä tapahtuvien muutosten seurauksena solun jakautumisen säätely häiriytyy ja solu alkaa jakautua sääte-
lemättömästi. Syöpäsolu onnistuu myös välttämään apoptoosin, joka normaalisti tapahtuisi tilanteessa, jossa 
solun toiminta on häiriintynyt. Syöpäsolukon edelleen kasvaessa telomeraasien aktivaatio mahdollistaa ra-
joittamattoman jakautumiskyvyn. Koska syöpäsolukko tarvitsee ravinteita ja happea kuten muutkin solut, sen 
kehitys vaatii uudisverisuonitusta. Syöpäsolujen edelleen muuttuessa ne pystyvät irtautumaan ympäristöstään 
ja leviämään veri- ja imusuoniston kautta muualle elimistöön (Hannahan ja Weinberg 2011, Joensuu ym. 2007).

Johdanto
Normaalin solun muuttuminen syöpäsoluksi 
vaatii yleensä useita mutaatioita solun DNA:ssa. 
Mutaatioita voivat aiheuttaa erilaiset ympäristö-
tekijät, kuten karsinogeenit, UV-säteily ja viruk-
set. Mutaatio voi olla esimerkiksi pistemutaatio, 
jonka seurauksena voi syntyä yhden aminoha-
pon osalta virheellinen proteiini. Mutaatio voi 
olla myös kromosomaalinen translokaatio, jossa 
syöpägeeni siirtyy toisen geenin säätelyalueen 
yhteyteen, mikä lisää tai vähentää sen luentaa. 
Geenit voivat myös monistua, jolloin geenistä 
syntyy jopa kymmeniä kopioita.

DNA:ssa tapahtuvat muutokset voivat olla myös 
epigeneettisiä, joista tärkein on DNA:n mety-
laatio. Tämä hiljentää geenin luentaa. Geneetti-

nen mutaatio tai epigeneettinen muutos voi olla 
myös peritty, jolloin alttius syövän syntyyn on 
kasvanut. Kun solun kasvua ja jakautumista sää-
televät geenit vaurioituvat, solu alkaa jakautua 
hallitsemattomasti. Nopea jakautuminen altistaa 
solun uusille mutaatioille. Tavallisesti kasvun-
rajoitegeenit ja solusyklin säätely pitävät solun 
jakautumisen hallinnassa. 

Muodostunut kasvain voi olla hyvänlaatuinen eli 
benigni tai pahanlaatuinen eli maligni. Pahanlaa-
tuinen kasvain eroaa hyvänlaatuisesta siten, että 
se pystyy tunkeutumaan ja tuhoamaan ympäröi-
vää kudosta ja lähettämään etäpesäkkeitä muualle 
elimistöön. Syöpä tarkoittaa aina pahanlaatuista 
kasvainta ja siihen voidaan liittää kuusi tyyppio-
minaisuutta., jotka on esitetty kuvassa 1 (Hanna-
han ja Weinberg 2011, Joensuu ym. 2007).
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muodostuksen aktivointi 

Uudisverisuonituksen 

muodostaminen 

Rajoittamaton jakau-

tumiskyky 

Solukuoleman vält-

täminen 
syöpäsolu 

Kuva 1. Syöpäsolun tuntomerkit (mukaillen Hanahan ja Weinberg 2011).
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Syövän tuntomerkit

Lisääntymistä ylläpitävät signaalit

Normaalissa kudoksessa terveiden solujen tuot-
tamat kasvua ja lisääntymistä edistävät signaalit 
ovat tarkoin säädeltyjä. Syöpäsolussa tämä sää-
tely pettää DNA:n vaurioiduttua. 

Onkogeenit ovat solun kasvua sääteleviä geene-
jä, joiden DNA-vauriosta johtuva toiminnan li-
sääntyminen tai muuttuminen toisenlaiseksi voi 
johtaa solun muuttumiseen syöpäsoluksi. Onko-
geeneistä koodatut proteiinit voivat olla solun 
ulkopuolella toimivia kasvutekijöitä. Syöpäsolu 
tuottaa niitä ulkopuolelleen, jolloin ne tarttuvat 
solun oman solukalvon reseptoreihin. Syöpäsolu 
voi saada signaalillansa myös ympäröiviä soluja 
tuottamaan kasvutekijöitä. Jotkut onkoproteiinit 
ovat solukalvon reseptoreita tai signaalinvälittä-
jämolekyylejä. Osa onkoproteiineista taas sitou-
tuu suoraan DNA:han vaikuttaen geenien luen-
taan tai DNA:n kahdentumiseen. Onkogeeneja 
ovat esimerkiksi RAS, MYC ja RAF (Hannahan 
ja Weinberg 2011, Joensuu ym. 2007).

Kasvunrajoitegeenien välttäminen

Kasvunrajoitingeenit ovat geenejä, jotka sitoutu-
vat solun jakautumista edistäviin proteiineihin, 
hiljentävät ne ja estävät näin solun jakautumista. 
Kun kasvunrajoitingeenit hiljenevät mutaation 
tai metylaation seurauksena, solunjakautuminen 
kiihtyy.

Kasvunrajoitingeenit voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: portinvartijageenit, DNA-eheyden yl-
läpitäjägeenit ja syöpäsolukon muodostumista 
edistävän ympäristön syntyä estävät geenit. Por-
tinvartijageenit estävät solun jakautumista tai ai-
heuttavat apoptoosin eli ohjelmoidun solukuole-
man. DNA-eheyden ylläpitäjägeenit huolehtivat 
nimensä mukaisesti DNA:n eheydestä ja vaurio 
johtaa helposti uusien mutaatioiden syntyyn. 

Tunnetuimpia kasvunrajoitingeenejä ovat p53 
ja RB, jotka ovat molemmat tyypiltään portin-
vartijageenejä. RB eli retinoblastoomaproteiini 
yhdistelee sekä solun sisältä, että solun ulko-
puolelta tulevia signaaleja ja säätelee sen perus-
teella solun kasvua ja erilaistumista. Solusyklin 
rajoitepisteessä fosforyloitunut RB aktivoi E2F-
transkripitiotekijän ja muodostuu DNA:n kah-

dentumisen mahdollistavia proteiineja. Kun RB 
geeni ei toimi, solun nopea lisääntyminen mah-
dollistuu. p53 saa viestejä solun sisältä. DNA:n 
vaurioiduttua tai kasvua edistävien sig-naalien 
lisäännyttyä p53 voi saada solusyklin pysähty-
mään, kunnes solun tila on taas normaali tai se 
voi ohjata solun apoptoosiin (Hannahan ja Wein-
berg 2011, Joensuu ym. 2007).

Solukuolemien välttäminen

Apoptoosi eli ohjelmoitu solukuolema on tärkein 
solukuoleman mekanismi. Apoptoosin voivat 
saada aikaan esimerkiksi elinten kehitykseen liit-
tyvät signaalit, tulehdukseen liittyvät patologiset 
tapahtumat, kasvutekijöiden puutos, soluväli-
ainekontaktien muuttuminen ja DNA-vauriot. 
Apoptoosi toimiikin luonnollisena esteenä syö-
päsolun syntymiselle.

Solu voi vastaanottaa apoptoosiin johtavan sig-
naalin solun ulkopuolelta tai solun sisältä. Eri-
tyiseen Bcl-2 säätelyproteiiniperheeseen kuuluu 
apoptoosia estäviä ja apoptoosia edistäviä prote-
iineja. Bcl-2, Bcl-, Bcl_w, Mcl-1 ja A1 estävät 
apoptoosia sitoutumalla apoptoosia edistäviin 
proteiineihin ja hiljentämällä ne. Bax ja Bak 
aikaansaavat apoptoosiin johtavien signaalien 
vapautumisen mitokondrioista. Tärkein näistä 
signaaleista on sytokromi c, joka aktivoi kaspaa-
sikaskadin, jota seuraa apoptoosi. Bcl-2 protii-
neilla sekä Bax ja Bak proteiineilla on yhteinen 
BH3-alue. Eräät proteiinit esimerkiksi Noxa ja 
Puma sitoutuvat apoptoosia estävien tai apoptoo-
sia edistävien proteiinien BH3-alueeseen edis-
täen apoptoosia. p53 geenin toiminta perustuu 
siihen, että se lisää Noxa:n ja Puma:n tuotantoa 
solun DNA:n vaurioiduttua. Kuvassa 2 on esitet-
ty kaavio apoptoosin säätelystä. Myös liiallinen 
onkoproteiinien määrä voi johtaa apoptoosiin 
osittain BH3-alueeseen sitoutuvien proteiinien 
kautta.

Syöpäsolun tärkein tapa välttää apoptoosi on 
vaurioitunut p53 geeni. Tällöin BH3-alueeseen 
sitoutuvia proteiineja ei muodostu DNA-vau-
rioiden seurauksena normaalisti eikä apoptoosi 
käynnisty. Syöpäsolut voivat myös lisätä apop-
toosia estävien proteiinien ja selviytymissignaa-
lien tuotantoa tai vähentää apoptoosia edistävien 
proteiinien tuotantoa (Hannahan ja Weinberg 
2011, Joensuu ym. 2007).
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Kuva 2. Apoptoosin säätely. Bcl-2, Bcl-, Bcl_w, Mcl-1 ja A1 estävät apoptoosia. Noxa ja Puma sekä Bak 
ja Bax edistävät apoptoosia. p53 lisää Noxan ja Puman tuotantoa.

Rajoittamaton jakautumiskykyä

Normaaleilla soluilla on vain rajallinen määrä ja-
kautumiskertoja, kun taas syöpäsolut pystyvät ja-
kautumaan lukemattomia kertoja vanhentumatta 
tai päätymättä solukuolemaan. Normaaleilla 
soluilla kromosomien päissä olevat telomeerit 
lyhenevät jokaisella jakautumiskerralla, kunnes 
jakautuminen on mahdotonta telomeerien lyhen-
nyttyä liiaksi. Telomeraasi on erikoistunut DNA 
polymeraasi, joka lisää telomeerien pituutta. 
Telomeraasia ei esiinny juurikaan normaaleissa 
soluissa, mutta syöpäsoluissa sen esiintyvyys on 
yleistä. Telomeraasi mahdollistaa syöpäsolujen 
jatkuvan solunjakautumisen ilman vanhenemista 
tai solukuolemaa. Näin syöpäsolukko pystyy li-
säämään elintilaansa ja synnyttämään mahdolli-
sesti uusia mutaatiota jakautumisten yhteydessä. 

Telomeraaseilla on havaittu myös muita aiem-
min tuntemattomia toimintatapoja. Telomeraa-
sin TERT-alayksikön on havaittu lisäävän Wnt-
signaalinreitin kulkua, mikä lisää beetakatenii-
nin transkriptiota. Wnt/beetakateniini-reitti on 
tärkeä kantasolujen ylläpidolle ja aktivaatiolle. 
Beetakateniinin liiallinen ilmentyminen aiheut-
taa muun muassa epidermaalisten kantasolujen 
aktivaatiota. TERT:n kyky aktivoida kantasoluja 
selittää, miksi muutokset sen aktivoimalla sig-
naalipolulla voivat olla karsinogeenisiä (Hana-
han ja Weinberg 2011, Park ym. 2009).

Uudisverisuonituksen muodostaminen

Syöpäsolut tarvitsevat happea ja ravinteita mui-
den solujen tapaan. Jakautuessaan ja levitessään 
ne tarvitsevat uutta verisuonistoa huoltamaan 
sisempiä osiaan. Muutoin syöpäsolukko jää pie-
neksi. Usein syöpäkasvaimen keskeltä löytyy 
nekroottista solukkoa, jonne verisuonitus ei ole 
ehtinyt kasvamaan ajoissa ja solut ovat kuolleet. 
On olemassa sekä uudisverisuonituksen inhi-
biittoreita että aktivaattoreita, joita kumpaakin 
on normaalissa verenkierrossa. VEGF (vascular 
endothelial growth factor) on uudisverisuonitus-
ta aktivoiva ja TSP (thrombospondin) inhiboiva 
kasvutekijä. Sekä solujen hapenpuute, esimer-
kiksi syöpäsolukon keskellä, että onkogeeni-
signaalit voivat lisätä VEGF:n ilmentymistä. 
Matriksin metalloproteaasit (MMP) voivat lisätä 
VEGF:n ilmentymistä poistamalla matriksiin eli 
soluväliaineeseen sidotun osan tehden VEGF:stä 
liukoisen. Myös fibroblastikasvutekijöiden per-
heeseen (FGF) kuuluvien kasvutekijöiden on 
arveltu ylläpitävän uudisverisuonitusta. Lisäksi 
monet luuydinperäiset solut kuten makrofagit, 
neutrofiilit, mast-solut ja myeloidiset progenito-
risolut. voivat osallistua patologiseen uudisveri-
suonitukseen. Luuytimen progenitorisolut voivat 
migroitua neoplastisiin solukkoihin ja liittyä uu-
disverisuonitukseen perisyyteiksi tai endoteeli-
soluiksi. Kuvassa 3 on esitetty edellä mainittuja 
säätelytekijöitä. Uusi verisuonitus on usein ha-
taraseinäistä, jolloin sen läpäisy ja syöpäsolujen 
etepesäkkeiden muodostus helpottuu. (Hanahan 
ja Weinberg 2011, Lee ym. 2005). 
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Kuva 3. Uudisverisuonituksen kehittyminen. Siihen liittyvät inhibiittorit (TSP) ja aktivaattorit 

(VEGF) sekä muita uudisverisuonitusta lisääviä tekijöitä. 
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Tärkein syöpäsolun tunnistukseen liittyvä piirre on sen kyky tunkeutua muihin kudoksiin eli 

invaasiokyky. Invaasioon liittyy kolme ominaisuutta: epänormaali liikkumiskyky, proteaasien 

eritys ja solujen välisen adheesion väheneminen. E-kadheriini on eräs solujen välinen 

liitosproteiini, jonka väheneminen on kasvaimen pahanlaatuisuuden tunnusmerkki. Sen 

ilmentymisen hävitessä solut pääsevät irtautumaan ympäristöstään. Toinen solujen liitosprote-

iini, N-kadheriini, esiintyy normaalisti eri kehitysvaiheissa solujen migraatiossa. Syöpäsolus-

sa sen runsaus edistää liikkuvuutta ja migraatiokykyä. CD44 taas on hyaluronaania sitova 

glykoproteiinireseptori, joka normaalisti osallistuu kantasolujen kiinnittymiseen kohdekudok-

sessa. Sitä on löydetty myös syöpäsolujen etäpesäkkeistä sekä ns. syöpäkantasoluista.  

 

Normaalisti tyvikalvo ja sidekudos estävät solujen kulkua. Proteaasien avulla syöpäsolut 

voivat raivata tietään kudosten läpi ja levitä edelleen verisuoniston ja imuteiden kautta. 

Proteaaseja voivat erittää sekä syöpäsolut itse, että niiden kanssa vuorovaikutuksessa olevat 

normaalit solut, kuten tulehdussolut.  Matriksin metalloproteaasit ovat tärkeimpiä kudosta 

hajottavia proteaaseja, joita on kolme perhettä: kollagenaasit, gelatinaasit ja stromelysiinit. 

Näiden vastavaikuttajia ovat niiden inhibiittorit (TIMP eli tissue inhibitors of metallo 

proteinases), joita voidaan käyttää syöpähoidoissa estämään tuumorin invasiivisuutta.  

 

Epiteliaalista alkuperää olevien syöpien etäpesäkkeissä on havaittu mesenkymaalisen 

solulinjan piirteitä. Tätä muutosta kuvataan usein epiteeli-mesenkyymitransitioksi (EMT). 

EMT edistää liikkumaan lähteneiden syöpäsolujen migraatiokykyä ja ohjelmoidun solu-
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Kuva 3. Uudisverisuonituksen kehittyminen. Siihen liittyvät inhibiittorit (TSP) ja aktivaattorit (VEGF) 
sekä muita uudisverisuonitusta lisääviä tekijöitä.

Invaasion ja etäpesäkemuodostuksen 
aktivointi

Tärkein syöpäsolun tunnistukseen liittyvä piir-
re on sen kyky tunkeutua muihin kudoksiin eli 
invaasiokyky. Invaasioon liittyy kolme ominai-
suutta: epänormaali liikkumiskyky, proteaasien 
eritys ja solujen välisen adheesion väheneminen. 
E-kadheriini on eräs solujen välinen liitosprote-
iini, jonka väheneminen on kasvaimen pahan-
laatuisuuden tunnusmerkki. Sen ilmentymisen 
hävitessä solut pääsevät irtautumaan ympäristös-
tään. Toinen solujen liitosproteiini, N-kadheriini, 
esiintyy normaalisti eri kehitysvaiheissa solujen 
migraatiossa. Syöpäsolussa sen runsaus edistää 
liikkuvuutta ja migraatiokykyä. CD44 taas on 
hyaluronaania sitova glykoproteiinireseptori, 
joka normaalisti osallistuu kantasolujen kiin-
nittymiseen kohdekudoksessa. Sitä on löydetty 
myös syöpäsolujen etäpesäkkeistä sekä ns. syö-
päkantasoluista. 

Normaalisti tyvikalvo ja sidekudos estävät solu-
jen kulkua. Proteaasien avulla syöpäsolut voivat 
raivata tietään kudosten läpi ja levitä edelleen ve-
risuoniston ja imuteiden kautta. Proteaaseja voi-
vat erittää sekä syöpäsolut itse, että niiden kans-
sa vuorovaikutuksessa olevat normaalit solut, 
kuten tulehdussolut. Matriksin metalloproteaasit 
ovat tärkeimpiä kudosta hajottavia proteaaseja, 
joita on kolme perhettä: kollagenaasit, gelatinaa-
sit ja stromelysiinit. Näiden vastavaikuttajia ovat 
niiden inhibiittorit (TIMP eli tissue inhibitors of 
metallo proteinases), joita voidaan käyttää syö-
pähoidoissa estämään tuumorin invasiivisuutta. 

Epiteliaalista alkuperää olevien syöpien etäpe-
säkkeissä on havaittu mesenkymaalisen solu-
linjan piirteitä. Tätä muutosta kuvataan usein 
epiteeli-mesenkyymitransitioksi (EMT). EMT 
edistää liikkumaan lähteneiden syöpäsolujen mi-
graatiokykyä ja ohjelmoidun solukuoleman vas-
tustusta uudessa ympäristössään ja tähän liittyy 
mm. CD44 geenin ilmentyminen ja kadheriini-
en muutokset (Underwood ym. 2009, Hanahan 
ja Weinberg 2011, Zöller: CD44, Kanwar ym. 
2010).
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Tiivistelmä
Ihmisen keskushermostoa, aivoja ja selkäydintä suojaavia rakenteita ovat selkäydinkanava, kallon luut sekä 
nestemäinen aivo-selkäydinneste eli likvori. Käsittelemme esseessämme likvorijärjestelmän kehitystä, histolo-
giaa, toimintaa ja sen merkitystä ihmiselimistössä.

Johdanto
Aivokudos on rakenteeltaan haurasta kudos-
ta, joka vaurioituu herkästi poikkeustilanteissa. 
Suurissa kiihtyvyyksissä tai päähän osuvissa 
iskuissa aiheutuvat vammat ovat pääsääntöi-
sesti pysyviä keskushermoston vähäisen uudis-
tumiskyvyn vuoksi. Kallo ja selkäydinkanava 
muodostavat hyvän suojan keskushermostolle 
normaaliolosuhteissa. Likvorin tärkein tehtävä 
on toimia keskushermoston iskunvaimentimena 
pehmentämällä liikkeiden vaikutuksia aivoihin. 
Aivojen ja likvorin tiheysero on vain noin neljä 
prosenttia, joten aivot käytännöllisesti katsoen 
kelluvat likvorivaipassa kallon sisällä. (Guyton 
& Hall 2000.)

Likvorin normaalia määrää vähentämällä voi-
daan lisätä tilaa kallon sisälle. Tällainen pusku-
riominaisuus on tärkeä aivojen tai muiden kal-
lonsisäisten rakenteiden laajentuessa. Aikuisen 
joustamaton kallo asettaa kuitenkin rajan laajen-
tumiselle. Puskuriominaisuuden nopean toimin-
nan mahdollistaa vilkas likvorikierto. (Guyton & 
Hall 2000.)

Likvoria tuottavien rakenteiden 
kehitys

Alkion aikainen kehitys

Ihmisen hermoston kehitys alkaa gastrulaation 
jälkeen alkiolevyn muodostumisella päällim-
mäisestä alkiolevystä, ektodermistä. Alkionke-
hityksen aikana muodostuvaa keskushermoston 
aihetta kutsutaan hermostoputkeksi. Varsinainen 
keskushermoston kehitys, neurulaatio, tapah-

tuu ryhmästä neuroepiteelisoluja. Tässä kehi-
tysvaiheessa muodostuu ensin hermostolevy 
sikiön selän puolelle. Vähitellen levy kuroutuu 
syvemmäksi kouruksi, saaden aikaan sulkeutu-
neen hermostoputken neljännen raskausviikon 
tietämillä (Sariola ym. 2003). Putken kraniaa-
liseen eli yläpuoliseen osaan kehittyy leveämpi 
kohta, johon muodostuvat aivot. Kraniaaliseen 
alaosaan syntyy kapeampi kohta, joka erilaistuu 
selkäytimeksi (Nyström 1988). Kehitysprosessia 
ohjaavat erilaiset viesti- eli signaaliaineet, ku-
ten retinoidihappo ja peptidi-kasvutekijä sonic 
hedgehog, SHH (Duodecim 1994). Alkiokauti-
sen hermoston kaavoittumisesta vastaavat väli-
aikaiset signalointikeskukset kuten selkäjänne, 
josta SHH erittyy sekä ektodermi, joka erittää 
signaloivaa molekyyliä, BMP:ta. Ektodermi 
aktivoituu BMP:n eritykseen mesodermaalisen 
viestikeskuksen ohjaamana. (Sariola ym. 2003.) 

Keskushermostossa on eniten erilaisia solu-
tyyppejä elimistön muihin kudoksiin verrattuna. 
Kaikkien solutyyppien alkuperä on neuroepite-
liaalisolukon kantasoluissa, jotka tuottavat var-
haisia hermosoluja, neuroblasteja. Erilaistumat-
tomat neuroblastit vaeltavat ominaisille paikoil-
leen keskushermostossa ja muuttuvat lukuisiksi 
erilaisiksi kypsiksi soluiksi viestimolekyylien 
sekä hermokasvutekijöiden ohjaamina. (Sariola 
ym. 2003.)

Kun neuroblastien tuotanto loppuu, alkaa her-
motukisolujen esiastesolujen, glioblastien, tuo-
tanto. Glioblastit erilaistuvat hermotukisoluiksi 
eli gliasoluiksi. Likvoria sisältävä kammiojär-
jestelmä kehittyy hermostoputken sulkeuduttua 
viidestä rakkulasta. (Nyström 1988.)
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Sikiön likvoritilan kehittyminen

Sikiön varhaisessa kehitysvaiheessa likvori 
virtaa vapaasti hermostoputkessa, mutta jo nel-
jännen kehityskuukauden aikana hermostolevy 
pullistuu paineen vaikutuksesta ulospäin taka-
aivoista, jolloin syntyy kaksi ohimon puoleista 
lateraalista aukkoa ja yksi sentraalinen aukko. 
Muodostuneiden rakenteiden kautta likvori al-
kaa virrata ympäröivään lukinkalvonalaiseen 
tilaan. (Nyström 1988.) Kehityksen myötä likvo-
ri ympäröi koko keskushermostoa muodostaen 
yhtenäisen nestetilan. Muodostunut likvoriti-
la voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen faasiin. 
Sisäiseen faasiin kehittyvät rakenteet käsittävät 
ihmisen aivokammiot ja ulkoinen faasi käsit-
tää lukinkalvonontelon eli subaraknoidaalitilan. 
(Kahle ja Frotscher 2010.

Aivokammiot
Kehittyneissä aivoissa on neljä aivokammiota 
eli ventrikkeliä. Sivu- eli lateraalikammiot ovat 
parilliset ja suuntautuvat väliaukon, foramen 
Monroi, välityksellä kolmanteen aivokammioon, 
joka sijaitsee talamusten välissä. Kolmannesta 
aivokammiosta johtaa pitkä ja kanavamainen ai-
vonesteviemäri, aqueductus cerebri, neljänteen 
aivokammioon. (Guyton & Hall 2000.)

Neljännessä aivokammiossa on kolme pientä 
aukkoa, jotka avautuvat subaraknoidaalitilaan. 
Yksi aukoista, foramen Magendie, on neljännen 
aivokammion keskiviivassa ja kaksi muuta kum-
pikin sivupoukamassa, foramina Luschaessa. 
(Niensted ym. 1995.)

Lukinkalvonontelo ja lukinkalvonjyväset
Lukinkalvo, arachnoidea mater, sijaitsee heti kal-
lon luiden ja kovakalvon, dura matter, sisäpuolel-
la. Lukinkalvon sisempi sidekudoksinen osa kiin-
nittyy löyhällä, hämähäkin seittiä muistuttavalla 
säieverkolla aivojen pinnalla olevaan pehmeäkal-
voon, pia materiin. Leptomeningitilaan eli lukin-
kalvon ja pehmeäkalvon väliin muodostuu lukin-
kalvonontelo, subaraknoidaalitila. Samaksi tilaksi 
käsitetään myös aivojen sisäiset ja ulkopuoliset 
poukamat, sisternat. (Guyton & Hall 2000.) Suba-
raknoidaalitila ympäröi kapeana myös selkäydin-
tä. Koska selkäydin loppuu jo L1-nikaman tasol-
la, jää selkäydinkanavan alaosaan laaja subarak-
noidaalitilan osa, josta tarvittaessa punktoidaan 
likvorinäyte. (Soinila ym. 2001.) Lukinkalvossa 
on mikroskooppisen pieniä sormimaisia lukinkal-

von poimuja, araknoideaaliviluksia, jotka työnty-
vät aivoveriviemäreiksi kutsuttujen laskimoiden 
sisään (Guyton & Hall 2000).

Ependyymiepiteeli
Alkujaan hermo- ja gliasoluja tuottanut neu-
roepiteeli muuttuu sikiön kehityksen aikana ai-
vokammioita verhoavaksi epiteeliksi, ependyy-
miepiteeliksi (Soinila ym. 2001). Ependyymie-
piteeli koostuu varsinaisista ependyymisoluista 
ja tanysyyteistä. Ependyymisolut ovat muodol-
taan kuutio- tai lyhyitä lieriöepiteelisoluja. Des-
mosomiliitoksilla toisiinsa liittyneiden solujen 
apikaalipinnalla on runsaasti mikroviluksia sekä 
yksi tai useampi värekarva, siilia. Ependyymie-
piteelin alta, basolateraalipuolelta, puuttuu yhte-
näinen tyvikalvo ja solut ovat kiinni alla olevien 
astrosyyttien ulokkeissa. Astrosyytit muodos-
tavat ependyymiepiteelin alaisen hermotukiso-
lukalvon. Osa ependyymisoluista erikoistuu ai-
voepiteelikudosta muistuttaviksi tanysyyteiksi. 
Tanysyyttejä on kolmannessa aivokammiossa, 
aivoveriviemärissä, selkäydinkanavassa sekä 
neljännen aivokammion pohjassa. (Kierzenbaum 
2007.) Näistä tanysyyttien haarat yltävät astro-
syyttikerrostuman läpi pia materiin, hypotala-
mukseen tai jopa keskushermoston ulkopuolelle 
saakka. Tanysyyteillä on useampia alamuotoja. 
(Rodriquez ym. 2005.) 

Aivokammioiden suonipunokset
Ependyymisolukosta kehittyvät aivokammioi-
den suonipunokset, plexus chorioideux, kaikkiin 
neljään aivokammioon. Aivoverisuonten kehit-
tyessä valtimohaarat työntyvät ependyymisolu-
kon alapuolelle ja muodostavat pitkulaisen syk-
kyrämäisen rakenteen. Punokset ovat puumai-
sia, kukkakaalta muistuttavia rakenteita, jotka 
muodostavat suuren pinta-alan. (Guyton & Hall 
2000.) Jokaiseen punoksen haaraan kehittyy yksi 
tai useampi valtimo, laskimo sekä ohutseinäinen 
hiussuonionkalo. Kaikkia näitä rakenteita ympä-
röi kuutioepiteelin peittämä kollageenisäikeiden 
verkko. Suonipunoksen epiteelisolujen apikaa-
liosassa, aivokammioiden puolella, on mikrovi-
luksia kuten ependyymisoluissakin, mutta solut 
ovat kytköksissä toisiinsa tiivisliitoksilla desmo-
somien lisäksi. Basolateraalisesti solut kiinnitty-
vät tyvikalvoon, jonka alla sijaitsevat kapillaarit, 
joiden fenestroitunut endoteeli sallii makromo-
lekyylien, kuten proteiinien kulun epiteelin alai-
seen tilaan, mutta suonipunosten epiteelin tiiviit 
liitokset estävät pääsyn kammioihin asti. Aivo-
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kammioiden suonipunokset sijaitsevat sivukam-
mioiden lateraalisilla sivuilla, kolmannen aivo-
kammion takaosassa ja neljännen aivokammion 
katossa. (Guyton & Hall 2000.)

Likvorkieto
Aikuisen ihmisen keskushermoston kokonais-
tilavuus on noin 1600–1700 ml. Tästä tilasta 
arviolta 150 ml täyttää likvori. Likvori kuuluu 
elimistön transsellulaarinesteisiin, joita on alle 
puoli prosenttia koko elimistön massasta. Kaikki 
likvoria sisältävät tilat ovat yhteydessä toisiinsa 
ja säätelytekijöiden ansiosta likvorin kokonais-
nestepaine säilyy lähes muuttumattomana. Yh-
dysaukkojen kautta likvori virtaa tilasta toiseen. 
(Guyton & Hall 2000.)

Likvorikierrolla tarkoitetaan likvorin muodos-
tumista, etenemistä likvoritilassa ja edelleen 
poistumista keskushermostosta verenkiertoon. 
Likvorikierron pumppausvoimana toimii aivo-
verenkierron pulssi. (Guyton & Hall 2000.)

Likvorin muodostuminen

Likvoria muodostuu noin puoli litraa vuorokau-
dessa, eli noin 3–4 kertainen määrä sen kertati-
lavuuteen nähden. Likvori siis uusiutuu useita 
kertoja vuorokaudessa. (Guyton & Hall 2000.) 
Pääosa vuorokaudessa muodostuvasta likvorista 
suodattuu aivojen verenkierron plasmasta aivo-
kammioiden suonipunosten, plexus choroideuk-
sien, kautta aivokammioihin. Tässä suodoksesta 
suurimman osan tuottavat sivukammioiden suo-
nipunokset, mutta tuotantoon osallistuu myös 
kahden muun kammion punokset. (Drake ym. 
2010.) Likvoria muodostuu, kun seerumia suo-
dattuu suonipunosten seinämien ependyymisolu-
jen läpi aivokammioon. Suonipunosten erityksen 
määrä on seurausta pääasiallisesti natriumionien 
aktiivisesta kuljetuksesta ionipumppujen avulla 
suonipunoksen ulkopinnalla olevien endoteeli-
solujen läpi. Natriumionit vetävät sähkökemialli-
sen gradientin mukaisesti mukanaan ison määrän 
kloridi-ioneja. Reagoidessaan keskenään natrium- 
ja kloridi-ionit lisäävät likvorin natriumkloridin 
määrää. Natriumkloridi lisää osmoottisesti aktii-
visena yhdisteenä välittömästi veden imeytymis-
tä osmoottisesti solukalvon läpi, jolloin likvorin 
vesikonsentraatio nousee. (Guyton & Hall 2000.) 

Aivoselkäydinnesteestä noin kolmasosa on pe-
räisin aivokudoksen soluvälinesteestä. Suodatus 
aivokammioihin tapahtuu ependyymisolujen ja 

lukinkalvon soluvälitilojen kautta. Pieni määrä 
likvoria palautuu aivoja ympäröivistä likvorti-
loista verisuoniteitse. (Guyton & Hall 2000.) 

Likvorin takaisinimeytyminen

Muodostunut likvori virtaa hiljalleen lateraali-
kammioista kolmanteen aivokammioon ja siitä 
edelleen aivonesteviemärin kautta neljänteen ai-
vokammioon. Neljännessä kammiossa olevien 
aukkojen kautta likvori kulkeutuu lukinkalvonon-
teloon. Lukinkalvonontelosta likvori pääsee lu-
kinkalvonjyvästen myötä veriviemäreihin, joista 
edelleen systeemiseen verenkiertoon. Elektroni-
mikroskooppitutkimuksissa on todettu, että lukin-
kalvonjyvästen pienestä koosta huolimatta niiden 
kautta pääsee suhteellisen vapaasti kulkemaan 
paitsi itse likvorin myötä myös verisolujen kokoi-
set kappaleet. (Guyton & Hall 2000.) 

Likvorin verenkiertoon siirtymisen mahdollistaa 
painegradientti. Vaikka kallonsisäinen paine on 
normaalisti alle 10 mmHg, on se silti riittävä siir-
tämään likvorin verenkiertoon, sillä veriviemärei-
den verenpaine on kallon sisällä minimaalinen. 
Likvorin poistuminen araknoidaalivillusten kautta 
tehostuu kompensatorisesti, mikäli kallonsisäinen 
paine on koholla. (Guyton & Hall 2000.) 

Likvoria imeytyy normaalioloissa takaisin ve-
renkiertoon myös aivokudoksen solujen solu-
välitilan kautta (Guyton & Hall 2000). Nenän 
limakalvojen imuteihin likvoria imeytyy seula-
levyn, lamina cribrosan, kautta. (Neurokirurgia.
fi 2011.) 

Likvorin koostumus

Kuljetustapahtumien merkitys

Normaalisti likvori on hyytymätöntä ja väritöntä 
kirkasta nestettä. Useiden tärkeiden ainesosien 
suhteen likvori poikkeaa muista kehon solunul-
koisista nesteistä. (Drake ym. 2010.) Likvorin 
koostumusta säätelee natrium-kloridi symportti 
sekä muut kuljetustapahtumat. Vähemmän tär-
keä kuljetus kohdistuu glukoosin, vetykarbo-
naatin ja kaliumin poiskuljetukseen hiussuoniin. 
(Guyton & Hall 2000.) 

Likvori on plasman kanssa iso-osmoottista (noin 
280 mosm/kg) ja niissä on sama natriumpitoi-
suus (140mmol/l). Kloridi-ioneja likvorissa on 
115 mmol/l, joka on 15 prosenttia enemmän 
kuin plasmassa. Kalium-ioneja sen sijaan on 2,6 
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mmol/l, 40 prosenttia vähemmän kuin plasmas-
sa. Likvorin glukoosipitoisuus on n. 4,3mmol/l, 
eli kolmasosa plasman pitoisuutta alhaisempi. 
(Guyton & Hall 2000.) 

Monet molekyylikooltaan suuret aineet eivät pää-
se juuri lainkaan verestä likvoriin tai osaksi aivo-
jen kudosnestettä, vaikka samat aineet pääsisivät 
muualla elimistössä helposti kudosnesteeseen. 
Veri-likvorieste ja veri-aivoeste ovat yksi elimis-
tön keino likvorin tasalaatuisuuden ja homeos-
taasin säilyttämiseksi. Veri-likvoriesteen vuoksi 
likvori on lähes solutonta ja proteiinejakin likvo-
rissa on vain hyvin vähän. (Guyton & Hall 2000.) 

Suojaavia mekanismeja

Veri-likvorieste, lukinkalvo-likvorieste ja veri-
aivoeste estävät monien aineiden kulun tilasta 
toiseen. Nämä aivoja suojaavat esteet toimivat 
lähes kaikkialla aivojen alueella, myös aivokam-
mioiden suonipunoksissa ja kudoshiussuonten 
seinämissä. Poikkeuksena ovat kohdat, joissa on 
esimerkiksi osmo-, glukoosi- tai kemo-resepto-
reita, jotka mittaavat elimistön nestekoostumuk-
sia. Näitä alueita on muun muassa hypotalamuk-
sessa, käpylisäkkeessä ja ydinjatkeen alueella 

area postremassa. Samoilta alueilta erittyy myös 
hormoneja verenkiertoon. (Guyton & Hall 2000.) 

Esteiden muodostamiseen osallistuu useam-
pi aivojen alueen erikoisrakenne. Lukinkalvo-
likvoriesteen muodostaa lukinkalvo, joka estää 
likvorin pääsyn piakalvonalaiseen tilaan ja lu-
kinkalvonjyväset, jotka estävät likvorin leviämi-
sen lukinkalvon jyvästen kautta. (Guyton & Hall 
2000.) 

Aivojen hiussuoniseinämien endoteelisolujen 
soluvälit ovat tavallista tiiviimmät ja aivohius-
suonien endoteelisolujen välillä on myös tiivis-
liitosvyöhykkeitä. Itse endoteelisolujen läpi ei 
juuri tapahdu pinosytoosirakkuloiden transsy-
toosia. (Ross ym. 1995.) Endoteelisolujen tyvi-
kalvo on tiivis ja myös astrosyytit muodostavat 
veri-aivo- ja veri-likvoriestettä omalta osal-
taan. Aivokammioiden suonipunosten epen-
dyymisolut ovat kiinnittyneet astrosyytteihin 
tyvikalvon puuttuessa. (Guyton & Hall 2000.) 
Ependyymisolujen välillä on vyöliitoksia ja tii-
visliitosvyöhykkeitä. Soluliitoksista huolimatta 
ependyymieste on huomattavasti läpäisevämpi 
kuin tavallisten endoteelisolujen kohdalla oleva 
veri-aivoeste. (Kierzenbaum 2007.)

Esteet läpäisevät erittäin 
hyvin

Esteet läpäisevät jonkin 
verran

Esteet eivät läpäise juuri 
lainkaan

• Vesi

• Hiilidioksidi

• Happi

• Rasvaliukoiset aineet, kuten 
alkoholi ja nukutuslääkkeet

• Elektrolyytit, kuten natrium, 
kalium ja kloridi

• Plasman proteiinit

• Ei-rasvaliukoiset lääkkeet ja 
huumeet

Taulukko 2. Veri-likvoriesteen ja veri-aivoesteen läpäisevyys erityyppisille aineille (Guyton & Hall 2000).
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G1  Meioosi – vähemmän on enemmän
Koistinen, Netta & Jääskeläinen, Jenny
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
4.9.2009
Tarkastaja: Mika Nevalainen

Tiivistelmä
1800-luvun loppupuolella joukko tutkijoita eri puolilla maapalloa havaitsi, että sukusolut ovat haploidisia. Ym-
märrettiin, että sukusoluilla on oma jakautumismekanisminsa, meioosi. Kromosomien käyttäytyminen mei-
oosissa oli odotettua monimutkaisempaa ja vasta 1930- luvun alkupuolella meioosin vaiheet saatiin selvitettyä. 
Meioosi koostuu kahdesta peräkkäisestä solunjakautumisesta: vähennys- ja tasoitusjakautumisesta. Yhdestä 
kantasolusta kehittyy 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 siittiösolua. Evoluution kannalta tärkeää on meioosissa tapahtuva tekijäinvaihdos(crossing over), 
jossa geneettinen materiaali sekoittuu keskenään. Tuloksena on 223=8,4*106 erilaista gameettia eli sukusolua. 
Tämä mahdollistaa geneettisen materiaalin monimuotoisuuden, säilyttäen lajille ominaisen kromosomiluvun 
sukupolvesta toiseen. Nykyään tutkitaan meioosille spesifisiä proteiineja, jotka vaikuttavat kromosomien käyt-
täytymiseen solunjakautumisessa (Alberts ym. 2002).

Meioosi
Meioosi, eli suvullinen jakautuminen alkaa kro-
mosomiston kahdentumisella, jota seuraa kaksi 
solunjakautumista. Kromosomisto kahdentuu 
vain kerran, kun taas solun ja tuman jakautu-
misia on kaksi (Heino ym. 2007). Näin yhdestä 
kantasolusta saadaan neljä haploidia gameettia 
eli sukusolua, jotka sisältävät vain yksinkertai-
sen peruskromosomiston. Sukusolujen esiasteet 
hakeutuvat sukupuolielimiin sikiökauden alussa 
kromosomiston ollessa vielä diploidinen. Tällöin 
solujakautuminen on vielä mitoottista. Mitoosis-
sa somaattinen solu jakautuu kahdeksi identti-
seksi tytärsoluksi. Kromosomit ja tuman DNA 
kahdentuvat, mutta kromosomiluku pysyy dip-
loidisena. Meioosin tasoitusjakautuminen vastaa 
mitoottista solunjakautumista. Meioosi alkaa 
myöhemmin, tytöillä jo sikiökaudella, pojilla 
murrosiässä (Aula ym. 1998). Mitoosi edustaa 
suvutonta jakautumista, kun taas meioosissa ta-
pahtuu suvullinen jakautuminen (Solunetti, So-
lunjakautuminen).

Mitoosissa perintöaines siirtyy muuttumattoma-
na tytärsoluihin. Meioosin tarkoituksena on yllä-
pitää biologista erilaisuutta tekijäinvaihdoksella, 
jossa äidin ja isän geneettinen perimä sekoittuu 
muodostaen perimältään uudenlaisen yksilön. 
Meioosissa tärkeää on haploidien solujen tuotta-
minen, sillä ilman meioosia syntyisi lopulta tet-

raploideja soluja, jotka sisältävät nelinkertaisen 
kromosomiston. Polyploidia eli yksinkertaisen 
kromosomiston moninkertaistaminen johtaa lä-
hes poikkeuksetta sikiönkehityksen pysähtymi-
seen ja spontaaniin aborttiin (Niemi ym. 1994). 
Meioosi koostuu vähennys- ja tasoitusjakautu-
misesta. Ennen varsinaista vähennysjakautumis-
ta on interfaasi- eli lepovaihe (Aula ym. 1998). 
Vähennysjakautumiseen kuluu profaasi I, meta-
faasi I, anafaasi I, telofaasi I ja sytokineesi. Ta-
soitusjakautumiseen kuuluu profaasi II, metafaa-
si II, anafaasi II, telofaasi II ja sytokineesi (Solu-
netti, Meioosi). Meioosi kulkeutuu loppuun asti 
vain jos munasolu hedelmöittyy (Kierszenbaum 
2007).

Vähennysjakautuminen

Profaasi I

On tavallista, että profaasi I voi kestää kuukau-
sia tai jopa vuosia. Profaasi I voi viedä yli 90% 
meioosin kestosta (Alberts ym. 2002). Profaasi 
I:n aikana kromatidit eli DNA-juosteesta muo-
dostuneet kromosomin kaksi puoliskoa menevät 
tiukalle kierteelle ja vastinkromosomit asettuvat 
rinnakkain (konjugoituvat). Profaasi I jaetaan 
useaan osaan: Leptoteeni, tsygoteeni, pakytee-
ni, diploteeni ja diakineesi (kuva 1) (Aula ym. 
1998).
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Leptoteenin aikana kromosomit tulevat näkyviin 
ohuina, pitkinä rihmoina. Tsygoteenissa kromo-
somit pariutuvat niin kutsutuiksi bivalenteiksi 
synaptoneemakompleksina tunnetun rakenteen 
avulla. Synaptoneemakompleksi sitoo vastink-
romosomit yhteen koko pituudeltaan. Bivalentti 
on kahden homologisen kromosomin muodosta-
ma pari, joka koostuu neljästä kromatidista. Sitä 
kuinka kromosomiparit tunnistavat toisensa, ei 
vielä tiedetä tarkasti (Alberts ym. 2002). Synap-
toneemakompeksilla on iso merkitys kromoso-
mien oikean yhdistymisen kannalta ja se stabi-
loi kromosomiparin rakennetta. Sisarkromatidit 
pysyvät läheisessä kontaktissa kohesiini-prote-
iinikompleksin avulla. Pakyteenin eli nelirihma-
vaiheen aikana kromosomit lyhenevät ja pak-
sunevat. Homologit kromosomit ovat yhtyneet 
pitkin pituuttaan. Pakyteenin loppuvaiheessa 
tapahtuu tekijäinvaihdosta (crossing over) kro-
mosomien pakkautuessa tiiviisti yhteen. Tämä 
mahdollistaa kiasmoiden eli vastinkromosomi-

en ristinkaltaisten liittymäkohtien syntymisen 
homologisten kromosomien välille. Jokainen 
kahdentunut homologipari on kiinni toisissaan 
ainakin yhdellä kiasmalla. Kiasmassa vastink-
romosomit menevät päällekkäin muodostaen 
yhtymäkohtia, jolloin kromatidit vaihtavat pe-
rintöaineksia keskenään. Tekijäinvaihdoksia ta-
pahtuu yhdessä kromosomiparissa keskimäärin 
1–2 kappaletta. Diploteenin aikana kiasmat tii-
vistyvät ja ovat havaittavissa valomikroskoopil-
la. Kiasmat saavat aikaan geenivaihdoksia isän 
ja äidin kromosomien välillä, joten kromosomit 
sisältävät nyt geenejä molemmilta vanhemmilta. 
Diakineesissa kromosomit loittonevat toisistaan, 
siten että kromosomiparit ovat kiinni toisissaan 
ainoastaan kiasmakohdista. Tumakotelo hävi-
ää ja tumasukkula muodostuu. Tässä vaiheessa 
munasolun kypsyminen pysähtyy jo sikiöaikana 
useiksi vuosiksi ja jatkuu vasta juuri ennen ovu-
laatiota (Aula ym. 1998, Niemi ym. 1994, Solu-
netti, Meioosi).

         Leptoteeni      →      Tsygoteeni      →      Pakyteeni      →      Diploteeni+Diakineesi  

Kuva 1: Profaasi I:n vaiheet (Aula ym. 1998).

Metafaasi I

Vastinkromosomiparit kulkeutuvat sattumanva-
raisesti keskitasoon rinnakkain. Tumasukkulan 
säikeet kiinnittyvät vastinkromosomien sentro-
meerikohtiin (kuva 2) (Solunetti, Meioosi).

Anafaasi I

Homologiset vastinkromosomiparit irtoavat toi-
sistaan mikrotubulusten vetäminä, jonka seu-
rauksena ne kulkeutuvat solun vastakkaisiin päi-
hin (kuva 2). (Solunetti, Meioosi).

Telofaasi I

Kromosomiparit ovat jakautuneet vastakkaisiin 
päihin. Sytokineesin seurauksena syntyy kaksi 
haploidista solua, jotka sisältävät kaksi toisiin-
sa kiinnittynyttä kromatidia (kuva 2) (Solunetti, 
Meioosi).
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             Metafaasi I      →      Anafaasi I      →      Telofaasi I      →      Sytokineesi

Kuva 2: Meioosin vähennysjakautumisen vaiheet: Metafaasi I, anafaasi I, telofaasi I, sekä sytokineesi. 
Profaasi I on esitetty kuvassa 1 (Aula ym. 1998).

Interfaasi

Interfaasi on lyhytkestoinen välivaihe vähennys- 
ja tasoitusjakautumisen välillä. Kromosomit 
eivät kahdennu ja sisarsentromeerit eroavat toi-
sistaan. Tässä vaiheessa sentriolit hakeutuvat 
tuman vastakkaisille puolille tumakalvoa pitkin. 
Uutta DNA:ta ei valmistu. Kromatidit saatta-
vat katketa interfaasin aikana, mikä aiheuttaa 
rakenteellisia kromosomimutaatioita. Tämä on 
suhteellisen yleistä, mutta korjattavissa DNA:n 
korjausmekanismien avulla. Kromosomimutaa-
tiot voivat aiheuttaa sikiönkehityksen häiriöitä, 
kuten epämuodostumia. (Niemi ym. 1994, Solu-
netti, Meioosi).

Tasoitusjakautuminen
Meioottinen tasoitusjakautuminen vastaa meka-
nismiltaan täysin mitoosia. Vähennysjakautumi-
sen aikana syntyneet kaksi tytärsolua jakautuvat 
neljäksi haploidiseksi tytärsoluksi.

Profaasi II

Kromosomit tiivistyvät jälleen ja lyhenevät 
muuttuen kromatideiksi. Tumakotelo häviää 
profaasin loppuvaiheilla. Mikrotubuluksia muo-
dostuu tuman vastakkaisiin päihin siirtyneiden 
sentriolien läheisyyteen (Solunetti, Meioosi).

Metafaasi II

Kromosomit kulkeutuvat yksitellen jakotasoon 
tuman keskelle (Kuva 3) (Solunetti, Meioosi).

Anafaasi II

Tytärkromatidit irtoavat toisistaan ja kulkeutu-
vat tuman vastakkaisiin päihin lyhenevien mik-
rotubulusten vetäminä. Anafaasi II:n päättyessä 
tytärkromatidit ovat sijoittuneet tuman vastak-
kaisiin napoihin. Syntyvät haploidiset tytärsolut 
sisältävät yksikromatidiset kromosomit (Kuva 3) 
(Solunetti, Meioosi).

Telofaasi II

Tumasukkula häviää tumajyväsen ja tumakote-
lon muodostuessa uudelleen. Kromosomit ovat 
tumakotelon ympäröimiä. Kromosomit purkau-
tuvat ja sentriolit siirtyvät tuman viereen (Solu-
netti, Meioosi).

Sytokineesi

Sytokineesi tarkoittaa tytärsolujen kuroutumista 
erilleen aktiinifilamenteista ja myosiinista muo-
dostuneen renkaan avulla. Supistuminen alkaa 
anafaasi II vaiheessa ja jatkuu telofaasi II vai-
heeseen. Solulima ja monistetut soluelimet jae-
taan neljän syntyvän tytärsolun kesken. Synty-
vissä tytärsoluissa on haploidinen kromosomisto 
(Kuva 3). Meioosin loputtua miehillä on yhdestä 
kantasolusta kehittynyt neljä siittiösolua. Naisil-
la syntyy kolme surkastunutta poistosolua (po-
lar body) ja yksi varsinainen munasolu, joka saa 
suurimman osan kantasolun solulimasta (Kiers-
zenbaum 2007, Solunetti, Meioosi). 
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         Profaasi II  →  Metafaasi II  →  Anafaasi II + Telofaasi II  →  Sytokineesi

Kuva 3: Vähennysjakoa (kuva 2) seuraa tasoitusjako. Vähennysjaossa syntyneet tytärsolut jatkavat 
meioottista jakautumista. 

Lähteet

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K & Walter 
B. Molecular Biology Of The Cell. Garland Science 
2002. 1130–1139.

Aula P, Kääriäinen H & Leisti J. Perinnöllisyyslääketiede. 
Duodecim 1998. 48–50.

Heino J & Vuento M. Biokemian ja solubiologian perusteet. 
WSOY 2007. 280.

Kierszenbaum A. Histology And Cell Biology: An 
Introduction to Pathology. Mosby 2007. 577–580.

Niemi M, Virtanen I & Vuorio E. Solu- ja molekyylibiologia. 
Weilin+Göös 1994. 230.

Solubiologia: Meioosi. Solunetti 2006. (Luettu 4.9.2009). 
Saatavissa: http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/
meioosi_2/ 

Solubiologia: Solunjakautuminen. Solunetti 2006. (Luettu 
4.9.2009). Saatavissa: http://www.solunetti.fi/fi/
solubiologia/m-solunjakautuminen/ 



654
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Tiivistelmä
Tekijäinvaihdunta on suvullisessa lisääntymisessä tärkeä metodi geneettisen monipuolisuuden ylläpitämiseksi. 
Nisäkkäillä tekijäinvaihdunta tapahtuu meioosin vähennysjaon profaasissa, kun vastinkromosomit konjugoituvat 
muodostaen kiasmoja. Vähennysjaon anafaasissa sukkularihmat vetävät kromosomit erilleen, jolloin lopulliseen 
tsygoottiin päätyy kromosomi, joka eroaa geneettiseltä materiaaliltaan kummankin vanhemman kromosomista.  
Tekijäinvaihdunnassa tapahtuvat virheet eli kromosomimutaatiot ovat haitallisia ja aiheuttavat nisäkkäillä 
usein vakavia sikiövaurioita. Kromosomimutaatioita on viittä tyyppiä ja kaikki vaativat tapahtuakseen kroma-
tidin katkeamisen. Etenkin kahdentumat ovat evolutiivisesti tärkeä mutaatio, sillä ne ovat tärkeä tekijä uusien 
geenien ja geeniperheiden muodostumisessa.

Cri-du-chat–oireyhtymä on hyvä esimerkki tekijäinvaihdunnassa tapahtuneen virheen aiheuttamasta geneetti-
sestä sairaudessa. Taudinkuvaan kuuluu vastasyntyneen epänormaalin korkea itku, muuntuneet kasvonpiirteet 
sekä henkinen jälkeenjääneisyys. Tauti johtuu kromosomin 5 osittaisesta lyhyen haaran deleetiosta ja taudin 
vakavuus on suoraan verranollinen deleetion kokoon. Tietyt kriittiset alueet kromosomissa on yhdistetty sel-
keästi tiettyihin taudinkuvan oireisiin.

Partenogeneettisessäkin lisääntymisessä tapahtuu tekijäinvaihtoa. A.Tesselatan meioosi on mutatoitunut si-
ten, että premeioottisesti tapahtuu ylimääräinen DNA:n replikaatio. Tämän jälkeen tapahtuu toinen DNA:n 
replikaatio, jolloin myodostuu solu jonka kromosomiluku on 8n. Itse meioosi toimii hyvin pitkälle nisäkkäi-
den tavoin, mutta tekijäinvaihto voi tapahtua joko homologien kromosomien tai sisarkromosomien kesken 
Drosophila Melanogaster-lajin koirailla tavataan laboratorio-olosuhteissa muuntunut vähennysjako, jossa kro-
mosomien 2 ja 3  välillä ei havaita tekijäinvaihtoa. Luonnonvaraisissa populaatioissa tekijäinvaihto näidenkin 
kromosomien välillä tapahtuu, mutta huomattavasti vähentyneissä määrin.

Johdanto 
Tekijäinvaihdunta ja mendelistisen rekombio-
naatio eli kromosomien sattumanvarainen järjes-
täytyminen meioosin tasausjaon keskivaiheessa 
eli metafaasissa muodostavat yhdessä geneet-
tisen rekombionaation. Geneettinen rekombio-
naatio lisää lajin sisäistä eli geneettistä moni-
muotoisuutta, joka ilmenee rakenteeltaan, elin-
toiminnoiltaan ja käyttäytymiseltään erilaisina 
yksilöinä. Lajin sisäinen monimuotoisuus mah-
dollistaa suuremmat monimuotoisuuden tasot: 
lajien välisen monimuotoisuuden ja ekosystee-
min monimuotoisuuden, jotka ovat osa luonnon 
monimuotoisuutta eli biodiversiteettia. (BIOS 1 
Eliömaailma Päivi Happonen, Mervi Holopai-
nen jne. WSOY 2008)

Tekijäinvaihto ihmisellä

Tekijäinvaihdunta on meioosin vähennysjaon 
esivaiheessa eli profaasissa tapahtuva ilmiö, jos-
sa vastinkromosomit vaihtavat osia keskenään. 
Kun kahdentuneet ja tiiviisti pakkautuneet vas-
tinkromosomit asettuvat profaasin alussa rin-
nakkain eli konjugoituvat, niiden sisarkromatidit 
menevät useasta kohdasta ristikkäin muodosta-
en kiasmoja. (kts. Kuva 1.) Vastinkromosomit 
ovat näissä kohdissa kiinni toisissaan ja voivat 
vaihtaa niissä kromatidien palasia keskenään. 
Tällöin palasissa olevat samanpaikkaiset vastin-
geenit eli alleelit siirtyvät vastinkromosomista 
toiseen. (Päivi Happonen, BIOS 2, 2008)

Vähennysjaon jälkivaiheessa eli anafaasissa 
sukkularihmat vetävät vastinkromosomit solun 
vastakkaisille puolille, jolloin ne joutuvat jälleen 
erilleen toisistaan. Vastinkromosomien vaihtaes-
sa paloja keskenään samassa kromosomissa ole-
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vien kytkeytyneiden geenien välinen kytkentä 
purkautuu, eivätkä niiden alleelit periydy yhdes-
sä kuten normaalisti. Tämä johtaa perimältään 
uudenlaisten sukusolujen syntyyn. (Päivi Hap-
ponen, BIOS 2, 2008) 

Kuva 1. Vastinkromosomit muodostavat kiasman 
ja vaihtavat osia keskenään.

Tekijäinvaihdunnan seurauksena meioosissa 
syntyviin sukusoluihin tulee uudenlaisia allee-
liyhdistelmiä jo olemassa olevista alleeleista. 
Alleeliyhdistelmät aikaansaavat yksilöiden vä-
listä perinnöllistä muuntelua lisäten yksilöiden 
erilaisuutta. Yksilöiden erilaisuus taas mahdol-
listaa populaatioiden sopeutumisen ja muuttumi-
sen, sekä säilymisen elinympäristössään. Koska 
mutaatioiden tuottamista uusista alleeleista vain 
harvat ovat hyödyllisiä ja parantavat yksilöiden 
kelpoisuutta, on geneettinen rekombionaatio tär-
keä osa evoluutiota eli lajien kehistystä ja uusien 
lajien syntyä. Ihmisellä tapahtuu meioosissa ar-
violta yhdestä kahteen tekijäinvaihduntaa jokai-
sen vastinkromosomiparin välillä. (Päivi Happo-
nen, BIOS 1, 2008)

Tekijäinvaihdon virheet ihmisellä

Meioosissa voi tapahtua virheitä tekijäinvaihdon 
aikana. Näitä virheitä kutsutaan kromosomimu-
taatioiksi. Kromosomimutaatiot ovat usein hai-
tallisia ja voivat aiheuttaa monenlaisia sairauk-
sia.

Kromosomien tarkka ja virheetön kopiointi su-
kusoluissa on tärkeätä, sillä virheellinen kopioin-
ti voi aiheuttaa sikiölle vakavia kehityshäiriöitä. 
Osa kromosomipoikkeamista on tappavia ja joh-
taa raskauden keskeytymiseen, mutta osa poik-
keamista mahdollistaa sikiön kehittymisen kehi-
tyshäiriöistä huolimatta. Lähes kaikki kromoso-
mien muutokset ovat kuitenkin haitallisia. Noin 
kolmannes raskauksista keskeytyy spontaanisti, 
suurin osa kromosomimuutosten seurauksena. 
Esimerkiksi ensimmäisen kolmanneksen aikana 
spontaanisti keskeytyneistä raskauksista noin 
puolet on kromosomistoltaan poikkeavia. Elä-
vänä syntyneistä lapsista vain noin 0.5%:lla on 

jokin kromosomipoikkeavuus. Suomessa vuosit-
tain syntyvistä lapsista noin 300 on kromosomis-
toltaan poikkeavia. Heistä näin noin puolella on 
kromosomimuutoksesta johtuva synnynnäinen 
kehityshäiriö. (Solunetti)

Kromosomistomutaatioita on viittä eri tyyppiä 
ja kaikki niitä edeltää kromosomin katkeami-
nen. Häviämässä eli deleetiossa kromosomista 
poistetaan vahingossa jokin osa, usein epätäy-
dellisen tekijäinvaihdon seurauksena. Häviämän 
sisältävistä sukusoluista kehittyneet hedelmöit-
tyneet munasolut ovat elinkyvyttömiä, koska 
näillä ei ole kaikkia geenejä. Kahdentumassa 
eli duplikaatiossa kromosomiin liittyy vastink-
romosomista peräisin oleva ylimääräinen kopio 
jostakin kromosomin osasta. Hedelmöittyneet 
munasolut ovat elinkykyisiä, mutta niillä saattaa 
olla vakavia kehityishäiriöitä. (Suzanne Clansy, 
2008)

Kahdentumilla on tärkeä rooli evoluutiossa. Ne 
ovat tärkeä uusien geenien ja geeniperheiden eli 
samasta alkuperästä kehittyneiden eri tehtäviä 
hoitavien geenien lähde. Kääntymässä eli inver-
siossa kromosomista ensin irtoaa jokin osa, joka 
sen jälkeen kiinnitetään takaisin kromosomiin 
väärinpäin. Tällöin geenien järjestys muuttuu, 
mikä muuttaa niiden toimintaa. Liittymässä eli 
insertiossa kromosomiin liittyy jokin toisen kro-
mosomin osa, jolloin kromosomissa on uusia 
geeniyhdistelmiä. Hedelmöittyneet munasolut 
voivat olla elinkykyisiä tai -kyvyttömiä. Siirty-
mässä eli translokaatiossa muut kuin vastink-
romosomit vaihtavat osia keskenään. (Suzanne 
Clansy, 2008)

Cri-du-Chat –oireyhtymä

Cri-du-Chat (CDC) –kehistysvammaisuusoi-
reyhtymä kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 
1963. Oireyhtymä johtuu pienen kromosomin 
osan häviämästä 5. kromosomin lyhyen p-var-
ren kärjessä. Puuttuvien palojen koko vaihtelee, 
mikä aiheuttaa oireyhtymää sairastavien erilaiset 
oireet. Tyypillisimmät oireet ovat niillä henki-
löillä, joilla puuttuu varren kärkineljänneksen 
kohta p15.2-p15.3. (Paola Cerruti Mainardi, 
2006)

Tyypilliset oireet cri-du-chat-oireyhtymässä 
sisältävät vastaasyntyneillä havaittavan kor-
kean, kissamaisen itkun, selkeitä kasvojen 
epämuodostumia etenkin silmien ja korvien 
alueella, selkeän pyöreän kasvojenmuodon 
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sekä vakavaa psykomotorista ja henkistä jäl-
keenjääneisyyttä. Usein potilaat syntyvät pie-
nikokoisina ja jäävät hoikiksi ja lyhyiksi van-
hetessaankin. (Paola Cerruti Mainardi, 2006) 
 
Oireiden määrä ja vakavuus kasvavat suoraan 
verrannollisesti deleetion kokoon nähden. Kui-
tenkin juuri genotyypin ja fenotyypin väliseen 
korrelaatioon keskittyneet tutkimukset ovat jul-
kaisseet toistensa kanssa ristiriitaisia tuloksia. 
Koska kuitenkin taudin fenotyyppi on selvästi 
tunnistettava, vallitseva hypoteesi taudin geno-
tyypistä sisältää kriittisiä alueita jotka puuttuvat 
jokaisessa insidenssissä. (Paola Cerruti Mainar-
di, 2006)

Suurin osa kromosomipoikkeavuuksista on syn-
tynyt sattumalta kromosomin osan irtoamisen 
seurauksena sukusolujen kypsymisen aikana. 
Noin 90%: ssa tutkituista tapauksista kromo-
somin osan irtoamisen on todettu tapahtuneen 
siittiössä ja vain 10%:ssa munasolussa. Syytä 
tähän ei kuitenkaan vielä tiedetä. (Paola Cerruti 
Mainardi, 2006)

10–15% CDS- oireyhtymästä johtuu periytyväs-
tä kromosomiviasta. 5–10%:lla oireyhtymää sai-
rastavan toisella vanhemmalla on tasapainoinen 
5 kromosomin liittyvä poikkeavuus, useimmiten 
translokaatio. Se onko kyseessä sattumanvarai-
nen mutaatio vai periytynyt kromosomivika, 
voidaan todeta oireyhtymää sairastavan henkilön 
vanhempien kromosomitutkimuksella. (Paola 
Cerruti Mainardi, 2006)

CDS-oireyhtymä on yleisimpiä kromosomin 
häviämästä johtuvia sairauksia, mutta silti sai-
rautena hyvin harvinainen. Kehitysvammaisuu-
desta se aiheuttaa vain 2–3‰. CDS-oireyhtymää 
esiintyy yhdellä 15 000–50 000 vastasyntynees-
tä, mikä vastaa Suomen syntyvyysmäärissä 1–3 
oireyhtymää sairastavaa vastasyntynyttä vuo-
dessa. Oireyhtymä on tytöillä hieman yleisempi 
kuin pojilla (4:3), joskaan syytä tähän ei tiedetä. 
(Paola Cerruti Mainardi, 2006)

A. Tesselatan meioosi ja tekijäinvaihto

Eräiden eliölajien on havaittu lisääntyvän par-
tenogeneettisesti. Partenogeneettisesti lisäänty-
vissä populaatioissa ei ole lainkaan koiraspuo-
lisia yksilöitä, vaan naaraat hedelmöittävät itse 
itsensä muuntuneen meioosin avulla. Partenoge-
neettistä lisääntymistä on havaittu useilla mate-
lijalajeilla, joillakin sammakkoeläimellä ja jopa 

parilla lintulajilla. Myöskin osa hyönteisistä li-
sääntyy partenogeneettisesti seksuaalisen lisään-
tymisen sijasta. 

Liskolajilla A.tesselata meioosi tahtuu siten, että 
geneettinen monimuotoisuus ja heterozygootti-
set kromosomit säilyvät seuraavallekkin suku-
polvelle. Tämän mahdollistaa se, että ennen itse 
meioosin tapahtumista, sukusolun tuman genomi 
kopioituu kertaalleen, tapahtumassa jota kutsu-
taan premeioottiseksi endoreplikaatioksi. Tämä 
jakautuminen pysähtyy ennen sytoplasman jakau-
tumista, joten prosessin jälkeen gameetin genomi 
on tuplaantunut (2n --> 4n). Tämän jälkeen suku-
solu siirtyy meioosiin, jossa ensimmäisen jaon ai-
kana sisarkromosomit kahdentuvat jälleen (tällöin 
kokonaiskromosomisto on 8n), asettuvat vierek-
käin joko siten, että homologit kromosomit ovat 
vierekkäin tai siten, että sisarkromosomit ovat 
vierekkäin. Homologisten kromosomien välillä 
tapahtuu tekijäinvaihtoa aivan kuten tavallises-
sakin meioosissa, mutta mikäli sisarkromosomit 
päätyvät vierekkäin tässä jaossa, tekijäinvaihtoa ei 
tapahdu (ks. Kuva 2). Kromosomit vedetään eril-
leen vielä kahdentuneina ja sytoplasma jakaantuu, 
jonka seurauksena muodostuu sukusoluja, joissa 
on edelleen nelinkertainen kromosomisto. (Ara-
cely A. Lutes, 2010) 

Kuva 2. A.Tesselatan mahdolliset meioosireitit. 
Ylemmässä haarassa rekombinatio homogeenis-
ten kromosomien kesken, alemmassa haarassa 
rekombinaatio sisarkromosomien kesken.

Tekijäinvaihto pariintuneiden homologien kro-
mosomien välillä heikentää hieman jälkeläisten 
heterozygoottisuutta, kun taas sisarkromosomi-
parien välinen rekombinaatio ylläpitää hete-
rozygoottisuutta ja genomin monimuotoisuutta. 
(Aracely A. Lutes, 2010) 

Tämän jälkeen solu siirtyy meioosin toiseen ja-
kooon, joka tapahtuu hyvin samalla tavalla kuin 
tavallisessakin meioosissa. Koska tässä vaihees-
sa kokonaiskromosomisto on edelleen 4n, on 
lopulta oosyyteissä 2n- kromosomisto. Jotkin 
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muut partenogeneeettiseti lisääntyvät lajit suorit-
tavat genomin tuplaamisen vasta tässä vaihees-
sa; alun perin oosyyttiin päätynyt yksinkertainen 
kromosomisto kopioituu muodostaen 2n tsygoo-
tin. Tällaisessa partenogeneettisessä lisääntymi-
sessä kullakin yksilöllä alleelit esiintyvät aina 
homotsygoottisesti, kun taas A. Tesselata-suvun 
liskoilla voi esiintyä heterotsygootteja alleelipa-
reja genomissa. (Aracely A. Lutes, 2010)

Meioosin pääperiaatteet ovat siis samanlaiset 
kuin ihmiselläkin, mutta tämä kyseinen par-
tenogeneettisesti lisääntyvä laji ylläpitää gen-
omin monipuolisuutta suorittamalla meioosin 
useampikertaisella kromosomistolla kuin ni-
säkkäät. Meioosin päävaiheet ovat samat kum-
mallakin lajilla, ja tekijäinvaihto tapahtuu myös 
A.Tesselatalla homologien kromosomien kes-
ken. Lopputuloksena muodostuu siis diploideja 
jälkeläisiä, joiden genomi poikkeaa sekä toisis-
taan että äidistään. Tällaista partenogeneettisestä 
lisääntymisestä muodostunutta jälkeläistä kutsu-
taan puoliklooniksi. 

Drosophila Melanogasterin meioosi ja 
tekijäinvaihto

Vankeudessa pidetyillä Banaanikärpäspopulaa-
tioilla (drosophila melanogaster) on haivaittu, 
ettei tekijäinvaihtoa tapahdu lainkaan populaati-
on koirailla toisessa ja kolmannessa kromosomi-
parissa. Tämän oletetaan johtuvan profaasi1:n 
aikaisesta synaptonemaalisen kompleksin 
muodostumisen puuttumisesta. Naarailla teki-
jäinvaihtoa tapahtuu kaikissa kromosomeissa, 
myös vankeuduessa pidetyissä populaatioissa 
(T.H.Morgan 1914) 

Drosophila Melanogaster-lajin koirailla on ha-
vaittu meioosin ensimmäisen profaasin aikana 
puuttuvan synaptonemaalinen kompleksi, ra-
kenne jota pidetään tärkeänä tekijäinvaihdon 
helpottamiseksi, sillä se linjaa homologiset kro-
mosomit vierekkäin siten, että vastaavat osat 
kromosomeista ovat lähellä toisiaan. tällaises-
sa asettelussa on hyvin helppoa kromosomien 
vaihtaa osia keskenään. T.H, Morganin alkupe-
räisen tutkimuksen jälkeen useat tutkimukset 
ovat varmentaneet tekijäinvaihdon puuttumisen 
D.Melanogasterilla, mutta viime vuosina on löy-
tynyt luonnonvaraisia populaatioita, joiden koi-
railla tapahtuu tekijäinvaihtoa kromosomien 2 
välillä, joskin huomattavasti vähemmissä määrin 
kuin naarailla. (Barton E. Slakto, 1975) 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu myös, 
että luonnossa esiintyvillä populaatioilla laijista 
Drosophila ananassae kuitenkin tapahtuu teki-
jäinvaihtoa myöskin edellämainituissa kromo-
somipareissa, vaikkakin ei niin suurissa määrin 
kuin naarailla (vain noin 10–25%) (Beatriz ym. 
2012) Drosophila-suvun lajeilla siis on vähenty-
nyttä tekijäinvaihtoa koiraiden toisen ja kolman-
nen kromosomiparin välillä nisäkkäistä poike-
ten, johtuen erilaisuuksista meioosin ensimmäi-
sen profaasin aikana. 
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Tiivistelmä
Oogeneesiksi sanotaan tapahtumaa, jossa syntyy naisen sukusoluja eli munasoluja. Tämä tapahtuma saa alkun-
sa 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 profaasin diploteenivaiheeseen eivätkä lopeta meioottista vaihetta ennen murrosikää. Pu-
berteetissa primordiaalisista follikkeleista (primaariset oosyytit ja niiden ympärillä oleva follikulaariset solut) 
alkaa joka kuukausi kypsyä noin 15–20 follikkelia, joista kukin käy läpi kolme vaihetta (preantraalinen, ant-
raalinen ja preovulatorinen [Graafian follikkeli]), joiden kautta syntyy sekundaarisia oosyyttejä ja ensimmäi-
siä 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 kuitenkaan tapahdu, hedelmöittymätön solu 
rappeutuu vuorokauden kuluttua ovulaatiosta. 

Johdanto
Oogeneesi on prosessi, missä oogoniot erilaistu-
vat kypsiksi oosyyteiksi (Sadler, 2009). Sikiön 
kehityksen jälkeen tulee kehityksessä tauko en-
nen murrosikää, mutta muutoin prosessi jatkuu 
sikiönkehityksen alkuviikoista aina sukukypsyy-
den loppuun saakka (Haug ym., 1994). Kuukau-
tiskierrossa kypsyvät munasolut läpi käyvät sa-
mat vaiheet, joka huipentuu ovulaatioon (Sadler 
2009). Hedelmättömyyden syynä voi olla sikiön 
kehityksessä virheellisesti kehittyneet oosyytit, 
siksi on hyvä tuntea oogeneesi (Kierszenbaum, 
2007).

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 ympäröivät 
munasarjojen pinnanepiteelistä peräisin olevat 
follikkelisolut. Yhden kasan oogoniot ovat läh-
töisin vain yhdestä oogoniosta. (Sadler, 2009) 
Osa  oogonioista jakaantuu meioosi I profaasiin 

I tekijänvaihdon (Nienstedt ym., 1991) jälkeen 
ja jää lepotilaan ja jopa vasta 40 vuoden pääs-
tä kypsyy (Kierszenbaum, 2007, Sadler, 2009). 
Niitä kutsutaan primaariseksi oosyyteiksi.

Oosyyttien maksimi määrä saavutetaan viiden-
nen raskauskuukauden kohdalla, jolloin niitä 
on noin 7 miljoonaa. Määrää laskee rajusti sen 
jälkeen apoptoosin avulla. Seitsemännen kuu-
kauden jälkeen suurin osa oosyyteistä on kuollut 
ja munasarjojen pinnalla olevat ovat siirtyneet 
meioosin I profaasiin. Yksittäistä primaarista 
oosyyttiä ympäröi nyt litteä epiteelisolukerros, 
jota kokonaisuutena kutsutaan primordiaaliseksi 
follikkeliksi (Sadler, 2009). Ne sijaitsevat muna-
sarjojen kuoriosassa (Gosden, 2002).

Kehittymisen jatkuminen murrosiällä
Syntymän jälkeen oosyyttejä on noin 600000–
800000. Murrosiällä niiden määrä putoaa 40000. 
Jäljellä olevista munasoluista vain 500 ovuloi-
tuu. Murrosiällä jaetaan primaaristen oosyyttien 
kehittyminen kolmeen vaiheeseen: 1. Preantraa-
linen vaihe, 2. Antraalinen vaihe 3. Preovulatori-
nen vaihe (Sadler, 2009).
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Kuva 1 Primaarinen follikkeli Histologina opetus-
näyte 65. (rotan munasarja) 10x, Anatomian ja so-
lubiologian yksikkö, 2009–09–14

Preantraalinen eli primaarinen vaihe

Primaarisen oosyytin ympärillä oleva epiteeli al-
kaa muodostua kuutioepiteelin suuntaan ja kas-
vaa (kuva 1). Samalla soluelimet alkavat lisään-
tyä (Sadler, 2009). Granuloosasolut oosyytin 
tyvikalvon päällä muodostaa rakenteen nimeltä 
theca folliculi. Granuloosasolut ja oosyytti erit-
tää glykoproteiinia, joka muodostaa zona pellu-
cida (kuva 1). Follikkelin kasvaessa jakaantuu 
theca folliculi theca internaan eli erittävään sisä-
osaan ja theca externa eli suojaavaan kapselimai-
seen ulko-osaan (Kierszenbaum, 2007, Sadler, 
2009). Follikulaarisolut tekevät myös sormimai-
sia ulokkeita yli zona pellucidan ja oosyytin vä-
lillä. Ne ovat vitaaleja oosyytin ravinnon saannin 
kannalta. Kehityksen jatkuessa muodostuu nes-
teen täyttämiä koloja, joiden yhdistyminen muo-
dostaa 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 sekundaa-
riseksi follikkeliksi (Sadler, 2007).

Kuva 2 Sekundaarinen follikkeli Histologina ope-
tusnäyte 65. (rotan munasarja) 10x, Anatomian ja 
solubiologian yksikkö, 2009–09–14

Antraalinen eli sekundaarinen vaihe

Antraaliseen vaiheeseen eli sekundaariseen vai-
heeseen kuuluu follikkelin antrumin suurentu-
minen jopa noin 20–25 mm kokoiseksi (Kiers-
zenbaum, 2007). Kuvassa 2 ja 3 näkyy antrum 
ja theca folliculin rakenne. Theca interna tässä 
vaiheessa erittää steroidihormoneja ja on yhtey-
dessä verisuoniin. Theca externa pikku hiljaa yh-
distyy munasarjojen sidekudoksen kanssa. Kuu-
kautiskierron aikana monia munasoluja alkaa ke-
hittyä, mutta vain yksi yleensä kehittyy täyteen 
kypsyyteen muiden apoptoituessa. Siirtyessä 
preovulatoriseen vaiheeseen eli Graafin follik-
keli vaiheeseen sekundaarinen follikkeli alkaa 
erittää lutenisoivaa hormonia, joka jatkaa meioo-
si I loppuun. Oosyytti jakaantuu ensimmäiseen 
napakappaleeseen eli polar bodyyn, jolla vähän 
solulimaa ja sekundaariseen oosyyttiin, jolla 
suurin osa sytoplasmasta. Solu aloittaa myös 
meioosi II, mutta pysähtyy metafaasiin 3 tuntia 
ennen ovulaatiota. Jos munasolu hedelmöityy 
24 tunnin kuluessa, meioosi II jatkuu loppuun, 
mutta jos ei niin solu kuolee noin vuorokauden 
kuluttua ovulaatiosta (Sadler, 2009).
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Kuva 3 Graafin follikkeli Histologina opetusnäyte 
65. (rotan munasarja) 10x, Anatomian ja solubio-
logian yksikkö, 2009–09–14

Ovulaatiovaihe

Ovulaation alussa syntyy kypsän munarakkulan 
(Graafin follikkelin) pintaan reikä eli stigma. 
Tämä syntyy fibroblastien proteaasien hajotta-
essa rakkulan ulkokerrosten, tunica albuginean 
(sidekudoksinen kerros munasarjan ympärillä) 
ja theca externan, kollageenisyitä LH:n (luteini-
soivan hormonin) erityshuipun aikana. Samal-
la rikkoutuu myös rakkulan tyvikalvo ja theca 
internan verisuonia työntyy follikulaariseen 
solukerrokseen sekä antraalinen ontelo täytyy 
verestä. Nyt rakkulan sisällä oleva cumulus-
oosyytti – kompleksi (primaarinen oosyytti ja 
sen ympärillä oleva rakenne) siirtyy vapaasti 
stigman kautta follikkelin ulkopuolelle ja siel-
tä munanjohtimeen, jossa se tarttuu munanjoh-
timen ripsiin. Johtimen sisustan värekarvojen 
liikkeet kuljettavat edelleen munasolu-cumulus 
-kompleksia kohti kohtua. Tämä vaihe voi kestää 
useita tunteja, jopa vuorokausia. Kohtuun saapu-
essa munanjohtimessa hedelmöittynyt munasolu 
kiinnittyy kohdun limakalvon pintaan, mikä on 
merkki raskauden alkamisesta. Ne munasolut 
(sekundaariset oosyytit), jotka puolestaan ei-
vät hedelmöidy, surkastuvat noin vuorokauden 
sisällä ovulaatiosta. Pari päivää ovulaation jäl-
keen puhjenneesta munarakkulasta irronneiden 
follikulaarisen solukerroksen ja theca internan 
osista muodostuu osin corpus luteum eli kelta-
rauhanen, joka erittää mm. keltarauhashormo-

neja ja estrogeenejä. Follikulaarisolut ja theca 
interna ovat aloittaneet muuttumisensa kuitenkin 
jo muutamia tunteja ennen ovulaation alkua. Jos 
munasolu ei hedelmöidy, corpus luteum surkas-
tuu ja lopettaa hormonien tuotannon (Kierszen-
baum, 2007).

Säätely
Follikulaarisen kasvun säätelystä vastaavis-
ta hormoneista tärkeimmät ovat aivolisäkkeen 
etulohkon erittämät follitropiini (FSH) sekä lu-
teinisoiva hormoni (LH). FSH stimuloi follicu-
logeneesiä (ovaarisen follikkelin kypsymistä) ja 
ovulaatiota samoin kuin follikulaaristen solujen 
kasvua ja estrogeenien eritystä. Sillä on myös 
suuri osuus useiden primordiaalisten follikkeli-
en kypsymisessä follikulaarisen vaiheen aikana. 
LH:n erityshuippu saa aikaan ovulaation, mutta 
se myös stimuloi corpus luteumin progesteronin 
eritystä. LH:n erityksen aikaansaama ”vesipu-
tousmainen” signaalitransduktio saa follikke-
lit erittämään proteolyyttisiä entsyymejä, jotka 
saavat aikaan stigman ja ovulaation alkamisen. 
LH:n eritys pysyy jatkuvana, mikä saa lopulta 
aikaan jäljelle jääneiden follikulaarisolujen ja 
theca interna -solujen luteinisoitumisen ovulaa-
tion jälkeen.

Kuukautisten alkaessa estrogeeni- ja progeste-
ronitasot ovat matalalla, mutta lisääntyvät vähi-
tellen preovulaarisen jakson aikana. Kuukautis-
kierron alussa FSH-taso lähtee nousuun ja LH 
stimuloi theca interna -soluja androsteenidionin 
(androgeeni) avulla. Follikulaarivaiheen lopussa 
estrogeeni ja FSH stimuloivat follikulaaristen 
solujen LH-reseptoreita. Estrogeeni saavuttaakin 
maksimitasonsa juuri ennen kuin LH-huippu saa 
aikaan ovulaation (Kierszenbaum, 2007). Ovu-
laation jälkeen tasaisessa kasvussa oleva proges-
teronin ja ennen ovulaatiota laskuun lähteneen 
estrogeenin tuotanto follikulaarisissa soluissa 
nousee vastavaikutuksena LH:n stimulaatiolle. 
Kyseisillä hormoneilla on vaikutusta myös koh-
dun limakalvolle. Estrogeeni vaikuttaa stimuloi-
vasti limakalvon rauhasiin ja progesteroni aloit-
taa ja ylläpitää rauhasien eritysaktiivisuutta. Jos 
hedelmöitystä ei loppujen lopuksi tapahdu FSH 
ja LH -eritykset lakkaavat progesteroni- ja estro-
geenitasojen ollessa korkeat, jolloin corpus lu-
teum alkaa surkastua (luteolyysi, luteaalivaihe) 
(Kierszenbaum, 2007). 
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Ovariaalisista eli munasarjahormoneista tärkeim-
mät on estrogeenit (kuten estradiolit, estriolit ja 
estronit) progesteronit ja androgeenit. Estrogee-
neistä estriolien eritys on huipussaan raskauden 
aikana ja estronien kuukautisten loppumisen 
jälkeen. Progesteronit, jotka ovat androgeenien 
ja estrogeenien esiasteita, ovat follikulaaristen 
ja luteaalisten solujen tuottamia. Heikkoja an-
drogeeneja (dehydroepiandrosteronti ja andros-
tenedionit) tuottaa theca interna -solut. Muista 
ovaarisista hormoneista esim. sekä munasarjan 
että istukan tuottama relaksiini saa lantion siteet 
rentoutumaan ja pehmentää kohdunkaulaa vau-
van syntymän helpottamiseksi (Kierszenbaum, 
2007).
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Tiivistelmä
Hedelmällisyys eli kyky saada jälkeläisiä. Hedelmällisyyden kehitys alkaa murrosiässä, jolloin sukupuolieli-
met kehittyvät lisääntymisvalmiuteen ja molemmille sukupuolille kehittyvät niille ominaiset sukupuoliominai-
suudet.

Naisella munasolujen kehitys alkaa jo sikiökaudella, mutta solujen jakaantuminen pysäytetään ensimmäisen 
vähennysjaon profaasiin, minkä jälkeen jakaantuminen jatkuu vasta murrosiässä. Tällöin joka kuukausi alkaa 
primäärisistä follikkeleista kehittyä kypsiä munarakkuloita, jotka ovat valmiita ovulaatioon. Miehillä siittiöt 
alkavat kehittyä vasta murrosiässä siementiehyissä ja ne kypsyvät lisäkiveksissä useiden viikkojen ajan ennen 
joutumistaan siemennesteeseen siemensyöksyissä.

Naisilla alkaa kuukautiskierto murrosiässä. Se alkaa ovulaatiosta ja voi johtaa raskauteen, jos munasolu he-
delmöittyy, tai kuukautisiin, jos munasolun hedelmöittymistä ei tapahdu. Vaihdevuodet naisilla tarkoittavat 
sukukypsyysiän päättymistä, jolloin ei ole enää mahdollista saada lapsia. Miehillä vaihdevuodet vähentävät 
fyysistä, psyykkistä ja seksuaalista suorituskykyä, mutta oireet eivät ole yhtä näkyviä kuin naisilla.

Hedelmättömyys eli kyvyttömyys saada lapsia on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Hedelmättö-
myys eli lapsettomuus voi johtua joko miehestä tai naisesta. Osassa tapauksista syy jää selvittämättömäksi.

Hedelmättömyyden lisääntyessä sen rinnalle on kehitetty useita hedelmöityshoitokeinoja. Munasolun irrotus-
hoidossa ovulaatiohäiriöistä kärsivälle naiselle annetaan hormonihoitoa, jonka tarkoituksena on normalisoida 
kuukautiskierto ja ovulaatio, jolloin raskaaksi tuleminen on todennäköisempää. Keinosiemennyksessä puh-
distettuja siittiöitä viedään naisen kohtuonteloon keinotekoisesti. Koeputkihedelmöityksessä sekä naiselta että 
mieheltä kerätään sukusoluja, jotka saavat hedelmöittyä koeputkessa. Muutaman päivän ikäinen alkio siirretään 
naisen kohtuun kasvamaan. Mikrohedelmöityksessä siittiö siirretään munasoluun mikroinjektiolla. Suomessa 
astui vuonna 2007 voimaan hedelmöityshoitolaki, joka linjaa hoitokäytäntöjä sekä potilaiden, sukusolujen luo-
vuttajien ja syntyvien lapsien oikeuksia.

Johdanto
Tässä kirjoitelmassa on perehdytty ihmisen he-
delmällisyyteen, sen kehitykseen ja hedelmättö-
myyteen. Koska nykypäivänä yhä useampi suo-
malainenkin pariskunta kärsii hedelmättömyy-
destä ja sen seurauksena lapsettomuudesta, on 
hedelmöityshoidot nostettu keskeiseen asemaan 
kirjoitelmassa. Nykylääketiede on mahdollista-
nut lastensaannin myös heille, joille se ilman he-
delmöityshoitoja olisi toteuttamattomissa oleva 
haave.

Hedelmällisyyden kehitys
Murrosiässä käynnistyy aikuisuuteen johtava 
fyysinen kehitys, joka käsittää myös seksuaali-
suuden kehityksen. Seksuaalinen kehitys johtaa 
sukukypsyyden saavuttamiseen, jolloin yksilöstä 
tulee hedelmällinen. Sukupuolielinten kehitys li-
sääntymisvalmiuteen tapahtuu murrosiän aikana, 
(Nienstedt, 2008).

Murrosikä käynnistyy, kun aivolisäkkeen etu-
lohkosta erittyvien hormonien, luteinisoivan 
hormonin eli LH:n ja follikkeleita stimuloivan 
hormonin eli FSH:n, eritys kiihtyy aivolisäkkeen 
kasvaessa täyteen kokoonsa. Hormonien eritys 
lisää sukupuolirauhasten hormonituotantoa ja 
kypsyttää naisen munasarjat tuottamaan muna-



663

soluja ja miehen kivekset siittiöitä. Sukupuoli-
rauhasista erittyvät sukupuolihormonit saavat 
aikaan sukupuoliominaisuuksien synnyn, (Nien-
stedt, 2008).

Sukusolujen kehitys

Naisen munasolujen kehitys alkaa jo sikiökau-
della, mutta meioosi pysäytetään ensimmäisen 
vähennysjaon profaasiin ja pysäytystila kestää 
aina murrosikään asti. Murrosiässä alkaa joka 
kuukausi kypsyä useampi primäärinen follikkeli, 
jotka edelleen kehittyvät kypsiksi munarakku-
loiksi. Kypsä munarakkula on valmis ovulaa-
tioon, (Kierzenbaum, 2007).

Ovulaatio on kuukautiskiertoon kuuluva tapah-
tuma, jossa munarakkula puhkeaa ja sen sisällä 
oleva munasolu vapautuu. Munasolu kulkeutuu 
ovulaation jälkeen munanjohtimeen, ja ellei he-
delmöitystä tapahdu, edelleen kohdun onteloon 
ja kuukautisvuodon mukana ulos. Jos munasolu 
hedelmöittyy, se alkaa jakautua munanjohtimes-
sa ja kiinnittyy viikon kuluessa ovulaatiosta koh-
dun ontelon seinämään, (Nienstedt, 2008).  

Miehen sukusolujen tuotanto alkaa murrosiässä. 
Siittiöt kypsyvät alkusiittiöistä monien välivai-
heiden kautta varsinaisiksi siittiöiksi, (Kierzen-
baum, 2007). Siittiöt muodostuvat kivesten sie-
mentiehyissä ja ne kypsyvät lisäkiveksissä ennen 
kuin joutuvat siemennesteeseen siemensyöksys-
sä, (Nienstedt, 2008).

Vaihdevuodet

Vaihdevuodet tarkoittavat sukukypsyysiän päät-
tymiseen liittyvää ajanjaksoa. Hedelmällinen 
ikä päättyy menopaussiin, jolloin naisella ei ole 
enää mahdollista tulla raskaaksi kuukautisten lo-
puttua. Menopaussi aiheutuu oogonioden loppu-
misesta munasarjoissa ja estrogeenin erityksen 
vähenemisestä. Tyypillisimpinä vaihdevuosien 
oireina ovat kuumat aallot ja yöhikoilu, limakal-
vojen oheneminen sukupuolielimissä ja luuka-
don kiihtyminen, (Nienstedt, 2008).

Miehen vaihdevuosia kutsutaan usein andro-
paussiksi. Tällöin mieshormonin eli androgeenin 
erityksen vähenemisestä seuraa fyysisen, psyyk-
kisen ja seksuaalisen suorituskyvyn heikkene-
minen. Useimmat niin sanotuista vaihdevuosioi-
reista ilmenevät kuitenkin niin hitaasti, että niitä 
on vaikea erottaa tavanomaisista ikääntymisen 
merkeistä, (Javanainen, 2007).

Hedelmättömyys
Hedelmättömyys on kyvyttömyys saada lapsia. 
Hedelmöittymiseen vaaditaan terveitä siittiöitä 
ja munasoluja. Siittiön on kyettävä etenemään 
munanjohtimiin ja tunkeutumaan munasolun 
solukalvon läpi. Hedelmöittyneen munasolun 
tulee voida kiinnittyä kohtuontelon limakalvolle. 
Tämän lisäksi kehittyvän alkion tulee olla terve 
ja sen hormonaalisen ympäristön oikeanlainen 
sikiön kehitykselle, jotta raskaus voi jatkua lop-
puun asti. Häiriö missä tahansa kohdassa tätä ta-
pahtumaketjua voi aiheuttaa hedelmättömyyttä, 
(Tiitinen, 2009).

Lapsettomuusongelmat ovat yleistyneet Suo-
messa viime vuosikymmenien aikana. Lapsetto-
mia, lasta toivovia pareja on noin 30 000. Uusia 
pareja hakeutuu lapsettomuushoitoihin vuosit-
tain noin 3 000. Nykyisin jo noin 5 % kaikista 
Suomessa vastasyntyneistä saa alkunsa hedel-
möityshoidon avulla, (Väestöliitto, 2006).

Miehen alentunutta hedelmällisyyttä ja sperman 
laadun huononemista selittävät mm. laskeutu-
mattomat kivekset, kivestulehduksen jälkitila tai 
suuri kiveskohju. Syy on harvoin hormonaali-
nen. Geneettisiä syitä voi olla puolestaan useita, 
kuten sukukromosomimuutokset tai kromosomi-
pätkien siirtyminen. Miesten lapsettomuuden 
taustalla voivat olla myös seksuaaliset vaikeu-
det, kuten impotenssi ja ejakulaatiohäiriöt, (Tii-
tinen, 2011).

Tavallisimpia naisen lapsettomuuden syitä ovat 
munarakkulakehityksen häiriöt, kilpirauhasen 
vajaatoiminta ja hyperprolaktinemia. Nämä ai-
heuttavat kuukautisten epäsäännöllisyyttä tai 
jopa niiden puuttumista. Myös munajohdinvau-
riot aiheuttavat lapsettomuutta, kun munasolu ei 
pääse kulkeutumaan normaalisti kohtuonteloon. 
Kohtuperäiset syyt ovat harvinaisempia, mutta 
isot myoomat voivat estää munasolun kiinnitty-
misen kohdun onteloon, (Tiitinen, 2011). Myös 
endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottu-
matauti ja polykystiset munasarjat – oireyhty-
mä voivat olla syinä naisen hedelmättömyyteen, 
(Imaoka ym., 2003).

Ikä vaikuttaa myös lapsettomuuteen sekä mie-
hillä että naisilla. Murrosiän jälkeen naisten ja 
miesten hedelmällisyys laskee vähitellen. Rajuin 
lasku naisilla oosyyttien tuotannossa tapahtuu 
35–45 vuoden iässä. Miehillä iän on todettu las-
kevan siemennesteen määrää ja sperman motili-
teettiä, (Kidd ym., 2001).
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Hedelmöityshoidot

Munarakkulan irrotushoito eli ovulaatio 
induktio

Munasolun irrotushoito eli ovulaation induktio 
on käytetty lapsettomuuden hoitomuoto naisilla, 
jotka kärsivät ovulaatiohäiriöistä. Potilaat jae-
taan kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 
kuuluvat naiset, jotka kärsivät hypogonado-
trooppisesta hypogonadismista. Heidän aivoli-
säkkeensä etulohko ei eritä riittävästi FSH:ta ja 
LH:ta, jonka seurauksena sekä munarakkulan 
kypsyminen että ovulaatio ovat häiriintyneet. 
Toisen ryhmän naiset puolestaan kärsivät poly-
kystiset munasarjat –oireyhtymästä. Heillä häi-
riöt kuukautiskierrossa ja munarakkulan irtoami-
sessa johtuvat androgeenien eli mieshormonien 
liikaerityksestä, (Messinis, 2005).

Koska ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla naisil-
la gonadotropiinien tuotanto on alentunut, hei-
dän ensisijainen hoito on FSH- ja LH-pitoisuu-
den saattaminen normaalille tasolle elimistössä. 
Jos gonadotropiinihormonihoito ei yksinään riitä 
aikaan saamaan ovulaatiota, potilaalle voidaan 
lisäksi antaa hypotalamuksen erittämää gonado-
tropiineja vapauttavaa hormonia (GnRH), jonka 
tarkoitus on stimuloida aivolisäkkeen gonadot-
ropiinien eritystä, (Messinis, 2005).

Toisen ryhmän naisilla ovulaatiohäiriöt pyritään 
saamaan kontrolliin joko hormonihoidolla tai 
muilla keinoin, kuten painonpudotuksella. Lää-
kehoidoista käytetyimmät ovat antiestrogeeni- ja 
gonadotropiinihoito. Antiestrogeenien toiminta 
perustuu siihen, että ne estävät elimistön oman 
estrogeenin takaisinkytkentäsäätelyn, jolloin ai-
volisäkkeen gonadotropiinien eritys vahvistuu. 
Tämä puolestaan parantaa follikkelien valintaa 
munasarjassa ja lisää estrogeenin tuotantoa. Jos 
antiestrogeeni ei tehoa, siirrytään gonadotropii-
nihoitoon. Joissakin tapauksissa pelkkä painon-
pudotus on voinut palauttaa potilaan hedelmälli-
syyden normaaliksi, (Messinis, 2005).

Keinosiemennys eli inseminaatio

Keinosiemennystä eli inseminaatiota käytetään 
hedelmättömyyden hoitoon useissa tapauksissa, 
johtuipa lapsettomuus sitten ovulaatiohäiriöistä, 
endometrioosista, siittiöiden heikosta laadusta 
tai selittämättömästä hedelmättömyydestä. Inse-
minaatioon voidaan turvautua myös silloin, jos 

hedelmättömyyden taustalla on ejakulaatiohäiriö 
tai yhdynnälliset ongelmat. Keskimäärin toden-
näköisyys tulla raskaaksi inseminaation avulla 
on 10–20 % hoitokertaa kohden. Inseminaatio 
voidaan toteuttaa joko osana naisen luonnollista 
kuukautiskiertoa tai sitten yhdessä ovulaatioin-
duktion kanssa, (Duran ym., 2002).

Inseminaatio perustuu siihen, että siittiöt ruisku-
tetaan keinotekoisesti kohtuonteloon ja ruiskutus 
ajoitetaan yhteen munasolun irtoamisen kanssa, 
(Duran ym., 2002). Ennen varsinaista insemi-
naatiota toimenpiteessä käytettävä sperma pes-
tään, jolloin hyvin liikkuvien siittiöiden joukosta 
saadaan poistettua muut solut, huonosti liikku-
vat, liikkumattomat ja kuolleet siittiöt. Tämän 
jälkeen hyvin liikkuvia siittiöitä sisältävä sperma 
ruiskutetaan naisen kohtuun. Ehtona on, että liik-
kuvia siittiöitä on oltava yli miljoona kappaletta, 
(Tiitinen, 2012).

Koeputkihedelmöitys eli IVF

Koeputkihedelmöitystä voidaan käyttää hoito-
muotona lähes kaikista syistä johtuvaan lapset-
tomuuteen. Se onkin maailman käytetyin hedel-
möityshoitomuoto. Alkujaan se kehitettiin hoi-
doksi sellaisille pareille, joilla hedelmättömyy-
den syynä oli munanjohdinten

 tukos. Koeputkihedelmöitykseen liittyy naiselle 
annettava hormonihoito. Sen avulla pyritään sti-
muloimaan munasarjoja niin, että ne tuottaisivat 
useampia munasoluja kerrallaan. Tavoitteena on, 
että onnistuneen hedelmöityksen jälkeen olisi 
käytettävissä useampia hyvänlaatuisia alkioita. 
Näistä paras voidaan sitten siirtää kohtuun kas-
vamaan ja loput pakastaa myöhempää käyttöä 
varten, (Tiitinen, 2012).

Niin sanotussa pitkässä lääkehoidossa varsinaista 
gonadotropiinihoitoa edeltää GnRH- agonistilää-
kitys, jonka tarkoituksena on hiljentää naisen oma 
hormonitoiminta ja saada naisen elimistö väliaikai-
sesti vaihdevuosien kaltaiseen tilaan. Pitkän lääke-
hoidon avulla munasolujen keräyshetki voidaan 
ajoittaa tarkemmin. Lyhyessä lääkehoidossa hoito 
aloitetaan suoraan munarakkuloiden kypsytyksel-
lä. Gonadotropiinihoito toteutetaan joko FSH- tai 
hMG- hormonien avulla. Gonadotropiinihoitoa 
jatketaan, kunnes suurimmat kypsyvät munarak-
kulat ovat läpimitaltaan yli 17 mm. Tämä kestää 
yleensä 9–12 vuorokautta. Tämän jälkeen poti-
laalle annetaan lopullisen kypsymisen laukaiseva 
hCG-pistos, ns. irroituspistos, (Tiitinen, 2012).
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Munasolut kerätään noin 36 tunnin kuluttua vii-
meisestä hormonipistoksesta. Samana päivänä, 
kun munasolut kerätään naiselta, mies antaa 
siemennestenäytteen, joka valmistellaan ja tutki-
taan jatkoa varten. Siemenneste pestään ja siitä 
erotellaan parhaiten liikkuvat siittiöt. Viljelymal-
jalle lisätään noin 10 000–100 000 pestyä siittiö-
tä yhtä munasolua kohden hedelmöitystä varten. 
Kaksi vuorokautta myöhemmin hedelmöittyneet 
munasolut ovat jakautuneet kahdesti ja muodos-
tavat neljäsoluisia alkioita. Alkiot voidaan siir-
tää jo tässä vaiheessa kohtuun kasvamaan, mutta 
siirto on mahdollinen myös blastokystivaihees-
sa, 5–6 päivän ikäisillä alkioilla. Kohtuun siirre-
tään yksi, joissain harvoissa tapauksissa kaksi al-
kiota. Raskausprosentti yhdellä hoitokerralla on 
noin 20–40 %, joka ei juuri poikkea normaalien 
hedelmällisten parien luvuista, (Tiitinen, 2012).

Mikrohedelmöitys eli ICSI

Koeputkihedelmöitys vaatii, että hyväkuntoisia 
siittiöitä on riittävästi yhtä hedelmöitettävää mu-
nasolua kohden. Näin ei kuitenkaan aina ole, ja 
tällöin on turvauduttava mikrohedelmöitykseen 
eli ICSI:n, joka on alkujaan kehitetty miehestä 
johtuvan lapsettomuuden hoitoon. Hoitomuotoa 
käytetään myös silloin, kun munasolu ei syystä 
tai toisesta hedelmöity, vaikka siittiöissä ei mitään 
vikaa olisikaan, (Devroey ja Steirteghem, 2004).

Mikrohedelmöityksessä munasoluun viedään yksi 
ainoa siittiö ohuella lasineulalla. Jos miehen sper-
ma ei sisällä siittiöitä, niitä voidaan kerätä suoraan 
kiveksistä, lisäkiveksistä tai siemenjohtimesta. 
Naisen munarakkuloiden kypsymistä stimuloi-
daan samoin kuin koeputkihedelmöityksessä ja 
kerätyistä munasoluista useampi hedelmöitetään 
siittiöillä. Kohtuun siirretään tässäkin tapauksessa 
yleensä yksi, ja maksimissaan kaksi alkiota kehit-
tymään, (Devroey ja Steirteghem, 2004).

Hedelmöityshoitolaki

Suomessa astui voimaan 1.9.2007 hedelmöitys-
hoitolaki, jonka säännösten mukaan hedelmöi-
tyshoitoklinikat nykyisin toimivat. Lain mukaan 
hedelmöityshoitoja voidaan antaa avio- ja avopa-
reille, naispareille ja itsellisille naisille. Kaikkien 
sukusolujen ja alkioiden luovuttajien on rekiste-
röidyttävä. Sijaissynnytyshoidot ovat kielletty. 
Ennen hoitoa allekirjoitetaan hoitosuostumus, 
jossa määritellään hoitomuoto, ehdot, joilla hoi-
toa voidaan antaa ja suostumuksen voimassaolo-

aika. Lain mukaan tulevan lapsen isä on mies, 
joka parisuhteessa on antanut suostumuksensa 
hedelmöityshoidon antamiseen. Jos hoidossa 
joudutaan käyttämään luovutettuja siittiöitä, on 
hoitoon suostumuksensa antanut mies lapsen isä, 
ei siittiöiden luovuttaja, (Finlex).

Aiemmin sukusolujen luovuttajat olivat pääosin 
anonyymejä, mutta uuden lain myötä luovutta-
jien on annettava henkilötietonsa luovutusre-
kisteriin, josta lapsella on 18 vuotta täytettyään 
oikeus saada luovuttajan henkilötiedot. Jos mies, 
joka on luovuttanut siittiöitä naisparille tai itsel-
liselle naiselle, on suostunut siihen, että hänet 
voidaan vahvistaa syntyneen lapsen isäksi, myös 
lapsen äidillä on oikeus saada luovuttajan henki-
löllisyys tietoonsa. Lain mukaan sukusolujen ja 
alkioiden varastointiin sekä hedelmöityshoitojen 
antamiseen on oltava Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen lupa. Kudoslain mukaan lapset-
tomuusklinikat tarvitsevat Lääkelaitoksen luvan 
toimia kudoslaitoksena, (Finlex).
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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 
aivolisäkkeen erittämän follikkelia (munarakkulaa) stimuloivan hormonin vaikutuksesta (FSH). Munarakku-
la tuottaa taas estradiolia joka vaikuttaa kohdun limakalvon paksuuteen. Munarakkulan kypsyttyä munasolu 
irtoaa ovulaatiossa, jonka käynnistää aivolisäkkeen erittämä luteinisoiva hormoni (LH). LH vaikuttaa tämän 
jälkeen keltarauhaseen ja keltarauhashormonin, progesteronin eritykseen kahden viikon ajan. Progesteroni val-
mistaa kohtua mahdollista raskautta varten. Jos hedelmöitystä ei tapahdu, keltarauhanen surkastuu ja kohdun 
limakalvo poistuu kuukau-tisvuotona (menstruaatio). Keskeinen osa kuukautiskierron säätelyssä on hypotala-
mus-aivolisäke-munasarja -akselilla. Kohdesoluja, joihin naisen hormonaalinen sykli vaikuttaa, on munasarjat 
ja siellä munarakkula, kohtu ja kohdunsuu, emätin ja rinnat. 

Hormonit

Estrogeenit

Estrogeenisynteesiä tapahtuu munasarjoissa, li-
sämunuaiskuorella ja raskauden aikana istukas-
sa. Estrogeenit ovat steroidihormoneita, jotka 
muokataan entsymaattisesti kolesterolista. Estro-
geenit kulkeutuvat veren plasmassa SHBG:iin 
(sex hormone binding globulin) sitoutuneena. 
Steroidihormonit (estrogeenit) pääsevät kohde-
soluunsa diffundoitumalla solukalvon läpi koh-
desoluun. Steroidi kiinnittyy joko solulimassa 
tai tumassa reseptoriinsa. Estrogeeneillä on so-
lulimassa alfa tai beetareseptoreita, jotka ovat 
jakautuneet rintarauhaskudoksen ja kohdun ku-

doksen välillä epätasaisesti. Steroidin kiinnityt-
tyä reseptoriinsa, steroidi-reseptori –kompleksi 
kulkeutuu tumaan jossa se kiinnittyy steroidisää-
telyn alaisten geenien säätelyalueelle steroidin 
vaste-elementtiin (steroid responsive element, 
SRE). Kiinnittyminen saa aikaan joko geeniakti-
vaation tai eston. Geeniaktivaatio aiheuttaa suu-
rentuneen transkription, lähetti-RNA-synteesin 
kiihtymisen ja proteiinisynteesin kiihtymisen. 
(Kuva 1) Steroidireseptorigeenien, esim. proges-
teronireseptorin on estrogeenin säätelyn alainen. 
Progesteroni ei voi vaikuttaa kohdun limakalvol-
la ennen estrogeenivaikutusta. Progesteronilla 
on myös negatiivinen palautejärjestelmä, jolla se 
säätelee itse oman reseptorityyppinsä synteesiä. 
(Saarikoski 1988, Ylikorkala 2001)
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Kuva 1. Kaavakuva steroidihormonien vaikutuksesta solulimassa ja tumassa.  
(Ylikorkala 2001, s.43, kuva mukailtu)

Gonadotropiinit

Hypotalamus säätelee aivolisäkkeestä erittyviä 
gonadotropiineja GnRH:n avulla (Gonadotro-
pin releasing hormone). GnRH synteesi tapah-
tuu hypotalamuksen GnRH –soluissa. Hormoni 
muodostuu 10 aminohaposta ja kulkeutuu vai-
kutuskudokseen eli aivolisäkkeen etulohkoon 
porttilaskimojärjestelmän kautta. GnRH erittyy 
pulssittaisesti n. 90 min sykleissä follikulaarivai-
heessa ja 100–200 min välein luteaalivaiheessa. 
Tämä on edellytyksenä gonadotropiinien eri-
tykselle, koska liika GnRH seerumissa aiheut-
taa negatiivisen palautteen ja gonadotropiinien 
erityksen vähenemisen. Gonadotropiinit LH 
(Luteinisoiva hormoni) ja FSH (Follikkelia sti-
muloiva hormoni) (Kuva 3) erittyvät aivolisäk-
keen etuosan gonadotrooppisoluista. GnRH lisää 
erityisesti LH:n eritystä mutta FSH:n erittymi-
sellä munasarjojen aktiviinilla ja inhibiinillä on 
suurempi vaikutus. (Kuva 2) Veressä kiertävät 
estrogeenit aiheuttavat negatiivisen palautteen 
hidastamalla gonadotropiinien eritystä ja vaikut-
tavat suoraan hypotalamuksen GnRH:n erityk-
seen. FSH:n ja LH:n vaikutukset kohdesoluun 
välittyvät solukalvoreseptorien kautta. LH:n ja 
FSH:n reseptorit kuuluvat G-proteiinikytken-
täisiin reseptoreihin. Sitouduttuaan reseptorin 
ekstrasellulaariosaan ne saavat aikaan syklisen 

AMP:n pitoisuuden kasvun ja solun metabolisen 
aktiivisuuden lisääntymisen. FSH säätelee nai-
sessa munarakkuloiden kypsymistä ja estrogee-
nin tuotantoa. LH stimuloi naisen ovulaatiota ja 
keltarauhasen muodostumista. (Koulu, Tuomis-
to, 2001, Ylikorkala 2001)

Progesteronit

Progesteroni on luonnollinen keltarauhasen ja 
raskauden aikana myös istukan erittämä hormo-
ni. Rakenteeltaan progesteroni on estrogeenien 
tapaan steroidihormoni. Progesteronia muodos-
tuu munasolun irtoamisen jälkeen syntyvässä 
keltarauhasessa. Sitä alkaa muodostua jo muna-
rakkulassa juuri ennen rakkulan puhkeamista. 
Istukan vuorokautinen progesteronituotanto on 
raskauden lopulla yli kymmenen kertaa niin 
suuri kuin keltarauhasen tuotanto. Progestiini-
en vaikutusmekanismit muistuttaa estrogeenin 
ja useimpien muiden steroidihormonien vaiku-
tusmekanismia. Progestiini-reseptorikompleksi 
sitoutuu progesteroniherkkään elementtiin (pro-
gesterone responsive element) ja säätelee näin 
kohdegeenin transskriptiota. Progesteroniresep-
torien jakautuma elimistössä on huomattavasti 
rajatumpi kuin estrogeenireseptorien. (Koulu, 
Tuomisto 2001)
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Kuva 2 . Hypotalamuksesta erittyvä GnRH lisää 
FSH:n ja LH:n synteesiä ja eritystä aivolisäkkeen 
etulohkosta ja nämä gonadotropiinit lisäävät edel-
leen sukupuolihormonien eritystä sukupuolirau-
hasista. Sukupuolihormonit estävät negatiivisen 
palautteen kautta GnRH:n ja gonadotropiinien 
eritystä; preovulatorinen estrogeenineritys voi 
myös stimuloida hypotalamus-hypofyysiakselia. 
Sukupuolirauhasten erittämä inhibiini estää spe-
sifisesti aivolisäkkeen FSH-tuotantoa. (Koulu, 
Tuomisto, 2001, s.691, mukailtu kuva)

Solujen muutokset hormonikierron 
aikana

Munarakkula

Follikulaarivaihe
Munarakkula kypsyy endokriinisten, parakrii-
nisten ja autokriinisten vaikutusten seuraukse-
na. Follikkelin kypsyttyä huomion arvoista on 
munarakkulan koon kasvu sekä granuloosasolu-
jen muuttuminen kuutiomaisiksi. FSH:n vaiku-
tuksesta granuloosasolujen ja munasolujen vä-
liin muodostuu yhteyksiä (gap junctions), joiden 
ansiosta ravinteet siirtyvät granuloosasolukon ja 
munasolun välillä. Preantraalivaiheessa muna-
solut ja munarakkulasolut erittävät munasolun 
ympärille glykoproteiineista koostuvan kalvon, 
zona pellucidan. Granuloosasolukerros monin-
kertaistuu ja sitä ympäröi tyvikalvo. Strooman 
solut erikoistuvat ja muodostavat ulomman ja si-
semmän teekasolukerroksen. Preantraalivaihetta 
seuraa antraalivaihe, jolloin follikkeliin muodos-
tuu nesteen täyttämä antrum. Neste sisältää run-
saasti steroideja ja kertovat ympäröivien granu-

loosa- ja teekasolujen toiminnasta. Munarakku-
lan kasvaessa sisempi teekasolukerros paksuun-
tuu ja verisuonet lisääntyy. (Välimäki, 2009)

Ovulaatiovaihe
Jokaisessa kuukautiskierrossa follikkelikohor-
tista valikoituu yksi munarakkula joka tuottaa 
enemmän estrogeeniä ja kasvaa suuremmaksi 
kuin muut. Tämä on nimeltään dominantti muna-
rakkula, joka tulee ovuloimaan. Muut munarak-
kulat kuihtuvat apoptoosilla. Ovulaatio on moni-
vaiheinen tapahtuma, jossa munasolu kypsyy lo-
pullisesti. Munasarjan kapseli ohenee laajenevan 
follikkelin kohdalta ja lopulta puhkeaa vapautta-
en munasolun. Juuri ennen munasolun irtoamista 
tuma jakautuu kahteen kromosomiltaan identti-
seen osaan, jotka vielä jakautuvat. Seurauksena 
on sekundaarinen munasolu ja pieni poistosolu. 
Munanjohtimien ampullapään sukakarvat (fim-
briat) pyydystävät irronneen munasolun. (Saari-
koski 1988, Välimäki 2009)

Luteaalivaihe
Ovulaation jälkeen munarakkula surkastuu kel-
tarauhaseksi. Granuloosasolut kasvavat ja tee-
kasolukko muodostuu osaksi keltarauhasta kun 
niiden välinen tyvikalvo rikkoutuu. Verisuonet 
tunkeutuvat ympäröivästä kudoksesta granuloo-
sasolukerrokseen. (Välimäki, 2009)

Kohdun kaula

Kohdun kaulan lieriöepiteelisolujen tahmean ja 
emäksisen liman eritys lisääntyy kierron keski-
vaihetta kohti. Erityksen lisääntyminen johtuu 
estrogeenierityksen kasvusta, joka lisää liman 
vesipitoisuutta. Liman muuttuessa kirkkaaksi ja 
venyväksi, siittiöt pääsevät helpommin kohdun 
kaulakanavan läpi. Munasolun irtoamisen jäl-
keen progesteroni sitkistää liman parissa päiväs-
sä. Tällöin siittiöt eivät enää pääse läpi ja lima-
vuoto loppuu. (Saarikoski, 1988)

Kohdun limakalvo

Kohdun limakalvon, endometriumin, lieriöepi-
teeli reagoi herkästi sekä estrogeeni- että proges-
teronipitoisuuden muutoksiin. Endometriumin 
pinnalla on sekä värekarvallista että värekarva-
tonta epiteeliä, ja niiden suhde vaihtelee kierron 
aikana. Voimakkaan estrogeenivaikutuksen aika-
na on enemmän värekarvallisia soluja.
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Endometriumin tyvikalvo muodostuu kollageeni 
IV:n säikeistä, kollageenilaminiinista ja proteog-
lykaaneista. Kohdun limakalvossa on myös rau-
hasepiteeliä, verisuonia, lymfosyyttejä, granulo-
syyttejä ja makrofageja.

Kohdun limakalvo poistuu kuukautisveren mu-
kana tyvikerrokseen saakka. Poistuva kudos on 
hajoavaa ja repaleista. Hajoamista tapahtuu kol-
men ensimmäisen vuotopäivän ajan. Samanai-
kaisesti alkaa limakalvon uudismuodostus niillä 
alueilla, joissa epiteelin basaalikerros on paljas-
tunut. (Kuva 3) (Ylikorkala 2001, Saarikoski 
1988)

Follikkelivaihe
Aikaisessa follikkelivaiheessa kohdun limakalvo 
on alle 2 mm:n paksuinen ja solut kuutiomaisia. 
Kierron viidentenä päivänä sen epiteeli alkaa 
kasvaa jäljelle jääneistä tyvi- ja epiteelikerrok-
sen soluista. Kasvun aiheuttaa follikkelien tuot-
tama estrogeeni. Limakalvo paksuuntuu ovulaa-
tioon saakka.

Rauhaset ovat aluksi suoria, kapeita ja putkimai-
sia. Niitä reunustaa matala lieriöepiteeli. Myö-
häisessä follikkelivaiheessa rauhaset erkanevat 
toisistaan, ja niiden epiteeli on paksumpaa ja 
monirivistä.

Verisuonitus kasvaa estrogeenituoton voimak-
kuuden mukaan. Follikkelivaihetta kutsutaan 
myös proliferaatiovaiheeksi, koska sille on tyy-
pillistä voimakas solujen uudismuodostus. (Yli-
korkala 2001, Saarikoski 1988)

Luteaalivaihe
Aikaisessa luteaalivaiheessa endometriumin pin-
nalla voidaan erottaa kolme vyöhykettä: 1) Tyvi-
vyöhyke, 2) Huokoinen välivyöhyke ja 3) tiivis 
vyöhyke kalvon pinnalla. Näistä kaksi viimeistä 
muodostaa toiminnallisen osan. Rauhassoluihin 
alkaa kertyä runsasglykogeenisiä rakkuloita ja 
eritystoiminta aktivoituu.

Keski – ja myöhäisvaiheessa endometrium on 
5–6 mm:n paksuinen, hyvin verisuonittunut ja 
sisältää runsaasti glykogeenia. Rauhaset ovat 
muuttuneet kiemuraisemmiksi ja niiden eritys-
aktiivisuus saavuttaa huippunsa kuusi päivää 
ovulaatiosta. Verisuonten ympärillä olevat stroo-
masolut laajenevat ja niitä ympäröi perisellu-
laarinen matriksi. Noin 7 vuorokauden kuluttua 

ovulaatiosta endometrium on valmis ottamaan 
hedelmöittyneen munasolun vastaan. (Ylikorka-
la 2001, Saarikoski 1988)

Premenstruaalinen vaihe
Stroomaan tunkeutuu leukosyyttejä ja rauhasten 
eritys vähenee. Strooman verkkomainen rakenne 
alkaa hajota ja endometrium ohentua kudosnes-
teen ja erityksen vähentyessä. Endometriumin 
pintaosa alkaa irrota ja repeilee pikkuvaltimoi-
den supistelun ja siitä aiheutuvien verenpur-
kaumien vuoksi. Irronneet kudospalat ja veri 
poistuu kuukautisvuotona. (Ylikorkala 2001, 
Saarikoski 1988)

Emätin

Emättimen seinämäsoluihin vaikuttaa eniten 
estrogeenieritys. Levyepiteeli uusiutuu tyvi-ker-
roksesta koko ajan ja pintakerrosten suurien, pie-
nitumaisten, levymäisten solujen määrä lisään-
tyy estrogeenierityksen aikana. Mitä pienempi 
estrogeenieritys on, sitä ohuempi on emättimen 
epiteeli ja emättimen solunäytteessä nähdään 
vain tyvi- ja keskikerrossoluja. Kuukautiskierron 
lopussa solut kasautuvat ja käpristyvät progeste-
ronin vaikutuksesta. (Saarikoski, 1988)

Rintarauhanen

Kuukautiskierron aikana estrogeenin ja proges-
teronin vaikutuksesta rintarauhasen solut lisään-
tyvät, erilaistuvat ja joutuvat lopulta apoptoosiin. 
Rintarauhasen solujen proliferaatio on nopeinta 
kuukautiskierron luteaalivaiheessa vähän ennen 
kuukautisvuodon alkua, kun sekä estrogeenia 
että progesteronia erittyy. Kierron loppuvaihees-
sa ja vuodon aikana epiteelisolut joutuvat apop-
toosiin. (Käkelä, Kytönen, 2008)
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Kuva 3. Hormonieritykset, kehon peruslämpö, 
munasolun kehittyminen ja kohdun limakalvon 
muutokset kuukautiskierron aikana. (Saarikoski 
1988, s.26, kuva mukailtu)
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G6 Spermiogeneesi – siittiön synty ja kehitys
Harjama, Liisa & Pentikäinen, Iiris
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
9.9.2009
Tarkastaja: Henrika Honkanen

Tiivistelmä
Spermiogeneesi on miehen sukusolujen kehittymisen (spermatogeneesi) viimeinen vaihe, jossa solut saavat 
munasolun hedelmöityksen kannalta tarvittavat rakenteet. Kypsässä siittiössä on viisi rakenteellisesti ja toi-
minnallisesti 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 histoneista korvaantuu arginiini- ja lysiinirikkailla protamiineilla. Nämä rakenteelliset muu-
tokset 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 Gol-
gin laite erittää entsyymejä sisältävät jyväset tuman pintaan ja ne yhdistyväksi vesikkeliksi, joka cap-vaiheessa 
laskeutuu tumakalvoa pitkin muodostaen hattumaisen rakenteen tuman pinnalle. Akrosomaalisessa vaiheessa 
tuman akrosomivaipan peittämä osa siirtyy solukalvoa vasten, ja maturaatiovaiheessa saavutetaan lopullinen 
rakenne. Siittiön hännän liikkeen mahdollistaa mikrotubuluksista muodustuva aksoneemarakenne, joka ke-
hittyy distaalisesta sentriolista enimmäkseen akrosomaalisen vaiheen aikana. Siittiön keskiosaan kerääntyvät 
mitokondriot tuottavat hännän liikkeeseen tarvittavan ATP:n.

Kuva 1: Siittiön rakenne (kuva mukailtu Arstila ym, 2006), faasikontrastimikroskooppikuva  
(ihmisen siittiö), 40x (Harjama Liisa ja Pentikäinen Iiris, 2009)
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Johdanto
Siittiöiden tuotannosta ja varastoinnista vas-
taavat miehen sukupuolielimet. Sukusolujen 
tuotanto eli spermatogeeneesi alkaa miehellä 
murrosiässä hormonien vaikutuksesta. Sperma-
togeneesissä miehen siittiösolut kypsyvät al-
kusiittiöistä (spermatogonia) esisiemensoluiksi 
(spermatidi) kahden meioottisen jakautumisen 
kautta. Rakenne saavutetaan spermiogeneesissä. 
Siittiöiden kehitys tapahtuu kivesten siementie-
hyissä. Spermiogeneesin loputtua täysiaikainen 
siittiösolu siirtyy siementiehyen luumeniin, josta 
se työnnetään kohti lisäkiveksiä, missä siittiön 
liikkuvuus kehittyy huippuunsa. Prosessi kestää 
noin kaksi kuukautta ja vaatii tietynlaiset olo-
suhteet: varsinkin lämpötila, kemialliset aineet 
ja Sertolin solut ovat tärkeässä roolissa. (Kiers-
zenbaum, 2002)

Spermiogeneesin vaiheet

Hännän kehitys

Siittiön flagella kehittyy distaalisesta keskus-
jyväsestä (sentrioli) ja se koostuu aksoneema-
nimisestä rakenteesta. Aksoneema koostuu kah-
desta sentraalisesta mikrotubulussäikeestä, joita 
ympäröi yhdeksän parillista mikrotubulusraken-
netta. Jokaisessa ulommassa mikrotubulusparis-
sa on yksi täydellinen (A-mikrotubulus) ja yksi 
vaillinainen mikrotubulus (B-mikrotubulus). 
Nämä mikrotubulusparit kiinnittyvät toisiinsa 
nexin-proteiinilla. A-mikrotubuluksen sivuilta 
sojottaa ulompi ja sisempi dyneiini-proteiinikäsi. 
Kyseinen rakenne on eräänlainen mikrotubuluk-
sen ATPaasi. Aksoneemassa on myös keskellä 
sijaitsevaa mikrotubulusparia ympäröivä sisä-
tuppi sekä radial spoke –nimisiä rakenteita, jot-
ka kummatkin toimivat aksoneeman taipumisen 
vakauttamisessa. Uloimpien mikrotubulusten 
liukuminen toisiaan vasten mahdollistaa flagel-
lan taipumisen ja näin ollen siittiön liikkeen, jos 
läsnä on ATP:tä. Kartogener’sin syndrooma on 
autosominen resessiivinen sairaus, joka aiheut-
taa sen, että aksoneeman dyneiini on viallinen 
tai se puuttuu täysin. Koska myös siilian raken-
ne on sama, voi kyseinen syndrooma aiheuttaa 
mm. hengitystieninfektioita. Miehillä se myös 
aiheuttaa hedelmättömyyteen johtavaa siittiöi-

den vähäistä liikkumista. Aksoneemaa ympäröi-
vät keratiinia sisältävät tiiviit ulkoiset syyt sekä 
syytuppi. Golgi-vaiheessa distaalinen ja proksi-
maalinen 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 kerros 
kehittyy ja järjestäytyy maturaatio-vaiheessa. 
(Kierszenbaum, 2002). 

Akrosomin kehittyminen

Golgi-vaihe
Spermatidin erikoistuminen spermioksi alkaa 
Golgin laitteen pakatessa hydrolysoivia entsyy-
mejä granuloihin, jotka yhtyvät akrosomaaliseksi 
vesikkeliksi tuman pintaan. Vesikkelistä kehittyy 
myöhemmin siittiön päässä sijaitseva akrosomi, 
jonka tehtävänä on mahdollistaa kehittyneen 
siittiön (spermatotsooi eli spermio) haploidisen 
perimän tunkeutumisen munasoluun. Tämän 
mahdollistavat akrosomin sisältämät monet eri-
laiset makromolekyylit, joita ovat muun muassa 
akrosiini, trypsiinin kaltainen proteaasi ja lek-
tiinin kaltainen hiilihydraatteja sitova proteiini. 
Ne osallistuvat zona pellucidan proteolyysiin ja 
kiinnittävät siittiön keton hiilihydraattirakentei-
siin (Honda ym, 2002). Akrosomin kehittyessä 
flagellan muodostumisen kannalta keskeiset ra-
kenteet siirtyvät kohti tuman vastakkaista puol-
ta; solulle alkaa muodostua polaarinen luonne. 
(Kierszenbaum, 2002, Arstila ym, 2006).

Cap-vaihe
Vähitellen akrosomaalinen vesikkeli litistyy ja 
alkaa laskeutua tumakotelon pintaa pitkin muo-
dostaen vaipan tuman ympärille. Akrosomivaip-
pa peittää lopulta noin puolet tuman pinta-alasta. 
Cap-vaiheessa siementiehyessä luumenia kohti 
liikkuva spermatidi, jossa on jo selvästi erotet-
tavissa kaksi puolta, kiertyy niin, että flagella 
osoittaa kohti luumenia. Näin ollen solun ak-
rosomivaippa kääntyy poispäin tiehyestä. Tällä 
tavoin flagellat pääsevät kasvamaan pituutta. 
(Kierszenbaum, 2002, Sadler, 2010). 
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Akrosomaalinen vaihe

Spermiogeneesin tässä vaiheessa akrosomi-
vaippa jatkaa laskeutumistaan ja mitokondriot 
vaeltavat sytoplasmassa kohti häntäkappalet-
ta ja edelleen pitkin aksoneemia kehittyvään 
keskiosaan. Samalla tuman ympärille rakentuu 
varsinaisesta perinukleaarisesta kehästä sekä 
siihen liittyneistä mikrotubuluksista muodostu-
va manchette-niminen rakennelma. Manchetten 
tarkoitusta spermiogeneesin kannalta selvitetään 
yhä. Tuma liikkuu kohti solun reunaa kunnes ak-
rosomivaippa on vastakkain solukalvon kanssa, 
ja anteriorinen (tuman yläpuoleinen) sytoplasma 
vähenee merkittävästi. (Kierszenbaum, 2002, 
Borley ym, 2008).

Kuva 2: Histologian opetusnäyte 17. (ihmisen 
kives), 20x, Anatomian ja solubiologian yksik-
kö, 2009. Kuvasta näkyvät eri kehitysvaiheiset 
sukusolut. SG=spermatogonio, SC=primäärinen 
spermatosyytti, S=Sertolin solu, ST=spermatidi, 
SZ=spermatotsooi.

Kuva 3: Spermiogeneesin vaiheet. 1.golgin laite, 2.akrosomaalinen vesikkeli, 3. sentrioli pari, 4.mito-
kondrio, 5.manchette, 6.akrosomi, 7.kondensoitunut tuma, 8.residual body. (Kuva mukailtu Kierszen-
baum, 2002).

Maturaatio-vaihe

Maturaatio–vaiheen aikana solut saavuttavat täy-
dellisen muotonsa, kun ylimääräinen sytoplasma 
irtoaa spermatidistä jäännöskappaleena (residual 
body) ja muodostuu siittiö. Siementiehyissä ke-
hittyviä sukusoluja ravitsevat ja ohjaavat Serto-
lin solut fagosytoivat irronneen sytoplasman. Sa-
maan aikaan myös spermatidien väliset liitokset 
katoavat, ja solut irtoavat toisistaan ennen kuin 
kehityksen läpikäyneet solut pääsevät siemen-
tiehyeen luumeniin ja peristalttisten liikkeiden 
kuljettamana kohti lisäkiveksiä. Ylimääräiset 
rakenteensa menettäneillä siittiöillä ei ole suuria 
energiavarastoja, minkä takia siittiöt hyödyntä-
vätkin siemennesteen runsasta fruktoosipitoi-
suutta. (Borley ym, 2008)

Nukleaarinen kondensaatio
Nukleaarinen kondensaatio on tuman perimä-
aineksen pakkautumista tiiviimpään muotoon. 
DNA on tumassa kromatiinimuodossa ja kro-
matiinin tiivistyminen alkaa jo akrosomaalisen 
vaiheen aikana. Kromatiini itsessään koostuu 
nukleosomiyksiköistä, jotka taas koostuvat 
DNA-rihmasta ja histoniproteiineista. Histoni-
en ansiosta DNA pakkautuu paljon lyhyempään 
muotoon. Nukleosomi on 200 emäsparin mittai-
nen DNA-kaksoiskierteen segmentti, joka kier-
tyy neljän histoniparin (H2A, H2B, H3 ja H4) 
ympärille. Lisäksi on vielä yksi histoni (H4), 
joka kiinnittää nukleosomit toisiinsa. Sper-
miogeneesin nukleaarisessa kondensaatiossa 
osa histoneista (H1, H2A, H2B ja H4) korvau-
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tuu arginiini- ja lysiinirikkailla pienikokoisilla 
emäksisillä valkuaisaineilla, protamiineilla. Pro-
tamiinivaiheen jälkeen nukleosomit katoavat ja 
perimäaines järjestyy sileiksi kromatiinisäikeik-
si, jotka asettuvat vierekkäin. Tämä mahdollistaa 
perimäaineksen tiivistymisen, jonka jälkeen ei 
käytännössä tapahdu enää RNA-synteesiä. Koko 
prosessin tarkoitus on stabiloida ja suojata siitti-
ön DNA-muotoista perimää. (Borley ym, 2008)
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G7 Miksi siittiöiden kunto huononee? – liikaa oksidatiivista stressiä?
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Tarkastaja: Petäjä-Repo Ulla

Tiivistelmä
Solurakenteeltaan ja toiminnaltaan monella tavalla somaattisesta solusta poikkeavan siittiön kuntoon vaikut-
tavat useat eri tekijät. Siittiön haploidisen perimäaineksen tulee olla oikein kopioitu ja tiiviiseen muotoon 
pakattu. Pääosan tulee olla oikean muotoinen ja sisältää riittävän määrän oikein toimivia entsyymejä hedel-
möittymättömän munasolun kalvorakenteiden läpäisemiseen. Jotta siittiö pystyy penetroitumaan munasolun 
solulimaan, täytyy sillä olla myös riittävä energiantuotto ja liikkumiskyky. Siittiöiden kunnon lisäksi myös 
siittiöiden määrä (kpl/ml) on oleellinen tekijä miehen hedelmällisyyden mittarina.

Kivesten kehittyminen ja erilaistuminen alkaa jo kuudennella raskausviikolla. Tästä vaiheesta asti poikavauvan 
kivesten ja siittiöiden kuntoon vaikuttavat äidin raskausajan elinympäristö ja elintavat. Myöhemmin kiveksiin 
kohdistuvat traumat, infektiot ja useat ulkoiset tekijät vaikuttavat spermatogeneesiin suoraan tai välillisesti ok-
sidatiivisen stressin kautta. Siittiöt kypsyvät vielä useita viikkoja spermatogeneesin jälkeen. Myös kypsyvässä 
vaiheessa olevien epäkypsien siittiöiden perimä on altis vaurioille, etenkin jos spermatogeneesin loppuvaiheen 
(spermiogeneesin) protaminaatio, jossa siittiön DNA pakataan tiiviimpään muotoon, ei ole täydellinen. 

Johdanto 
Sperman laatu on useiden tieteellisten tutkimus-
ten perusteella heikentynyt. Nykyajan kemikali-
soituminen on lisännyt vieraiden aineiden mää-
rää kehossamme, joka vaikuttaa heikentävästi 
mm. siittiöiden liikkuvuuteen, rakenteeseen ja 
entsyymitoimintaan. Suomalaisten miesten sper-
man siittiötiheys on lähes puolittunut viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Sperman laa-
dun heikkenemisen ei voida katsoa johtuvan ge-
neettisistä tekijöistä, koska muutos on ollut niin 
nopea. Miehen siittiöiden tuotantoon ja laatuun 
eivät vaikuta ainoastaan perityt geneettiset teki-
jät, syntymän jälkeisen elinajan ympäristö, vaan 
myös äidin raskaudenaikainen elinympäristö ja 
elintavat, koska tällöin kivekset kehittyvät. Sper-
matogeneesin ja siittiöiden kypsymisen aikaiset 
vauriot johtuvat pääosin eri ulkoisten tekijöiden 
aikaansaamasta oksidatiivisesta stressistä (Kuva 
1). Näitä tekijöitä ovat mm. tupakka, tietyt lääk-
keet ja kivessyöpä. (O’Flaherty, ym. 2008)

Kuva 1. Oksidatiivinen stressi. Oksidatiivisen 
stressin aiheuttajat ja sen aikaansaamat haitat 
siittiössä.

Kivesten kehittyminen, rakenne ja 
tehtävät
Y-kromosomissa on kivesten kehittymiseen tar-
vittava geneettinen informaatio. Sukusolujen 
esisolut, eli primordiaaliset ituradan solut, eivät 
varsinaisesti sijoitu gastrulaatiossa mihinkään 
alkiokerrokseen, vaan ne sijaitsevat aluksi rus-
kuaispussin seinämässä. Ne päätyvät noin 4. 
kehitysviikolla sikiön vatsontelon selkäpuolella 
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sijaitseviin sukupuoliharjanteisiin. 6. sikiönkehi-
tysviikon aikana niistä muodostuu nopeasti pri-
maatit sukupuolijuosteet. 

SrY-geeni on kiveksen määräävä tekijä, joka 
käynnistää sukupuolijuosteiden kasvun. Suku-
puolijuosteet kehittyvät sikiön sukupuoliharjan-
teiden epiteelisolukosta. Sukupuolijuosteiden 
kärjet avautuvat muodostaen verkoston. josta 
myöhemmin kivesten verkko (rete testis). Ke-
hittyvät siementiehyet avautuvat kivesten verk-
koon. 

Sukupuolijuosteiden sisään tunkeutuneet pri-
mordiaaliset solut erilaistuvat Sertolin soluik-
si, jotka muodostavat yhdessä ituradan solujen 
kanssa siementiehyet. Sertolin solujen tuottama 
anti-Müllerian kasvutekijähormoni, saa aikaan 
paikallisen induktion, jossa Müllerin tiehyet 
surkastuvat ja munanjohtimet jäävät muodostu-
matta. Wolffin tiehyistä muodostuu siemenjoh-
timet. Rete testiksen verkosta ja mesonefroksen 
putkista muodostuu yhteen liittymänä lisäkives. 
Leydigin solut erilaistuvat mesenkyymisoluista, 
jotka ympäröivät sukupuolitiehyitä (Kuva 2). 
(Sariola, ym. 2006) 

Kuva 2. Sikiön kehittyvät sukupuoliharjanteet. Su-
kupuoliharjanteet erilaistuvat tiiviissä yhteydessä 
munuaisiin ja virtsanerityselimistöön. Mesonef-
roksesta kehittyvät lisäkivesten putket ja Wolffin 
tiehyestä siemenjohtimet. Poikasikiöllä Müllerin 
tiehyet surkastuvat.

Kivekset ja lisäkivekset sijaitsevat vatsaontelon 
etuseinästä muodostuvan kivespussin (scrotum) 
sisällä. Kivespussi sijaitsee jalkojen välissä ruu-
miinontelon etupuolella, joka tarjoaa kiveksille 
optimaalisen (1–2 °C ruumiinlämpöä matalam-

man) lämpötilan spermatogeneesiin, eli siitti-
öiden muodostumiseen. Kivespussin seinämän 
poikkijuovaiset kiveksenkohottajalihakset (cre-
master) nostavat ja laskevat kivespussia lämpö-
tilan mukaan, jolloin kivesten lämpötila pysyy 
suhteellisen vakiona. Kiveksiä ympäröi kahdesta 
kerroksesta muodostuva paksu sidekudoskalvo. 
Valtaosan kivesten lohkomaisesta rakenteesta 
täyttävät sadat ohuen sidekudoskerroksen verho-
amat siementiehyet, joissa spermatogeneesi ta-
pahtuu. Ravinteet kulkeutuvat siementiehyisiin 
diffundoitumalla kudosnesteestä tyvikalvon läpi.

Tiehyiden tyvikalvoon on kiinnittynyt suuriko-
koisia, Sertolin tukisoluja. Niiden väleissä on 
siittiöiden esiasteita, joita Sertolin solut ruokki-
vat ja säätelevät niiden kypsymistä tuottamalla 
mm. kasvutekijöitä. Ne tuottavat myös FSH:n 
(aivolisäkkeen etulohkon erittämää follikkeleita 
stimuloivaa hormonia) eritystä inhiboivaa pepti-
dihormonia, inhibiiniä. Sertolin solut yhdistyvät 
toisiinsa tiivissoluliitoksilla, jotka muodostavat 
veri-kivesesteen. Se toimii esteenä siementiehyi-
tä ympäröivän sidekudoksen ja siementiehyiden 
luumenin sisäisen nesteen välillä. Siittiöt kypsy-
vät ja varastoituvat pitkittäin kivestä seuraavassa 
lisäkiveksessä. Kiemurainen lisäkivesputki jat-
kuu siemenjohtimena aina virtsaputkeen saakka. 

Kivesten toinen tehtävä on tuottaa siementiehyi-
den väleissä olevien Leydigin solujen avulla an-
drogeeneja, tärkeimpänä steroidihormoniraken-
teista testosteronia. Aivolisäkkeen etulohkosta 
erittyvä lutropiini kiihdyttää Laydigin solujen 
testosteronituotantoa. Se vaikuttaa primaarisesti 
miehen sukupuolielimien kehitykseen. Sekun-
daariset vaikutukset näkyvät mm. miehisen ruu-
miinrakenteen kehityksenä. (Haug, ym. 2006.)

Spermatogeneesi 

Siittiötuotanto, eli spermatogeneesi, tapahtuu 
kivesten siementiehyissä (Kuva 3). Miehen siit-
tiötuotanto alkaa vasta murrosiässä, jolloin alku-
soluista muodostuneet alkusiemensolut (siittiöi-
den erilaistumaton kantasolu) tai spermatogoniot 
kypsyvät ja erilaistuvat kypsiksi siittiöksi n. 64 
vuorokautta kestävän spermatogeneesin aikana. 
Siementiehyen tyvikalvoon (lamina reticularis) 
ankkuroituu siittiöiden erilaistumattomia kanta-
soluja sekä polaaristen Sertolin solujen basaali-
nen solukalvo. Spermatogonioiden jakautuessa 
muodostuu uusia spermatogonioita ja primääri-
siä spermatosyyttejä. 
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Kuva 3. Siementiehyt. Poikkileikkaus siementiehyestä. Siementiehyen rakenteet ja toiminnalliset solut. 
Sertolin solut liikuttavat kypsyviä sukusoluja kohti siementiehyen luumenia.

Spermatosyytit siirtyvät kypsyessään kohti sie-
mentiehyen luumenia. Sertolin solujen väliset 
tiiviit soluliitokset aukeavat päästäen sperma-
tosyytit läpi ja sulkeutuvat tämän jälkeen uu-
delleen. Primääristen spermatosyyttien profaasi 
kestää yli 20 vuorokautta, jonka jälkeen tapahtuu 
meioosin vähennysjako, jossa muodostuu sekun-
däärinen spermatosyytti. Sekundäärisen sperma-
tosyytin elinikä on lyhyt, sillä meioosin tasausja-
ko alkaa lähes heti vähennysjaon jälkeen. Tasaus-
jaossa muodostuu haploidisen kromosomiston 
omaava varhaisspermatidi. Varhaisspermatidin 
DNA puretaan ja pakataan uudelleen tiiviimpään 
muotoon ja sille muodostuu kypsälle siittiölle 
ominainen häntä (flagellum). (Haug, ym. 2006, 
Kierszenbaum, ym. 2012)

Sertolin solut ympäröivät siittiöitä niiden sper-
matogeneesin ajan ja vastaavat siittiöiden ra-
vinnonsaannista. Spermatidit ankkuroituvat 
pääosastaan Sertolin solujen apikaalipuolen 
solukalvoon. Kypsymisvaiheessa liikkumis- ja 
hedelmöityskyvyttömät epäkypsät siittiöt irtoa-
vat Sertolin soluista siementiehyiden luumeniin. 

Siementiehyen neste kuljettaa siittiöt lisäkivek-
siin, jossa siittiöt kypsyvät hedelmöityskykyisik-
si 2–3 viikon aikana. (Haug,ym. 2006) 

Siittiön rakenne ja kuntoon 
vaikuttavia tekijöitä
Siittiön pää-osaan kuuluvat akrosomi, joka si-
sältää munasolun kalvorakenteiden läpäisyyn 
tarvittavat entsyymit, sekä tuman, jossa on hap-
loidinen perintöaines (Kuva 4) Siittiön viallinen 
pään muoto tai toimimattomat akrosomaaliset 
entsyymit voivat olla syynä siittiöiden toimimat-
tomuuteen. Sentriolirakenne ja siihen liittyvät 
proteiinit muodostavat siittiön kaularakenteen. 
Kaula kiinnittää siittiön pää-osan keskikappa-
leeseen. Virhe siittiön kaulaosan rakenteessa on 
eräs syy siittiön huonoon liikkuvuuteen. Keski-
kappale sisältää siittiön energiametaboliaan tar-
vittavat mitokondriot. Mitokondrioiden määrä 
ja mitokondriaalisen DNA:n laatu vaikuttavaat 
siittiöiden laatuun. Häntäosan mikrotubulukset 
mahdollistavat siittiön liikkeen liikkumalla tois-
tensa lomitse. 
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Kuva 4. Siittiö. Kypsän siittiön osat ja tärkeimmät toiminnalliset rakenteet.

Liikkeeseen vaadittava energia saadaan keski-
kappaleeseen keskittyneistä mitokondrioista. 
Hännän filamenttien vääränlainen järjestyminen 
heikentää siittiön liikkumiskykyä. (Kierszen-
baum, ym. 2012)

DNA-vauriot

Spermatogeneesin aikana muodostuvan siittiön 
DNA on hyvien korjausmekanismien, tuman 
pakkautumisen ja kromatiinin tiivistymisen an-
siosta lähes resistentti vaurioille. Nisäkkäiden 
spermatogeneesissä DNA pakataan tiiviimpään 
muotoon kaksivaiheisessa protaminaatioproses-
sissa (Nukleaarinen kondensaatio). Ensimmäi-
sessä vaiheessa histonit korvataaan tumallisilla 
siirtymäproteiineilla, ja edelleen protamiinilla 
(Kuva 5).

Protamiini on histonia pienempi arginiini- ja 
lysiinirikas tumaproteiini, jonka avulla DNA 
saadaan pakattua somaattista solua tiiviimpään 
muotoon. Mikäli protaminaatioprosessi on jos-
tain syystä viallinen ja DNA pakkautuu löyhästi 
tai väärin, saattaa DNA vaurioitua myöhemmin 
varsinaisen spermatogeneesin jälkeen epäkypsi-
en siittiöiden vapautuessa siementiehyisiin. Siit-
tiöiden DNA:n pilkkoutumista tapahtuu myös 
lisäkivesten pääosissa samasta syystä johtuen. 
(Marcon & Boissonneault 2004, Steele, ym. 
1999)

Happiradikaalien (happi-ionit, vapaat radikaalit 
ja peroksidit) lisääntynyt muodostuminen sie-
mennesteen soluissa on todettu lisäävän siittiöi-
den DNA-vaurioiden määrää. Näitä reaktiivisia 
vapaiden (esteröitymättömien) ja tyydyttymät-
tömien rasvahappojen metaboliassa syntyviä 
radikaaleja on havaittu paljon etenkin hedelmät-
tömillä miehillä. Reaktiiviset happiradikaalit 
saavat aikaan DNA muutoksia siittiöissä, ja näin 
hedelmöityksessä saattaa siirtyä vioittunutta pe-
rintöainesta. (Koppers, ym. 2009, Tremellen, 
2008)

Rakenteen vauriot

Useat siittiöiden vauriot johtuvat oksidatiivisen 
stressin aiheuttamista reaktioista. Oksidatiivista 
stressiä tapahtuu, kun elimistön tuottamien reak-
tiivisten happiradikaalien tuotanto ylittää kehon 
omien antioksidanttien tuotannon aiheuttaen so-
lujen tuhoutumista. Noin puolella lisääntymisky-
vyttömistä miehistä hedelmättömyyden syy joh-
tuu oksidatiivisesta stressistä (Tremellen, 2008). 

Reaktiiviset happiradikaalit vaikuttavat DNA-
vaurioiden ohella myös siittiön rakenteeseen 
tuhoamalla solukalvoa ja vaikeuttamalla siit-
tiöiden kykyä sulautua munasolun solukalvon 
läpi (Tremellen, 2008). Reaktiivisten happiradi-
kaalien on myös todettu vähentävän siittiöiden 
mitokondrioiden sisäisen ATP:n määrää, jolloin 
siittiön hännän avulla tapahtuva liike hidastuu ja 
siittiön liikkumiskyky heikkenee (de Lamirande, 
ym. 1992).
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Kuva 5. Protaminaatio. Spermiogeneesi on spermatogeneesin viimeinen vaihe, jossa solut saavat mu-
nasolun hedelmöityksen kannalta tarvittavat rakenteet. Nukleaarisessa kondensaatiossa (protaminaa-
tio) tuman perintöaines pakkautuu tiiviimpään muotoon.

Eräs tiedetty syy siittiöiden rakenteen vaurioi-
tumiseen löytyy mitokondrioissa tapahtuvasta 
mutaatiosta. Mitokondrio vastaa solun energia-
taloudesta ja sisältää myös omaa, mitokondriaa-
lista DNA:ta (mtDNA). Mitokondrion DNA:ta 
monistaa vain yksi polymeraasi, POLG. Tämä 
polymeraasi sisältää yleisesti hyvin vakaan, 10 
CAG-toistojaksoa sisältävän alleelin. On huo-
mattu, että hedelmättömillä miehillä näissä tois-
tojaksoissa esiintyy poikkeavuuksia fertiileihin 
miehiin nähden. Hedelmättömillä miehillä tämä 
on aiheuttanut siittiöiden määrän laskua, raken-
teen muutoksia ja liikkuvuuden heikkenemistä. 
Heillä on havaittu olevan myös monia muita 
POLG- mutaatioita ja mitokondriaalisen DNA:n 
mutaatioita (Rovio, 2006).

Entsyymitoiminnan häiriöt

Hedelmöityksen aikana siittiö vapauttaa pääs-
sään sijaitsevasta akrosomista useita hydro-
lyyttisiä entsyymejä esimerkiksi proteaaseja, 

hyaluronidaaseja ja neuraminidaasi, joiden avul-
la se pääsee tunkeutumaan munasolun uloimpien 
solukerrosten (corona radiata ja zona pellucida) 
läpi. Proteaaseihin kuuluvan akrosiinin on to-
dettu olevan tärkeässä roolissa hedelmöityksen 
aikana. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa ak-
rosomin aktivointi, se on mukana siittiön kiinnit-
tymisessä munasoluun ja on mukana zona pel-
lucidan hydrolysaatiossa. Akrosomin puutteen 
on todettu viivyttävän hedelmöitystä (Mao, ym. 
2013). 

Akrosomin viallinen kehitys johtaa siittiön pään 
epämuodostumiseen joka on yksi syy hedelmät-
tömyyteen (Kierszenbaum, 2012). Akrosomin 
vauriot ovat huomattavasti yleisempiä hedelmät-
tömillä miehillä hedelmällisiin nähden (Yu, ym. 
2004). Myös fosfolipaasi B-entsyymillä on huo-
mattu olevan merkittävä rooli akrosomireaktion 
toiminnassa ja sitä myöten hedelmöityksessä 
(Asano, ym. 2013).
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Tiivistelmä
Hedelmöitys tapahtuu naisen munanjohtimen ampullaosassa. Siittiösolut saapuvat sinne ejakulaation eli sie-
mensyöksyn seurauksena. Munasolu kulkee ampullaan irrottauduttuaan munasarjasta ovulaatiossa. Jotta siit-
tiöstä 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 siittiön 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 mu-
nasolun. Hedelmöityksen tapahtumapaikkana 
on yleisimmin naisen munanjohtimen ampul-
la, jonne siittiösolut päätyvät siemensyöksyn ja 
munasolu ovulaation seurauksena. Hedelmöitys 
määrää alkion perimän, mutta myös aktivoi mu-
nasolun aineenvaihdunnan ja alkionkehityksen.

Hedelmöityksen edellytykset

Siittiö

Siittiösolulla on karakteristinen ulkomuoto, joka 
voidaan havaita jo faasikontrastimikroskoopilla 

(Kuva 1). Siittiösolu koostuu päästä ja hännästä 
sekä niitä yhdistävästä kaulaosasta (Kuva 2). So-
lukalvo verhoaa sekä päätä että häntää. 

Siittiön pääosassa sijaitsevaa haploidista tumaa 
ympäröi akrosomi. Sen sisältämiä hydrolyytti-
siä entsyymejä tarvitaan, kun siittiö tunkeutuu 
munasolun sisään hedelmöityksen aikana. Sisäl-
tämiensä entsyymien takia akrosomia voidaan 
pitää erikoislaatuisena lysosomina. 

Siittiössä on koko hännän pituudelta tukiraken-
teena aksoneema, joka koostuu mikrotubuluksis-
ta. Siitiön hännän keskiosaksi (tai rungoksi) sa-
notaan hännän sitä osaa, jossa sijaitsee mitokond-
rioita. Hännän keskiosa päättyy annulukseen, 
mistä alkaa hännän pääosa. Pääosassa sijaitsevat 
säikeiset proteiinit tukevat solua sen liikkuessa. 
Hännän loppuosassa aksoneemaa ympäröi pelk-
kä solukalvo (Kierszenbaum, 2007).

Kuva 1. Faasikontrastimikroskooppikuva ihmisen siittiöistä, 40 x objektiivi. 
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Kuva 2. Siittiön rakenne. A. Pää. B. Häntä. 1. Akrosomi. 2. Tuma. 3. Kaula. 4. Runko. 5. Annulus. 6. Hän-
nän pääosa. 7. Hännän loppuosa. 

Siemensyöksy
Siemensyöksyssä eli ejakulaatiossa vapautuu 
200–300 miljoonaa siittiötä. Siemenneste on 
emäksistä, ja se nostaa emättimen pH:ta siittiö-
soluille sopivammaksi. Kohdun lihasten supiste-
lu auttaa siittiöitä eteenpäin, mutta vain muutama 
sata niistä pääsee munanjohtimeen asti (Clegg ja 
MacKean, 2000). Ennen kuin siittiöt ovat hedel-
möityskykyisiä, niiden tulee kapasitoitua naisen 
limakalvojen eritteiden avulla. Kapasioitumi-
nen parantaa siittiöiden akrosomireaktiivisuutta 
(Seppälä ym., 2007). Kapasitoiduttuaan siittiöt 
säilyvät naisen elimistössä hedelmöityskykyisi-
nä yli vuorokauden (Niemi ja Väänänen, 1993). 

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 kap-
paletta ympäröi kaksi rakennetta: kumulussolut 
sekä ketto. Uloimpana on kumulussoluvyöhyke 
(corona radiata). Sen alla sijaitsee munasolun 
ketto (zona pellucida), joka koostuu glykopro-
teiineista. Vasta tämän kerroksen sisäpuolella 
sijaitsee varsinainen munasolu solukalvoineen 
ja ensimmäinen polaarinen kappale. Aivan mu-
nasolun solukalvon alla on kortikaalirakkuloita, 
jotka sisältävät proteaaseja. Munasolun tuma on 
haploidinen (Kierszenbaum, 2007). 

Kuva 3. Munasolun rakenne. 1. Kumulussoluker-
ros. 2. Munasolun ketto. 3. Solukalvo. 4. Kortikaa-
lirakkuloita. 5. Ensimmäinen polaarinen kappale. 
6. Munasolun tuma.

Ovulaatio
Luteinisoiva hormoni (LH) saa primaarisen oo-
syytin päättämään meisoosin ensimmäisen ja-
kautumisen. Myös toinen jakautuminen alkaa, 
mutta keskeytyy metafaasiin. Tässä vaiheessa 
solua kutsutaan sekundaariseksi oosyytiksi. LH 
nostaa prostaglandiinitasoa, mikä saa aikaan 
lihassupistuksia munasarjan seinämissä. Supis-
tukset saavat sekundäärisen oosyytin sekä sitä 
ympäröivät granuloosasolut vapautumaan muna-
sarjasta (graafian follikkelista). Tämä tapahtuma 
on ovulaatio, ja se tapahtuu kuukautiskierron 
keskivaiheilla. Ovulaatiossa vapautuva sukusolu 
ei siis ole vielä kypsä munasolu, vaan se päättää 
meioosin toisen jakautumisen ja kypsyy lopulli-
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seksi munasoluksi vasta hedelmöityksen yhtey-
dessä. Ovulaation seurauksena munasolu matkaa 
munanjohtimeen ripsujen avulla ja jäljelle jää-
västä graafian follikkelista tulee progesteronia 
erittävä keltarauhanen (corpus luteum) (Sadler, 
2006 ja Solunetti). 

Hedelmöitys

Siittiösolujen kapasitaatio

Siittiöt eivät ole heti ejakulaation jälkeen hedel-
möityskykyisiä, vaan niiden täytyy kapasitoitua 
naisen elimistössä. Noin seitsemän tuntia kestä-
vässä kapasitaatiossa naisen sukupuolielimissä 
tapahtuu muutoksia, joiden johdosta siittiöt tu-
levat lopullisesti hedelmöityskyisiksi (Niemi ja 
Väänänen, 1993). Kapasitaatiossa munatorven 
seinämän ja siittiösolun epiteelit ovat kosketuk-
sissa toisiinsa. Reaktiossa siittiötä peittävän ak-
rosomikerroksen solukalvon pinnalta irtoaa gly-
koproteiinikerros ja siemenplasman proteiineja. 
Kapasitoituneet siittiöt pystyvät läpäisemään 
munasolua peittävät kumulussolut ja käymään 
läpi akrosomireaktion (Sadler, 2006).

Munasolun ulkokerrosten läpäisy

Hedelmöittymisen edellytyksenä on siittiön pe-
netroituminen kumulussoluvyöhykkeen ja mu-
nasolun keton läpi. Kymmenet kapasitoituneet 
siittiöt yrittävät läpäistä kumulussoluvyöhyk-
keen. Akrosomireaktiossa siittiösolu menettää 
akrosominsa koskettaessaan munasolun kettoa 
(Niemi ja Väänänen, 1993). Siittiön solukalvol-
la on proteiineja, jotka sitoutuvat lajispesifisesti 
keton reseptoreihin. Yksi reseptoriproteiini aloit-
taa kiinnittyneissä siittiöissä akrosomireaktion. 
Akrosomireaktio etenee vaiheittain siittiön so-
lukalvon ja akrosomin ulkokalvon pilkkoutues-
sa, jolloin syntyy rakkuloita, joista vapautuu 
entsyymejä, esimerkiksi akrosiinia. Entsyymit 
liuottavat siittiölle tietä keton läpi aina perivi-
telliinitilaan asti. Akrosomireaktiossa akrosomin 
sisäkalvo säilyy kiinnittyneenä siittiön päähän 
eli reaktiosta jää jäljelle vain sisäkalvo ja tyvi 
(Karkinen-Jääskeläinen ym., 1976).

Tsygootin synty

Siittiösolun läpäistyä munasolun ulkoiset raken-
teet, se asettuu perivitelliinitilaan tangentaali-
sesti, jolloin siittiön ja munan solukalvot yhdis-
tyvät. Solukalvojen yhteensulautuessa siittiön 
pää, jäljelle jäänyt akrosomi, siittiön häntä sekä 
osa mitokondrioista ja sentrosomi siirtyvät mu-
nasolun solulimaan. Alkion mitokondriot ovat 
kuitenkin maternaalista alkuperää, sillä siittiön 
mitokondriot degeneroituvat munasolun solu-
limassa. Munasolussa siittiön tumasta syntyy 
paternaalinen (isänpuoleinen) pronukleus (esi-
tuma) (Karkinen-Jääskeläinen ym.1976). Siit-
tiön tunkeutuessa munasoluun, munan tuma on 
ollut pysähtyneenä meioosin toiseen profaasiin. 
Hedelmöittyessään munasolu päättää vähennys-
jakonsa ja syntyy kypsä muna sekä poistosolu. 
Munasolun tumaa kutsutaan maternaaliseksi 
(äidinpuoleiseksi) pronukkleukseksi (Niemi ja 
Väänänen, 1993). Haploidisten pronukleusten 
on replikoitava DNA:nsa. Kehittyessään ne tur-
poavat, kromatiinien ympärille kehittyy tumako-
telo ja tumiin kasvavat tumajyväset. Seuraavas-
sa vaiheessa pronukleukset lähentyvät toisiaan 
asettuen munan keskelle rinnakkain ja valmis-
tautuvat yhteiseen mitoosiin. Tässä reaktiossa 
tumajyväset ja –kotelo häviävät ja kromosomit 
muodostuvat asettuen yhteiseksi jakautumisku-
vioksi. Hedelmöityksen katsotaan päättyneen, 
kun itusolujen perintöainekset ovat yhdistyneet 
kromosomistoksi, jolloin tsygootti on valmis ja-
kaantumaan (Karkinen-Jääskeläinen ym.1976). 
Kuvassa 4 on kuvattu hedelmöitys ja alkion ke-
hitysasteet ensimmäisen elinviikon aikana. 
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Kuva. 4. Alkion varhaiskehitys. 1. Kohtu, 2. Muna-
sarja, 3. Fimbria, 4. Munasolu, 5. Hedelmöitys, 6. 
Ampulla, 7. Pronukleusten muodostuminen, 8. 
Munanjohdin, 9. Ensimmäisen mitootisen jakau-
tumisen jakautumissukkula, 10. 2-soluvaihe, 11. 
Lisää jakautumista, 12. Morula, 13. Alkiorakkula, 
14. Implantoituva alkiorakkula, 15. Kohdun lima-
kalvo, 16. Kohtulihas, 17. Kohdun päällyskalvo, 
18. Alkumunarakkula, 19. Graafin follikkeli (kyp-
sä munarakkula), 20. Purkautunut manarakkula, 
21. Corpus luteum (keltarauhanen) (Mukailtu läh-
teistä Solusta yksilöksi: Kehitysbiologia, 2003 ja 
Langman’s Medical Embryology, 2006)

Polyspermia

Polyspermia tarkoittaa useamman kuin yhden 
siittiön tunkeutumista hedelmöityksessä muna-
soluun. Normaalioloissa vain yksi siittiö tunkeu-
tuu munasoluun, joten munasolussa on polys-
permian estävä mekanismi (Niemi ja Väänänen, 
1993). Siittiön tunkeutuessa munasoluun, mu-
nasolussa solunsisäinen kalsiumpitoisuus suu-
renee. Munasolun kalvopotentiaali muuttuu ja 
kyky yhtyä muiden siittiösolujen solukalvoihin 
häviää (Sariola ym. 2003). Tämän lisäksi tapah-
tuu munasolussa kuorireaktio, jossa munasolun 
solukalvon pinnan alapuolella sijaitsevista kor-
tikaalirakkuloista (eriterakkuloista) vapautuu 
solun ulkopuolelle entsyymejä, jotka muuttavat 
ketton rakenteen siittiöitä läpäisemättömäksi 
(Niemi ja Väänänen, 1993).
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Tiivistelmä
Blastosysti on rakenne, joka seuraa yksilönkehityksessä tsygoottia ja morulaa. Blastosysti on ensiksi jakautu-
nut kahteen kerrokseen, trofoblastiin ja embryoblastiin. Karkeasti voidaan sanoa, että trofoblastista kehittyy 
istukka, ja embryoblastista alkio. Myöhemmin trofoblasti kehittyy edelleen sytotrofoblastiin ja synsytiotro-
foblastiin. 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 alki-
on välille syntyy yhteys. Tällöin muodostuvat myös alkumesodermi ja siitä edelleen suonikalvo. Kolmantena-
toista päivänä alkion trofoblastista muodostuu primaarivillus. Myös hypoblasti tuottaa soluja, joista muodostuu 
sekundaarinen ruskuaispussi. Lopulta embryoblastin yläpuolelle muodostuu toinen nesteontelo ja embryoblasti 
jää levyksi kahden nesteontelon väliin, jolloin gastrulavaihe voi alkaa.

Blastosystin muodostuminen

Kuva 1: Tsygootin kehittyminen morulavaiheen kautta blastosystiksi, jossa on havaittavissa kerrostu-
minen embryoblastiin ja trofoblastiin. Huomaa zona pellucidan (musta) katoaminen.

Morulan solujen järjestäytyminen

Jakautuvan tsygootin solut, blastomeerit, järjes-
täytyvät tiiviiksi solupalloksi, josta voidaan erot-
taa sisempi ja ulompi kerros. Järjestäytymisen 
jälkeen solut jakautuvat vielä kerran 16-solui-
seksi morulaksi. (Sadler, 2009) 

Noin neljän päivän kuluttua hedelmöityksestä 
solurykelmä, morula saapuu kohtuun. Tämän 
myöhäisen morulan sisään alkaa virrata nestettä 
zona pellucidan läpi intersellulaaritilaan. Lopul-
ta muodostuu yksi tila, nesteen täyttämä ontelo 

(blastocele), joka on havaittavissa kuvasta 1. 
Tässä vaiheessa alkiota aletaan kutsua blasto-
systiksi. (Sadler, 2009) Blastomeerisoluista 
muodostuu embryoblastiksi kutsuttu alkionysty. 
Ulommista soluista muodostuu trofoblasti, joka 
on blastosystin epiteeliseinä. (http://www.solu-
netti.fi/fi/kehitysbiologia/alkiorakkula_(blasto-
systi)/)

Blastosysti kaivautuu ulos zona pellucidasta, 
mahdollistaen implantaation kohdun seinämään. 
Jos tämä ei onnistu on seurauksen spontaani 
abortti. (Kierszenbaum, 2007) Epäonnistunut 
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blastosystin poistuminen zona pellucidasta on 
yksi syy spontaaniin raskauden keskeytymiseen, 
johon arviolta noin 50 % hedelmöityksistä pää-
tyy. (Sadler, 2009)

Blastosystin saapuminen kohtuun

Trofoblastin jakautuminen

Implantaatio kohdun limakalvoon (endomet-
rium) alkaa noin kuudentenä päivänä hedelmöi-
tyksestä. Kahdeksantena päivänä blastosysti on 
jo osittain uponnut endometriumiin, ja trofoblas-
ti on jakautunut kahteen kerrokseen. Sisempänä, 
sytotrofoblastissa on yksitumaisia soluja, joissa 
on havaittavissa mitoottisia kuvioita. Nämä ja-
kautuvat solut vaeltavat ulompaan, synsytiotro-
foblastiin, jossa ne menettävät solukalvonsa ja 
tulevat osaksi jättisoluvyöhykettä, jossa ei ole 
havaittavissa selviä solurajoja. (Sadler, 2009) 
Synsytiotrofoblasti ohjaa uppoamista endomet-
riumiin, käyttäen valmistamiaan proteolyyttisä 
entsyymejä. Lopulta limakalvossa synsytiotro-
foblasti ympäröi alkiota kaikkialta. (Kierszen-
baum, 2007)

Embryoblastin jakautuminen

Myös alkionysty eli embryoblasti jakautuu kah-
teen kerrokseen, joista käytetään yhteisnimeä 
alkiolevy (flat disc / embryonic disc). Blasto-
seeleonteloa vasten muodostuu kuutiomaisista 
soluista hypoblasti. (Sadler, 2009) Toisesta syn-
tyvästä kerroksesta käytetään nimitystä epiblasti 
ja se verhoaa sisäänsä jäävää vesikalvon onteloa 
(amniotic cavity, ks. kuva 2), joka muodostuu 
kerrosten erilaistumisen yhteydessä. Vesikal-
von ontelon ja sytotrofoblastin väliin jäävistä 
epiblastin soluista käytetään nimeä amnioblas-
ti. Alkio ja sen kudokset kehittyvät epiblastista. 
(Sadler, 2009)

Kuva 2: Blastosysti noin yhdeksäntenä päivänä 
hedelmöityksestä. (www.solunetti.fi)

Blastosystivaiheen myöhemmät 
tapahtumat

Yhdeksäs päivä

Yhdeksäntenä päivänä hedelmöityksestä blas-
tosysti hautautuu syvemmälle endometriumiin. 
Tällöin blastosystin pintaepiteeli sulkeutuu fib-
riinihyytymällä ja trofoblasti kehittyy huomat-
tavasti, jolloin synsytiotrofoblastissa on havait-
tavissa vakuoleja, jotka fuusioituvat suurem-
miksi lakuunoiksi (lakunaarinen vaihe). Samaan 
aikaan ruskuaispussin kalvo (Heuserin kalvo) 
kehittyy hypoblastista peräisin olevista soluista. 
Tämä kalvo reunustaa sytotrofoblastin sisäreu-
naa, ja yhdessä hypoblastin kanssa ruskuaispus-
sin kalvo muodostaa primaarisen ruskuaispussin 
ympäryksen. (Sadler 2009) 
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12. päivä hedelmöityksestä

Kahdenteentoista päivään mennessä blastosysti 
on täysin hautautunut kohdun limakalvoon. Täl-
löin synsytiotrofoblastin solut työntyvät syvem-
mälle endometriumiin ja kuluttavat äidin hius-
suonten endoteelia. Näitä hiussuonia kutsutaan 
sinusoideiksi. Synsytiotrofoblastin lakuunat yh-
tyvät lopulta sinusoidien kanssa, joka mahdollis-
taa yhteyden äidin verenkierron ja alkion välillä. 

Tällä aikaa myös uusi solupopulaatio ilmaantuu 
sytotrofoblastin ja ruskuaispussin väliin. Nämä 
solut muodostavat löyhän sidekudoksen, jota 
kutsutaan ekstraembryoottiseksi mesodermiksi, 
eli alkumesodermiksi. Pian siihen alkaa muodos-
tua onteloita, jotka yhtyessään muodostavat suo-
nikalvon ontelon (eng. chorionic cavity). (Sadler 
2009) Kolmentoista vuorokauden ikäisessä blas-
tosystissä suonikalvo ja sen ontelo ovat alkion 
suurimmat elimet. Suonikalvon ontelo ympäröi 
primaarista ruskuaispussia ja amniononteloa 
joka puolelta, paitsi sikiökannan kohdalta. Rus-
kuaispussia ympäröivää alkumesodermikerrosta 
kutsutaan splankniseksi mesodermiksi ja ker-
rosta sytotrofoblastin vieressä somaattiseksi al-
kumesodermiksi. (Niemi, Väänänen. 1993)

13. päivä hedelmöityksestä

Kolmannentoista päivän trofoblastille on luon-
teenomaista villusmainen rakenne. Sytotrofob-
lastin solut jakautuvat paikallisesti ja työntyvät 
synsytiotrofoblastiin muodostaen pylväsmäisiä 
rakenteita. Tällaisia rakenteita kutsutaan primaa-
rivillukseksi. Kolmantenatoista päivänä myös 
hypoblasti kehittyy tuottaen soluja, jotka liikku-
vat primitiivisen ruskuaispussin sisäkalvoa pit-
kin. Nämä solut jakautuvat ja muodostavat uu-
den ontelon ruskuaispussin ontelon sisään, joka 
tunnetaan sekundaarisena ruskuaispussina (ks. 
kuva 3). (Sadler 2009)

Kuva 3: Blastosysti noin 13. päivänä hedelmöityk-
sestä. Huomaa trofoblastista kehittyvät primaari-
villukset ja sikiökanta, josta muodostuu napanuo-
ra. (www.solunetti.fi)

Blastosystivaiheen loppupuolella sisäsolumas-
san yläpuolelle muodostuu toinen nesteontelo. 
Näin sisäsolumassa jää levymäiseksi rakenteeksi 
kahden nesteontelon väliin, ja gastrulavaihe voi 
alkaa. (Sariola 2006)

Kuva 4: Yhteenveto blastosystistä kehittyvistä ra-
kenteista.
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Tiivistelmä
Hedelmöittynyt munasolu eli tsygootti kulkeutuu kohtuun 2–4 vuorokaudessa. Noin seitsemässä vuorokau-
dessa 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 si-
kiökalvon läpi. Alkion solut alkavat kasvattaa nukkalisäkkeitä, jotka kasvavat äidin verisuonien sisään. Alkion 
omat verisuonet liittyvät tähän verkostoon, joten sikiön ja äidin verisuonet tulevat välittömään läheisyyteen 
toistensa kanssa. Äidin ja sikiön veri ei missään vaiheessa kuitenkaan sekoitu. Istukka hoitaa monen elimen 
työn, joihin sikiön elimistö ei vielä kykene. Se toimii mm. keuhkoina, suolena, munuaisena, maksana ja um-
pieritysrauhasena. Istukan rakenteiden muodostumisessa voi tapahtua virheitä, jotka vaikeuttavat raskauden 
kulkua ja synnytystä.

Johdanto
Implantaatio tarkoittaa hedelmöittyneen muna-
solun kiinnittymistä kohdun limakalvoon. Se 
porautuu erittämiensä entsyymien avulla lima-
kalvon sisään ja tähän kohtaan muodostuu istuk-
ka. Istukka huolehtii sikiön ravinnonsaannista 
ja kuona-aineiden poistamisesta aina raskauden 
loppuun asti. Istukan kehittymisessä voi tapah-
tua myös virheitä, jotka voivat aiheuttaa erilaisia 
komplikaatioita. Näin voi muodostua esimerkik-
si etisistukka tai istukka voi irrota ennenaikaises-
ti. (Bjålie ym. 1999).

Implantaatio
Alkio kulkeutuu halkijakojen aikana kohtuun, 
jonne se saapuu 3.-4. alkiopäivänä. Halkijakojen 
kautta blastokystaksi eli alkiorakkulaksi kehit-
tynyt alkio kuoriutuu 5. päivään mennessä zona 
pellucidasta eli munasolua ympäröivästä glyko-
proteiinikalvosta. (Ylikorkala ja Kauppila 2004)

Blastokystan sisällä on alkionysty eli varsinai-
nen alkio solurykelmänä. Tällöin tapahtuu imp-
lantaatio eli blastokystan kiinnittyminen kohdun 
limakalvoon. Kiinnittymisen kohdun pehmeään 
limakalvoon saa aikaan blastokystan reunussolut 
eli trofoblastisolut. Ne erittävät proteiineja pilk-
kovia entsyymejä, jotka muodostavat alkiorak-
kulalle tien endometriumin (kohdun sisäseinä) 
sisään. Tämä saa aikaan muutoksia progestero-
nin herkistämässä endometriumissa: rauhaset 
täyttyvät, hiussuonien läpäisevyys kasvaa, ku-
dos (strooma) muuttuu turpeaksi ja endomet-
riumin hiussuoniverkosto tihentyy (Ylikorkala 
ja Kauppila 2004). Endometriumin muutoksien 
eli desidualisaation aikana on endometriumissa 
erotettavissa kolme osaa: tiiviskerros, huokoinen 
kerros ja tyvikerros (Sadler 2006). (Nienstedt 
ym. 1999) 
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Kuva 1. Blastokysta kiinnittyy kohdun seinämän 
limakalvoon. Kuva on mukailtu Hänninen ym. 
Ihminen – Ihmiskehon ihmeet kirjasta. Endomet-
riumin kudosten tuhoutuessa niistä vapautuu 
alkion tarvitsemia ravinteita ja rakenneaineksia. 
Nämä turvaavat alkion ravinnonsaannin viikon 
ajan implantaatiosta ja osan vielä seuraavienkin 
viikkojen ajan. (Nienstedt ym. 1999)

Istukan rakenteiden muodostuminen
Istukka vastaa hapen ja ravinnon välityksestä 
sikiön ja äidin välillä. Se huolehtii myös kuo-
na-aineiden poistumisesta sikiön verestä äidin 
verenkiertoon ja toimii lisäksi immunologisena 
suojana. (Eskola ym. 1990) 

Implantaatiossa auttaneista trofoblastisoluista 
osa erilaistuu synsytiotrofoblasteiksi, jotka al-
kavat muodostaa kehittyvän istukan rakenteita 
(Sariola ym. 2003). Synsytiotrofoblastit muo-
dostavat yhtenäisen solusitkoksen eli synsy-
tiumin. Se tuottaa kaikki istukan hormonit ja 
vastaa pääosasta istukan aineenvaihduntatoimin-
toja. Sytotrofoblastisolukerros on muodostunut 
itsenäisistä ja nopeasti jakautuvista soluista. 
Nämä sytotrofoblastisolut lisääntyvät ja siirtyvät 
ulospäin, jolloin ne liittyvät osaksi synsytiotro-
foblastikerrosta. Raskauden puolivälissä sytot-
rofoblastisolujen lisääntyminen vähenee, mutta 
niitä siirtyy edelleen synsytiumin osaksi. Näin 
sytotrofoblastikerros häviää raskauden loppuun 
mennessä. Alkion ulkoinen mesodermi (kes-

kimmäinen alkiokerros) ja sytotrofoblastisolut 
muodostavat suonikalvon ja ne ovat keskeisessä 
osassa istukan ja uteroplasentaarisen verenkier-
ron 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 alki-
on kohtuontelon puoleinen katokalvo (decidua 
capsularis) ohenee ja sen verisuonitus harvenee. 
Tälle alueelle muodostuu sileä suonikalvo, kun 
villukset häviävät. Alkionpuoleinen osa katokal-
voa (decidua basalis) puolestaan paksunee ja on 
alkuna äidinpuoleisen istukan muodostumisessa. 
Siihen rajautuva osa suonikalvoa rehevöityy ja 
siitä muodostuu sikiönpuoleinen osa istukkaa. 
(Ylikorkala ja Kauppila 2004)

Synsytiotrofoblastisoluihin muodostuu vähitel-
len sormimaisia ulokkeita, nukkalisäkkeitä, jot-
ka kasvavat kiinni syvälle kohdun limakalvoon 
(Bjålie ym. 1999). Uteroplasentaalinen veren-
kierto alkaa muodostua jo toisella viikolla. Aluk-
si synsytiotrofoblastien sisään avautuu pieniä 
onteloita. Endometriumin kapillaarit laajenevat 
sinusoideiksi, jolloin synsytiotrofoblastit porau-
tuvat endoteelin läpi. Äidin veri täyttää nämä 
ontelot. Mesodermi saa sytotrofoblastisolukon 
jakautumaan, jolloin se työntää synsytiotrofob-
lastisolujen ulokkeita äidin veren täyttämiin 
onteloihin. Näin ovat muodostuneet primaariset 
runkovillukset (kuva 2, kohta 1). Sekundaari-
set runkovillukset syntyvät kun alkion ulkoinen 
mesodermi työntyy sytotrofoblastiulokkeiden 
sisään kolmannen viikon alussa. Sekundaaristen 
runkovilluksien (kuva 2, kohta 2) mesenkyymis-
sä tapahtuu uusien verisuonten muodostumista, 
mikä luo villuksiin kapillaareja. Näin ovat muo-
dostuneet tertiääriset runkovillukset (kuva 2, 
kohta 3). Uteroplasentaalinen yhteys muodostuu 
kun näiden kapillaarit yhtyvät sikiön omiin ve-
risuoniin. Istukkavillusten kehittyminen jatkuu 
raskauden loppupuolelle asti. Erityisesti deci-
dua basaliksen alueella villukset jatkavat kehi-
tystään. Myöhemmin tertiääriset runkovillukset 
pitenevät ja niihin muodostuu haarakkeita. Lop-
pupituuden saavutettuaan niiden sytotrofoblasti-
kerros ei ole enää yhtenäinen. Nämä ovat väli-
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villuksia. Uusien, yhä ohuempien haarakkeiden 
muodostuessa välivillukset kypsyvät ja näistä 
kypsistä välivilluksista muodostuu päätevilluk-
set noin kahdeksannella kuulla. Tällöin äidin ja 
sikiön verta erottaa enää endoteelin ja synsytiot-
rofoblastisolukon muodostama hyvin ohut kalvo 
(Kuva 2, kohta 4). (Ylikorkala ja Kauppila 2004) 

Istukka on täysin kehittynyt 15–16 raskaus-
viikkoon mennessä. Se on litteä, pyöreähkö ja 
koostumukseltaan sienimäinen elin. Istukka on 
raskauden loppupuolella lähes kokonaan sikiö-
peräistä kudosta, jolloin se painaa noin 500–700 
grammaa. (Eskola ym. 1990, Nienstedt ym. 
1999)

Kuva 2. Ensin muodostuvat primaariset runkovillukset (1), joista muodostuu sekundaariset runkovil-
lukset (2). Kapillaarien muodostuttua niitä kutsutaan tertiaarisiksi runkovilluksiksi (3). Lopulta kypsistä 
välivilluksista pullistuu päätevillukset, jolloin sikiön ja äidin verta erottaa tosistaan enää sikiön endo-
teelin ja synsytiotrofoblastisolujen muodostama kalvo (4). (Kuva on mukailtu Ylikorkala O ja Kauppila A 
(toim.). Naistentaudit ja synnytykset kirjasta). 
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Istukan sairaudet
Kehittyvään istukkaan on vaarana tulla monen-
laisia kehityshäiriöitä. Näitä ovat mm. istukan 
ennen aikainen irtoaminen (ablaatio) ja etisistuk-
ka. (Ylikorkala ja Kauppila 2004)

Istukka irtoaa osittain tai kokonaan 1,4%:ssa 
raskauksista. Irtoaminen johtuu katokalvon ve-
risuonivauriosta, jolloin syntyy verenvuotoa ja 
hyytymiä. Nämä aiheuttavat lisää istukan irtoa-
mista ja laajentavat vauriota. Oireet voivat olla 
hengenvaarallisia vuotoja tai lähes huomaamat-
tomia. Vaarallisimpia vuotoja ovat ne tapaukset, 
joissa veri jää kohtuun istukan, kalvojen ja koh-
dun lihaskerroksenväliin tai pääsee lapsiveteen. 
Syitä istukan irtoamiselle voivat olla diabetes, 
huumeet, alkoholi, vamma tai kohdun tilavuuden 
äkillinen pieneneminen. Riskitekijöihin kuuluvat 
myös aiempi ablaatio ja etisistukka. (Ylikorkala 
ja Kauppila 2004, Tiitinen 2008) 

Jos kohdun alaosassa oleva istukka peittää si-
säsuuta osittain tai kokonaan puhutaan etisis-
tukasta. Istukka voi peittää kohdun suun täysin 
(täydellinen etisistukka) tai osittain (osittainen 
etisistukka). Sen reuna voi myös sijaita kohdun 
sisäsuun vieressä (reunaetinen) (Kuva 3). Etisis-
tukan tyyppi vaikuttaa huomattavasti synnytyk-
sen onnistumiseen. Esimerkiksi reunaetisessä 
tapauksessa alatiesynnytys voi onnistua, mutta 
täydellisessä etisistukassa ainoa mahdollinen 
tapa on keisarinleikkaus (sektio). Etisistukan voi 
aiheuttaa leikkausarvet, tulehdukset, kohdun ke-
hityshäiriöt ja kasvaimet. Etisistukan kehittymi-
sen riskiä lisää huomattavasti myös synnyttäjän 
yli kolmenkymmenen 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 
muodostunut sekä äidin että sikiön soluista. Äidin puolelta istukkaan kuuluu katokalvo ja sikiön puolelta suo-
nikalvolevy, 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 puoles-
taan siirtyvät sikiöstä äidin verenkiertoon. Myös monet vasta-aineet siirtyvät äidistä sikiöön ja näin sikiö saa 
luonnollisen immuniteetin. Istukalla on myös merkittävä tehtävä hormonien tuottajana: se tuottaa muun muas-
sa progesteroneja, estrogeenejä, somatomammotropiinia sekä koriongonadotropiinia. Steroidihormonit siirty-
vät yleensä istukan läpi toisin kuin peptidihormonit. 

Useimmat myrkyt, kuten alkoholi, nikotiini, lääkeaineet ja huumeet siirtyvät myös istukan läpi. Taudinaiheut-
tajista 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 sikiön 
välinen elin, johon napanuora liittyy. Sen tehtä-
viä ovat ravinto- ja kuona-aineiden, kaasujen, 
vasta-aineiden ja hormonien kuljetus. Istukka 
siis huolehtii sikiön ruuansulatuskanavan, keuh-
kojen ja munuaisten tehtävistä. Istukka tuottaa 
myös itse lukuisia hormoneja, joilla on merkitys-
tä raskauden ylläpidon, sikiön kehityksen sekä 
maitorauhasten kehittymisen kannalta. Istukka 
on muodostunut sekä sikiön että kohdun soluista. 
Se alkaa toimia täydellisesti 15.–16. raskausvii-
kosta alkaen mutta saavuttaa lopullisen muoton-
sa vasta 32. raskausviikon jälkeen. (Ylikorkala 
O. ym. 2001, Kierszenbaum 2002, Sadler 2006, 
Kaksplus)

Rakenne

Makrorakenne

Täysin kehittynyt istukka painaa noin 500–1000 
g, on halkaisijaltaan 20 cm ja paksuudeltaan 3 
cm. Useimmiten istukka on kiekonmuotoinen. 
(Ylikorkala ym. 2001, Kierszenbaum 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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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=nukkalisäke, L=villusten välitila. Kuva: Anato-
mian laitos

Istukka liittyy kohtulihakseen tiukasti äidin puo-
lella desiduaalilevyllä, joka on osa desiduaalista 
kalvoa eli katokalvoa. Sikiön puolella ulommai-
nen istukan osa on suonikalvolevy, josta lähtee 
villuksia kohti katokalvoa. Suonikalvon ja ka-
tokalvon väliin jää villusten välitila, jossa äidin 
veri huuhtelee villuksia (ks. kuva 2). Raskauden 
neljännen ja viidennen kuukauden aikana villuk-
set tunkeutuvat syvemmälle välitilaan. Tällöin 
välitilaan muodostuu myös 10–30 väliseinää ka-
tokalvon poimuista raskauden samassa vaihees-

sa. Väliseinät, jotka eivät kuitenkaan ulotu suo-
nikalvolevyyn asti, rajaavat villusten välitilan 
istukkalohkoiksi. Näin istukkalohkot ovat yhtey-
dessä toisiinsa ja muodostavat noin 150 millilit-
ran ontelon. (Niemi ym. 1993, Sadler 2006)

Villusten pintaa verhoaa istukkakalvo, jolla on 
tärkeä osa aineenvaihdunnassa äidin ja sikiön 
välillä. Sen uloin kerros koostuu synsytiotrofob-
lastista ja sisempi osa sytotrofoblastista. Näiden 
kerrosten ero on se, että synsytiotrofoblastin 
solut ovat yhtyneet eikä solujen välillä ole solu-
rajoja. Istukkakalvoon kuuluvat myös villusten 
hiussuonten endoteeli sekä alkiokautinen side-
kudos. (Niemi ym.1993)

Raskauden neljännen kuukauden jälkeen sytot-
rofoblastikerros sekä alkiokautinen sidekudos 
häviävät vähitellen, jolloin vain synsytiotrofob-
lastikerros ja hiussuonten endoteeli erottavat äi-
din ja sikiön veret. (Niemi ym. 1993, University 
of Michigan Medical School 1999, Ylikorkala 
ym. 2001, Kierszenbaum 2002, Solunetti: histo-
logia 2006)

Aineenvaihdunta
Istukka päästää aineita valikoiden lävitseen suo-
dattimen tavoin. Aineet siirtyvät läpi istukkakal-
von, joka on ohuimmillaan vain synsytiotrofob-
lastikerroksen ja istukan hiussuonten endoteelin 
paksuinen. Siirtymistapoja ovat passiivinen dif-
fuusio ja aktiivinen kuljetus, joka voi tapahtua 
esimerkiksi kantajamolekyylien tai endo-, pino- 
tai transsytoosin avulla. (Kierszenbaum 2002, 
Sadler 2006)

Ravintoaineet, kaasut ja kuona-aineet

Sikiö saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet, ku-
ten glukoosin, aminohapot ja rasvahapot istukan 
kautta. Myös vitamiinit ja elektrolyytit kulkevat 
äidin verestä sikiön vereen. (Niemi ym. 1994, 
Kierszenbaum 2002)

Kaasut kulkevat istukan läpi diffuusiolla. Happi 
siirtyy äidin happipitoisesta valtimoverestä vil-
lusten verisuoniin. Sikiön napalaskimon verestä 
80 % on happipitoista verta, jonka osapaine on 
20–25 mmHg. Sikiön veren hemoglobiiniarvo on 
suurempi kuin aikuisilla. Sikiön aineenvaihdun-
nassa syntynyt hiilidioksidi puolestaan siirtyy si-
kiön verestä äidin vereen. Myös myrkylliset kaa-
sut, kuten hiilimonoksidi eli häkä, siirtyvät diffuu-
siolla sikiön verenkiertoon. (Kierszenbaum 2002)
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Hiilidioksidin lisäksi myös kiinteiden kuona-
aineiden on siirryttävä pois sikiön verenkierros-
ta. Muita kuona-aineita ovat muun muassa urea, 
virtsahappo sekä bilirubiini. Myös ylimääräinen 
lapsivesi poistuu istukan kautta. Istukka siis kor-
vaa sikiölle sekä munuaiset että maksan. (Nie-
mi ym. 1993, University of Michigan Medical 
School 1999, Kierszenbaum 2002)

Hormonit

Steroidihormonit kulkevat istukan läpi vaihte-
levasti, mutta proteiini- ja polypeptidihormonit 
eivät läpäise istukkaa. Istukka tuottaa myös itse 
lukuisia hormoneja. Näihin kuuluvat korion-
gonadotropiini (hCG), estrogeenit (estradioli ja 
estroni), progesteroni, somatomammotropiini 
eli istukan laktogeeninen hormoni (HPL) sekä 
relaksiini. Äidin veren kolesteroli on lähtöainee-
na istukan steroidihormonisynteesille. (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 eritys 
vähenee alkuraskauden jälkeen. Raskaustesti 
perustuu hCG:n tunnistamiseen virtsanäytteestä. 
Istukka huolehtii progesteronin erityksestä alku-
raskauden jälkeen, kun hCG:n eritys on vähenty-
nyt. Progesteroni ylläpitää raskautta estäen koh-
dun lihasten supistelua. Estrogeenit vaikuttavat 
kohtuun muun muassa lisäten sen supistumis-
herkkyyttä. (Niemi ym. 1993, Haug ym. 1995, 
Ylikorkala ym. 2001, Kierszenbaum 2002)

HPL edistää rintarauhasen kasvua sekä sikiön 
ravinnonsaantia aiheuttamalla äidille insuliini-
resistenssiä, jolloin sikiö saa mahdollisimman 
paljon sokeria. Relaksiini taas on peptidihormo-
ni, joka rentouttaa lantion siteitä ja kohdunsuuta 
sekä kohtulihasta. Myös keltarauhanen erittää 
relaksiinia. (Niemi ym. 1993, Haug ym. 1995, 
Ylikorkala ym. 2001, Kierszenbaum 2002)

Myrkyt ja lääkeaineet

Alkoholi läpäisee istukan ja on myrkyllinen heti 
sekä myös hapetuttuaan aldehydiksi. Alkoholi 
voi aiheuttaa verenvuotoja, keskenmenon, en-
nenaikaisen synnytyksen tai epämuodostumia 
lapselle. Myös nikotiini läpäisee istukan; sikiö 
voikin olla riippuvainen tupakasta jo ennen syn-
tymäänsä. Huumetkin erittyvät istukan läpi ja 
voivat aiheuttaa monia vakavia haittoja. Näiden 
lisäksi myös useimmat lääkeaineet läpäisevät 
istukan ja raskaana oleville määrätäänkin lääk-
keitä harkiten. (University of Michigan Medical 
School 1999, Kierszenbaum 2002, A-klinikka)

Taudinaiheuttajat

Bakteerit eivät yleensä läpäise istukkaa toisin 
kuin virukset. Muun muassa vihurirokko, syto-
megalovirus, herpes, kuppa sekä HIV leviävät 
sikiöön. Sikiön vaarana on myös äidille vaaraton 
toksoplasmoosi, joka on alkueläimen levittämä 
tartuntatauti. (University of Michigan Medical 
School 1999, Kierszenbaum 2002, Evira)

Vasta-aineet 

Ryhmään immunoglobuliini G kuuluvat vasta-
aineet läpäisevät istukan synsytiotrofoblastin 
sisäänottamina, mutta sitä suuremmat, immu-
noglobuliini M –ryhmään kuuluvat, vasta-aineet 
eivät läpäise istukkaa. Sikiö saa äidiltään syn-
nynnäisen immuniteetin, joka on voimassa vie-
lä muutaman kuukauden syntymän jälkeenkin. 
(Haug ym. 1995, Kierszenbaum 2002, Sadler 
2006, Työterveyskirjasto 2009, Evira 2009)

Istukan komplikaatioita 
Placenta previa eli etisistukka tarkoittaa istukan 
leviämistä kohdunkaulan päälle peittäen sen joko 
osittain tai kokonaan. Placenta accreta eli kiin-
nikasvanut istukka on tila, jossa istukan villuk-
set tunkeutuvat liian syvälle kohdun seinämään. 
Vielä vakavampi muoto tästä on placenta incre-
ta, jossa istukka ulottuu kohtulihakseen asti. Jos 
istukka on tunkeutunut koko kohtulihaksen läpi 
ympäröiviin kudoksiin, on kyseessä placenta 
percreta. (Ylikorkala ym. 2001, Kierszenbaum 
2002, American Pregnancy Association 2006)
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Noin 1,4% raskauksista istukka irtoaa ennenai-
kaisesti joko osittain tai kokonaan. Tämä aihe-
uttaa sikiölle hapenpuutetta, joka voi pahimmil-
laan johtaa sen kuolemaan. Ennenaikainen irto-
aminen johtuu katokalvon verisuonivauriosta. 
(Ylikorkala ym. 2001)

Jos veriryhmältään reesusnegatiivinen äiti saa 
reesuspositiivisen lapsen, äidin vereen muodos-
tuu vasta-aineita reesustekijää vastaan useimmi-
ten synnytyksen yhteydessä, kun veret sekoittu-
vat. Tämä olisi vaarallista seuraavalle reesuspo-
sitiiviselle sikiölle, koska äidin vasta-aineet tu-
hoaisivat sikiön punasoluja. Tämän vuoksi äidit 
saavatkin vasta-aineen muodostumista estävän 
ruiskeen ensimmäisen reesuspositiivisen raskau-
den yhteydessä. (Ylikorkala ym. 2001) 

Istukka monisikiöisissä raskauksissa
Erimunaisilla kaksosilla on yleensä kummalla-
kin oma istukka ja kalvot. Istukat voivat myös 
kasvaa yhteen, mutta tällöinkin kummankin si-
kiön aineenvaihdunta istukan läpi yleensä toi-
mii. Samanmunaisilla kaksosilla on omat istukat 
vain, jos ne ovat jakautuneet kaksisoluasteella. 
Muuten istukka on yhteinen, mutta kalvot voivat 
yhteiset tai erilliset. (Niemi ym. 1993, University 
of Michigan Medical School 1999)
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Tiivistelmä
Ihmisen istukka ja istukkaveri sisältävät kantasoluja eli erilaistumiskykyisiä soluja. Kantasoluilla on erilaisia 
ominaisuuksia riippuen siitä, mistä istukan osasta kantasoluja on eristetty.  Istukkaa ympäröivää amnionkalvoa 
eli vesikalvoa on käytetty haavojen hoidossa jo ennen tietoa kantasolujen olemassaolosta. Istukan kantasoluja 
on tutkittu paljon viime vuosikymmenien aikana. Niihin perustuvia mullistavia hoitomuotoja ei kuitenkaan 
vielä ole käytössä. Tulevaisuudessa istukan kantasoluja voidaan mahdollisesti hyödyntää monien eri sairauk-
sien hoidossa. 

Istukan muodostuminen

Istukan kehittyminen

Hedelmöitetty munasolu eli tsygootti jakautuu 
useita kertoja kulkiessaan munanjohdinta pitkin 
kohti kohdun limakalvoa. Tässä vaiheessa ja-
kautuessaan sen koko ei vielä kasva, vaan aino-
astaan solumäärä lisääntyy. Nämä pienet, blas-
tomeereiksi kutsutut solut ovat zona pellucida-
kuoren sisällä ja ne säilyvät täysikykyisinä eli 
totipotentteina kahdeksan solua sisältävään vai-
heeseen asti. Neljänteen päivään mennessä solu-
ja on 16-32. Solurykelmää kutsutaan morulaksi 
eli muurainasteeksi. Morulasta muodostuu sekä 
sikiö että sikiökalvot ja istukan sikiön puoleinen 
osa. Morulan ulkopinnalla olevista blastomee-
reista muodostuu istukka siten, että blastomeerit 
liittyvät toisiinsa tiukoin liitoksin ja muodostuu 
trofoektodermiksi kutsuttu kerros. Morula muut-
tuu blastokystaksi, kun sen sisälle kehittyy nes-
tettä sisältävä ontelo. Muutos tapahtuu viidente-
nä päivänä hedelmöityksestä ja siihen mennessä 
myös zona pellucida -kuori on hajotettu entsyy-
mien toimesta. (Ylikorkala ja Tapanainen, 2011)

Kiinnittyminen kohdun endometriumin epitee-
liin tapahtuu kuudentena päivänä hedelmöityk-
sestä. Kiinnittymiskohdassa trofoektodermisolut 
erilaistuvat trofoblastisoluiksi, joista myöhem-
min tulee istukka ja osa sikiökalvoja. Muutok-
sia tapahtuu myös endometriumissa. Endomet-
riumin verisuonisto tihentyy ja hiussuonien lä-
päisevyys kasvaa. Muutokset tapahtuvat, jotta 
alkio voi saada ravinteensa suoraan endomet-
riumista. Muutosten tapahduttua endometriumia 
kutsutaan katokalvoksi eli desidua. (Ylikorkala 
ja Tapanainen, 2011)

Implantaatiossa trofoblastisolut muodostavat 
kaksi solukerrosta, sisemmän sytotrofoblasti-
kerroksen ja ulomman synsytiotrofoblastiker-
roksen. Sytotrofoblastit ovat yksitumaisia ja 
synsytiotrofoblastit monitumaisia soluja. Synsy-
tiotrofoblastit tunkeutuvat endometriumin sisään 
ja ympäröivät alkion. Vesikalvo ja suonikalvo 
muodostuvat blastokystan sisemmistä trofoblas-
tisoluista. Alkion puoleisesta osasta katokalvoa 
muodostuu äidin puoleinen osa istukkaa ja sii-
hen rajautuvasta kohdasta suonikalvoa kehittyy 
sikiön puoleinen osa istukkaa. ( Kierszenbaum 
ja Tres, 2012)
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Kuva 1: Implantaatio. Kuvassa näkyy blastokysti tunkeutuneena kohdun limakalvoon.  
Kyseessä on 7. päivä hedelmöityksestä. Kuva on mukaelma: Sadler, 2012.

Istukan verenkierron kehittyminen

Verenkierron kehittyminen kohdun ja istukan vä-
lille alkaa jo toisella viikolla hedelmöityksestä. 
Alussa synsytiotrofoblasteihin syntyy onteloita 
ja kyseiset isot monitumaiset solut tunkeutuvat 
laajentuneiden endometriumin kapillarien sisään, 
jolloin äidin veri täyttää ontelot. Istukkavillusten 
kehitys jatkuu sitten siten että mesodermistä tun-
keutuu sytotrofoblastien ja synsytiotrofoblastien 
peittämiä ulokkeita onteloihin.  Eri vaiheiden 
kautta villuksiin syntyy kapillaareja. Lopulta 
mesenkyymin sisällä syntyneiden kapillaarien 
ja sikiön kehittyvien verisuonien välille syntyy 

yhteys. Tämä tapahtuu kolmannen raskausviikon 
jälkeen. (Kierszenbaum ja Tres, 2012)

Istukkavillukset kasvavat ja muuttuvat raskau-
den viimeiseen kolmannekseen asti. Valmiin is-
tukan sikiönpuoleisten villusten kokonaispinta-
ala on noin 10 m2 . Täysin kehittynyt istukka 
painaa 800-1000g. Istukka jakautuu lohkoihin, 
joiden välitilassa on ontelo, johon äidin valti-
moveri purkautuu ja jossa istukkavillukset si-
jaitsevat. Ontelon tilavuus on 150 ml ja sen veri 
vaihtuu koko tilavuudelta noin 3-4 kertaa minuu-
tissa. Välitilasta veri poistuu istukan reunaosissa 
oleviin äidin laskimoihin. (Ylikorkala ja Tapa-
nainen, 2011)

Kuva 2: Blastokysti 9. päivänä hedelmöityksestä. Kuva on mukaelma: Sadler, 2012.
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Kuva 3: Blastokysti noin 12. päivänä hedelmöityksestä. Kuva on mukaelma: Sadler, 2012.

Istukan kantasolut

Yleistä kantasoluista

Kantasolut ovat soluja, jotka voivat jakautua 
rajattomasti ja joilla on kyky erilaistua yhdeksi 
tai useammaksi eri solutyypiksi. Kantasoluja on 
kahta päätyyppiä, alkion kantasoluja ja aikuisen 
kantasoluja. Alkion kantasolut ovat pluripotent-
teja, eli ne kykenevät erilaistumaan miksi ta-
hansa ihmiselimistön soluksi, paitsi istukan ja 
sikiökalvojen soluiksi. Niiden käyttöä kuitenkin 
rajoittaa solujen saatavuus, taipumus muodostaa 
kasvaimia ja eettiset ongelmat. 

Aikuisen kantasolut toimivat kudoksissa uusien 
solujen lähteenä. Ne eivät voi enää erikoistua 
miksi tahansa soluiksi, vaan esimerkiksi suolen 
kantasolut pystyvät muodostamaan vain uusia 
suolen soluja. On kuitenkin onnistuttu keino-
tekoisesti muokkaamaan aikuisen kantasoluja 
pluripotenteiksi (induced pluripotent stem cell, 
iPSC) infektoimalla soluja retroviruksilla, jotka 
sisältävät kantasoluihin liittyviä geenejä (Taka-
hashi ym. 2007). 

Kantasolut voidaan jakaa myös kudostyyppinsä 
perusteella hematopoieettisiin ja mesenkymaali-
siin kantasoluihin. Mesenkymaalisen kantasolun 
minimikriteereinä pidetään kykyä erilaistua os-
teoblasteiksi, kondrosyyteiksi ja adiposyyteiksi 

sekä tiettyjen solun pinnan markkereiden ilmen-
tymistä. (Dominici ym. 2009). Näitä markke-
reita kutsutaan classification determinant (CD)-
molekyyleiksi, ja niitä löytyy ihmiseltä ainakin 
350 erilaista (Zola ym. 2006). Hematopoieettiset 
kantasolut muodostavat erilaisia verisoluja. Kos-
ka kantasoluilta puuttuvat helposti havaittavat 
tunnusomaiset piirteet, niiden sijaintia ja määrää 
eri kudoksissa ei tunneta tarkasti. 

Kantasolut sijaitsevat pienissä sidekudoksen 
muodostamissa pesissä (niche). Uusia soluja 
tuottaessa kantasolu ensin jakautuu mitoottisesti 
ja sen jälkeen toinen tytärsoluista jää pesään ja 
toinen poistuu erilaistuneena soluna.

Kudoksista eristettyjä kantasoluja voidaan kas-
vattaa viljelmässä ja saada erilaistumaan esimer-
kiksi tiettyjen kasvutekijöiden avulla. Ainakin 
mesenkymaalisilla kantasoluilla on havaittu eri-
laisia ominaisuuksia riippuen siitä, mistä kudok-
sesta ne ovat eristetty. Esimerkiksi solujen ja-
kautumisnopeus ja erilaistumispotentiaali voivat 
vaihdella. Baksh ja kollegat havaitsivat vuonna 
2007, että napanuorasta eristetyt kantasolut ja-
kautuvat nopeammin kuin luuytimestä eristetyt 
kantasolut. Kernin ja kollegoiden tutkimuksessa 
vuonna 2006 napanuorasta, luuytimestä ja rasva-
kudoksesta eristetyissä kantasoluissa ei havaittu 
merkittäviä eroja rustoksi ja luuksi erilaistumi-
sessa, mutta napanuoran kantasoluja ei saatu eri-
laistumaan rasvakudoksen soluiksi. 
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Istukan kantasolut

Ihmisen istukassa ja istukkaveressä on aikui-
sen tyyppisiä kantasoluja. Napanuoran verestä 
on saatu eristettyä muun muassa soluja, jotka 
kykenevät erilaistumaan luu- ja rasvasoluiksi 
(Goodwin ym. 2001), rustoksi (Lee ym. 2004) ja 

hermosoluiksi (Buzánska ym. 2002). Lisäksi is-
tukasta on saatu eristettyä myös hematopoieetti-
sia kantasoluja, eli soluja, jotka pystyvät erikois-
tumaan verisoluiksi (Robin ym. 2009, Barcéna 
ym. 2009). Amnionkalvo sisältää epiblastista 
peräisin olevia epiteliaalisia kantasoluja.

Taulukko 1. Eri istukan osista eristettyjen kantasolujen ominaisuuksia. Abdulrazzak ym. 2010.

Napanuo-
ran veri, 
MSC*

Whartonin 
hyytelö, 
MSC

Lapsi-
vesi**, 
MSC

Amnion-
kalvo, MSC

Korion kalvo, 
MSC

Amnion-
kalvon epi-
teelisolut

Kahdentu-
misaika

39–43 h 85–11 h 25–38 h - 21,25 +- 3,2 h 38,4 h

Potentiaali Pluri/Multi Pluri/Multi Pluri/Multi Pluri/Multi Pluri/Multi Pluri/Multi 
Oct-4 + + + + + +
Sox2 + Ei dataa - Ei dataa Ei dataa +
NANOG + + ± Ei dataa Ei dataa +
Aktiivinen 
telomeraasi

++ + Ei dataa Ei dataa + -

MHC  
tyyppi I

+ + + + (vähän) + +(vähän)

MHC  
tyyppi II

± - ± - - -

Teratoomien 
muodostus 
hiirissä

Ei dataa Ei dataa Ei Ei dataa Ei dataa Ei

* MSC = mesenchymal stem cell, mesenkymaalinen kantasolu  
** toinen raskauskolmannes

Istukan kantasolut kliinisessä 
käytössä

Amnionkalvon ja napaveren 
käyttökohteita

Sikiökalvoja, erityisesti amnionkalvoa, on käy-
tetty jo ainakin 1910-luvulta lähtien palovammo-
jen ja haavojen hoidossa ja myöhemmin erilai-
sissa korjausleikkauksissa. Haavojen peittämi-
nen amnionkalvolla suojelee kudosta kuivumi-
selta ja lievittää kipua eristämällä hermopäätteet 
ympäristöltä (Fairbarn 2014). Amnionkalvon 
epiteeliset ja mesenkymaaliset solut sisältävät 
kasvutekijöitä, jotka lisäävät solunjakautumis-
ta, solujen migraatiota ja solujen erilaistumista. 
Amnionkalvossa on myös hyaluronihappoa, joka 
saattaa estää TGF (transforming growth factor)-
β:n toimintaa ja siten arpien muodostumista. 

Amnionkalvon solut sisältävät myös paljon tu-
lehdusta estäviä ja antibakteerisia aineita (Koi-
zumi ym. 2000). 

Amnionkalvon uusia käyttökohteita on testattu 
paljon viime vuosina. Tulevaisuudessa amnion-
kalvon epiteelisolujen avulla voidaan ehkä hoi-
taa esimerkiksi diabetestä (Liu ym. 2013), mak-
sasairauksia (Miki & Grubbs 2013) ja amyotro-
fista lateraaliskleroosia (ALS) (Sun ym. 2014).

Luuytimestä kerättyjä hematopoieettisia kanta-
soluja on käytetty verisairauksien, varsinkin leu-
kemian, hoidossa 1960-luvulta lähtien ja nyky-
ään luuydinsiirteet ovat rutiinikäytössä (Barriga 
ym. 2012). Myöhemmin huomattiin myös napa-
veren sisältävän hematopoieettisia kantasoluja, 
ja ensimmäinen napaveren siirto tehtiin vuonna 
1988 Fanconin anemiaa sairastavalle potilaalle. 
Luovuttajana oli potilaan sisarus, jolla oli ident-
tinen HLA-kudostyyppi (Gluckman ym. 1989). 
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Napaveren käyttö verisairauksien hoidossa ei 
ole kuitenkaan yleistynyt kerralla saatavien so-
lujen vähäisen määrän takia. Lisäksi potilaiden 
palautuminen on ollut hidasta ja myös graft ver-
sus host -oireyhtymää on tavattu (Gluckman ym. 
1997).

Istukan kantasolujen mahdollisuudet 
syövän hoidossa

Syövän hoitoon on yritetty keksiä uusia, tehok-
kaita hoitomuotoja. Yhtenä mahdollisuutena 
syövän hoidossa pidetään verisuonten uudis-
muodostuksen eli angiogeneesin estämistä. 
Angiogeneesiä estäviä lääkeaineita on löydetty 
useita. Niistä eniten tutkittu on endostatiini, joka 
on kliinisissä kokeissa osoittautunut toimivaksi.  
Kuitenkin endostatiinin käytössä on ongelmana 
sen nopea puoliintumisaika veressä ja hankala 
valmistusprosessi. Myös geeniterapiaa on ehdo-
tettu uudeksi syövän hoitomuodoksi, mutta siinä 
ongelmana on ollut geenin spesifinen ja pysyvä 
siirto kasvaimen alueelle.

Zhangin ja kollegoiden vuoden 2014 tutkimuk-
sessa tarkasteltiin istukan mesenkymaalisia kan-
tasoluja paksusuolen syövän hoidossa. Saman-
kaltaisia kokeita tehtiin jo Komarovan ja kolle-

goiden munasarjasyöpätutkimuksessa vuonna 
2006, mutta he käyttivät luuytimen mesenky-
maalisia kantasoluja ja onkolyyttisiä adenovi-
ruksia. Zhang kollegoineen sen sijaan siirsivät 
kantasoluihin endostatiinia tuottavia adenovi-
ruksia ja injektoivat ne lähelle syöpäkasvainta. 
Tutkijat eristivät mesenkymaalisia soluja istukan 
äidinpuoleisesta osata. 

Solut jaettiin kolmeen osaan: soluihin, jotka 
infektoitiin endostatiinia koodaavan jakson si-
sältävällä adenoviruksella (Ad-Endo); soluihin, 
jotka infektoitiin geenejä sisältämättömällä ade-
noviruksella (Ad-Null); ja soluihin, joita ei in-
fektoitu viruksilla. Ad-Endo-solujen migraatio 
paksusuolen syöpiin kuuluvan CT26-solulinjan 
soluja kohti testattiin ja havaittiin ensin in vitro. 
Myös Ad-Endo-solujen kykyä estää kapillaarin-
tyyppisten rakenteiden muodostamista tutkittiin. 
In vivo -tutkimusta varten hiirten vatsaonteloihin 
injektoitiin CT26-soluja. Hiiret jaettiin neljään 
ryhmään, joista kullekin injektoitiin joka neljäs 
päivä vatsaonteloon joko isotonista natriumklo-
ridia, mesenkymaalisia soluja, Ad-Null-mesen-
kymaalisia soluja tai Ad-Endo-mesenkymaalisia 
soluja. Koe lopetettiin, kun kontrolliryhmän hiir-
ten kunto heikkeni. Tuumoreiden koko ja määrä 
mitattiin. Verisuonet, jakautuvat solut ja apop-
toottiset solut laskettiin.

Taulukko 2. Syöpäpesäkkeiden määrän, mikrosuonituksen tiheyden (microvessel density) ja apoptoot-
tisen indeksin keskiarvot eri ryhmissä.

Ryhmä Syöpäpesäkkeiden 
määrä

Mikrosuonituksen 
tiheys

Apoptoottinen indeksi

Kontrolli 104,4 ± 21,7 72 ± 7,1 2,27 ± 0,95%
PMSC* 69,6 ± 29,5 58 ± 3,2 3,23 ± 0,89%
Ad-Null-PMSC* 75,2 ± 17,8 64 ± 7,8 3,63 ± 0,49%
Ad-Endo-PMSC* 8,2 ± 3,79 19 ± 4 9,13 ± 0,49%

*PMSC = placental mesecnhymal stem cell, istukan mesenkymaalinen kantasolu

Tuloksista huomattiin, että kaikissa kantasoluja 
saaneissa ryhmissä syöpesäkkeiden määrä oli 
pienempi kuin kontrolliryhmässä, mutta Ad-En-
do-soluilla määrä on erityisen pieni. Ad-Endo-
soluja saaneilla hiirillä myös apoptoottisten so-
lujen määrä on suurempi ja suonitus huonompi 
kuin vertailuryhmissä.

Tulokset viittaavat siihen, että tällä menetelmällä 
voitaisiin saada tuloksia syövän hoidossa. Koska 
koe on tehty hiirillä CT26-solulinjaa käyttäen, ei 

voida kuitenkaan tehdä päätelmiä menetelmän 
toimimisesta ihmiselle tai muille syöpätyypeil-
le. Lisäksi joissain tutkimuksissa mesenkymaa-
listen kantasolujen on huomattu jopa lisäävän 
metastaasien syntymistä (Karnoub 2007). Tule-
vaisuudessa saanemme lisää tietoa tästä ja muis-
takin kantasolujen hyödyntämiseen liittyvistä 
kysymyksistä. Toivottavasti kantasolujen avulla 
voidaan joskus hoitaa sairauksia, joihin tällä het-
kellä ei ole hoitomuotoja.
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Tiivistelmä
Alkionkehityksen kolmannella viikolla käynnistyvää gastrulaatiota voidaan pitää alkionkehityksen tärkeim-
pänä tapahtumana. Sen seurauksena muodostuvat kolme alkiokerrosta; endo-, meso- ja ektodermi. Kerrokset 
kehittyvät edelleen muodostaen alkion elinten aiheet aina päästä hännän kärkeen. Useat säätelykeskuksista 
erittyvät signaalimolekyylit säätelevät tätä prosessia muodostaen kehon akselit, mutta saattavat joskus johtaa 
virheelliseenkin kehitykseen. Usein tällaiset radikaalit tapaukset johtavat sikiön epämuodostumiin tai jopa kes-
kenmenoon. Gastrulaatiota on tutkittu eritoten kynsisammakolla, mutta säätelymekanismit ovat samankaltaisia 
eri selkärankaisalkioissa.

Johdanto
Alkionkehitys käynnistyy hedelmöityksestä, 
jonka jälkeen kehitys jatkuu useina samanai-
kaisina tapahtumaketjuina. Hedelmöittynyt mu-
nasolu jakautuu kiivaasti kokoa kasvattamatta 
jakautumisvaiheen aikana. Kohtuun saavuttuaan 
alkiorakkula kiinnittyy kohdun seinämään edel-
leen jakautuen. Tytärsolut eli blastomeerit uudel-
leen järjestäytyvät E-kadheriinin vaikutuksesta ja 
muodostavat ulko- ja sisäkerroksen eli hypoblas-
ti- ja epiblastikerroksen. Kerrosten välisten liik-
keiden lisääntyessä solut alkavat levitä lateraali-
sesti (sivusuuntaan) ja kraniaalisesti (ylöspäin). 
Solut vaeltavat alkion ulkopuolisen mesodermin 
kanssa kosketuksiin peittäen ruskuaispussin ja 
vesikalvon. Pintakerroksesta muodostuu äidin ja 
alkion välisiä ravinnosta ja jätteistä huolehtivia 
rakenteita kuten istukka ja sikiökalvo. Sisäker-
roksen eli sisäsolumassan monikykyiset solut 
muodostavat alkionkehityksen kolmannen vii-
kon alussa gastrulaation myötä kolmikerroksisen 
rakenteen. Gastrulaation tapatumia säätelevät 
useat signaalikeskusten tuottamat signaalimole-
kyylit. Gastrulaatiota seuraava vaihe alkionkehi-
tyksessä on neurulaatio. (Sariola, 2003)

Gastrulaatio
Gastrulaatiolla tarkoitetaan alkion kehityksen 
kolmannella viikolla (ihmisalkiolla noin 15. ke-
hityspäivänä) alkavaa alkiokerrosten muodos-

tumista. Gastrulaatiossa sisäsolukerroksen solut 
siirtyvät alku-uurteen kautta epiblasti- ja hypob-
lastikerrosten väliin. Epiblastisolukosta muodos-
tuvat kerrokset ovat ektodermi, mesodermi ja 
endodermi. Gastrulaatiosta alkaneet tapahtumat 
jatkuvat aina viidennelle raskausviikolle asti, 
jolloin aiheet kaikille elimille ovat syntyneet. 
Gatrulaation jälkeen kehitys jatkuu aina elinten 
muodostumisesta uuden yksilön syntyyn. (Sario-
la, 2003)

Gastrulaation vaiheet

Gastrulaatio alkaa pian alkiorakkulan kohtuun 
uppoamisen jälkeen. Alkeisjuoste muodostuu 
dorsaalisena (selän puoleisena) kohoumana al-
kiokiekon kaudaaliseen takaosaan, epiblasti-
solujen lisääntyessä alkiolevyn keskijuosteessa. 
Juosteen etupäässä sijaitsee alkeisnysty, jonka 
keskellä on alkeiskuoppa. Alkeisjuoste jatkuu al-
keislevyn puoliväliin asti. (Niemi, 1993)

Ensimmäiset alku-uurteen läpäisevät epiteliaa-
lisista mesenkymaalisiksi eli monikykyisiksi 
muuntuneet solut muodostavat endodermin. Jäl-
jelle jäävät solut menettävät mesenkymaalisen 
luonteensa ja muodostavat ektodermin. Tulevat 
sukusolut kuitenkin säilyvät monikykyisinä ja 
erottuvat omaksi populaatiokseen ennen gastru-
laatiota mm. Oct4:n avulla. Mesodermi muodos-
tuu endo- ja ektodermin väliin vaeltavista soluis-
ta. (Lodish 2008, Zangrossi 2007)
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Kuva 1: Alkeisjuoste eli alku-uurre, jossa gastrulaatio tapahtuu, syntyy alkiokiekon kaudaaliseen taka-
osaan. Vaeltaessaan kolmikerroksiseksi rakenteeksi solut siirtyvät alkeisjuosteen kautta epiblasti- ja 
hypoblastikerrosten väliin. Kuvassa ylävasemmalla poikkileikkaus ihmisalkiosta juuri ennen gastrulaa-
tion alkua. Ruskuaispussi on tärkeä kehityksen alkuvaiheessa ravinteiden, kaasujen ja jätteiden vaih-
dolle äidin ja alkion välillä. Vesikalvo sisältää sikiötä suojaavan lapsiveden. (Kuva piirretty Sadler 2010 
kuvan pohjalta.)

Endodermi
Endodermi syntyy ensimmäisistä gastruloituvis-
ta soluista syrjäyttäen alkukantaisen, viskeraa-
lisen endodermin. Alku-uurteen etupäästä tun-
keutuu soluja viskeraalisen endodermin (AVE) 
solujen väliin. Nämä solut levittäytyvät muo-
dostamaan lopullisen, definitiivisen endodermin 
(ADE). ADE ilmentää useita samoja signaaleja 
kuin AVE. Endodermi muotoutuu putkimaiseksi 
rakenteeksi, josta kehittyy etu-, keski- ja takasuo-
li. Etu- ja takasuoli ovat yhteydessä ektodermiin. 
Endodermista muodostuu myös ruuansulatus-
kanavan sisäpinta ja haaroja jotka yhdessä me-
sodermin kanssa muodostavat useita elinaiheita, 
kuten keuhkojen ja maksan aiheet. Anteriorinen 
endodermi on tärkeässä osassa pään kehityksen 
säätelyssä. (Sariola, 2003)

Mesodermi
Mesodermin muodostuttua se jakautuu heti usei-
siin erityyppisiin osiin, joilla on omanlaiset pro-
teiinit (esim. Hh, Fgf, Wnt ja Bmp) geenien sää-
telyyn ja jotka muodostuvat erilaisiksi kudoksik-
si. Ensimmäiseksi alku-uurteesta vaeltaa alkion 
ulkopuolisen mesodermin soluja ja sydämen ja 
pään muodostavaa mesodermiä. Erikohdista täy-
teen mittaansa kasvanutta alku-uurretta syntyvät 
aksiaalinen mesodermi (selkäjänne), paraksiaali-

nen mesodermi (somiitit eli väkiaikaiset sikiöra-
kenteet), välimesodermi (munuaiset ja sukueli-
met), lateraalinen mesodermi (ruumiinontelot) ja 
alkion ulkopuolinen ekstraembryonaalinen me-
sodermi (sikiökalvo ja napanuoran rakenteet). 
(Sariola, 2003)

Ektodermi
Ektodermistä syntyy ihoa ja hermostolevy, joka 
taipuu muodostamaan hermostoputken. Taipu-
mista kutsutaan primaariseksi neurulaatioksi, 
joka johtaa keskushermoston etuosan syntyyn. 
Pintaektodermista kehittyy paksunnoksia, plako-
deja, joista edelleen kehittyy mm. aistinelimiä. 
Pinnan ektodermistä, hermostolevyn ja epider-
min välistä, erilaistuu hermostopiena. Hermosto-
pienan epiteliaalisista mesenkymaalisiksi muut-
tuneet solut vaeltavat alkion eri osiin muodos-
taen useita solutyyppejä. Vaellusreitti ja asettu-
mispaikka vaikuttavat suuresti hermostopienan 
erilaistumiseen. Soluilla on kaksi pääasiallista 
vaellusreittiä. Pinnan epiteelin alainen reitti, jos-
ta syntyy melanosyyttejä ja hermostoputken sekä 
somiitiksi kutsuttujen mesodermijaokkeiden vä-
linen reitti, josta muodostuu erilaisia hermoston 
rakenteita. Hermostopienan solut ovat myös tär-
keässä osassa sydämen ja verisuonten kehityk-
sessä. (Sariola, 2003)
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Kuva 2: Alkiolevyn kolmikerroksisen rakenteen synty. Ensimmäiset alkujuosteen läpäisevät epiblas-
tisolut korvaavat hypoblastin muodostaen endodermin. Nämä solut muodostavat uuden signaalikes-
kuksen, anteriorisen lopullisen endodermin. Päälle jäävät solut muodostavat ektodermin. Ektodermi 
erilaistuu hermostolevyksi ilman Bmp:n vaikutusta ja epidermiksi Bmp:n vaikuttaessa. Näiden kahden 
kerroksen väliin jäävät solut erilaistuvat hermostopienaksi. Endodermin ja ektodermin väliin vaeltavat 
solut muodotavat mesodermin, joka jakautuu heti muodostuttuaan eri osiin. Osat ilmentävät erilaisia 
transkriptiotekijöitä ja erilaistuvat eri kudoksiksi. (Kuva mukaillen Sadler, 2010.)

Taulukko 1: Alkiolevyn kerroksista muodostuvia rakenteita karkeasti listattuna. (Sariola, 2003)

Alkiolevyn kerros Muodostuvat rakenteet
Ektodermi Orvaskesi, hiukset, kiille, talirauhaset, mykiö, 

sisäkorva, hermostopiena ja hermostoputki
Mesodermi Kallo, pään- ja vartalonlihakset, luuranko, 

sidekudos, sukupuolielimet, sydän, veri- ja 
imusuonet, verisolut, sileä lihaskudos, munuaiset, 
ruumiinontelot, perna, sikiökalvo ja napanuora.

Endodermi Epiteelit, kilpirauhanen, maksa ja haima.

Gastrulaation säätely
Gastrulaation säätelyyn osallistuvat useat sig-
naalikeskusten erittämät signaalimolekyylit, 
signaaleja estävät molekyylit sekä transkriptiote-
kijät. Nämä proteiinit määräävät kehittyvien ruu-
miinosien luonteen. (Sariola, 2003) Transkrip-
tiotekijät säätelevät geeniluentaa sitoutumalla 
geenien säätelyalueisiin. Geenien ilmentyminen 
onkin usein riippuvainen useiden transkriptiote-
kijöiden yhteisvaikutuksesta. Erityisesti samma-
koilla on tehty tutkimuksia signaalimolekyylien 
toiminnasta. (Lodish, 2007)

Signaalikeskukset ja kehon akselit 

Signaalikeskuksista AVE (Anterior Visceral En-
doderm), ADE (Anterior Definitive Endoderm) 
ja alkeisnysty vastaavat alkion etu-taka-akselin 
(anteriorposterior) ja selkä-vatsa-akselin (dorso-
ventral) muodostumisesta. Kolmannen akselin, 
vasen-oikea-akselin, kehityksessä alkionysty on 
keskeisessä roolissa. Signaalikeskukset ovat si-
kiön väliaikaisia rakenteita, jotka häviävät apop-
toosilla tai muuttamalla muotoaan suoritettuaan 
tehtävänsä. (Sariola, 2003)
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Signaalimolekyylit

Signaalikeskuksista erittyvät molekyylit voidaan 
jakaa neljään suureen ryhmään: Hedgehog-, 
WNT-, TGFβ- (transforming growth factor β) ja 
FGF-perheisiin (fibroblast growth factor). Kaik-
ki nämä molekyylit ovat osallisina alkioin ra-
kenteiden ja elinten kehityksessä. Tyypillistä on 
käyttää toistuvasti samaa signaalia yhden elimen 
eri kehitysvaiheissa. (Sariola, 2003)

TGFβ-perheeseen kuuluva Bmp4 on luun mor-
fogeneettinen proteiini, joka saa toimiessaan ek-
todermin erilaistumaan epidermiksi. Sen sijaan 
Bmp4:n inhibointi saa ektodermin erilaistumaan 
hermostolevyksi. Alkeisnystystä erittyvät pro-
teiinit noggin, follistatiini ja chordin inhiboivat 
Bmp4:n vaikutuksia. (Sariola 2003, Sadler 2010) 
Bmp4 yhdessä Hedgehog-perheeseen kuuluvan 
sonic-hedgehog geenin kanssa muodostaa selkä-
vatsa-akselin (De Robertis, 2004). Lisäksi shh 
säätelee useiden elinten kehitystä ja määrittää 
vasen-oikea-epäsymmetriaa. (Sariola, 2003)

WNT-signaalimolekyyli aikaansaa polarisaatiota 
ja liikkumista mesodermaalisissa soluissa akti-
voimalla Rho ja Rac entsyymejä (Habas, 2002). 
WNT-signaloinnin yliaktiivisuus liittyy useisiin 
syöpiin (Sariola, 2003).

Gastrulaation alussa fibroblast growth factor 
eli FGF-proteiineja ilmenee tasaisesti koko al-
kiolevyn alueella. Myöhemmin FGF-proteiinit 
ovat keskittyneet dorsaaliselle alueelle, jonne 
mesodermaaliset solut vaeltavat. FGF8 eritys-
tä ilmenee alku-uurteen kohdassa, josta vaelta-
vat solut lähtevät. Alku-uurteen solujen itsensä 
erittämä FGF8 hillitsee E-kadheriinin epiblas-
tisoluja yhteensitovaa vaikutusta mahdollistaen 
solujen vaeltamisen gastrulaatiossa. FGF8:n voi-
daan ajatella ohjaavan soluja pois alku-uurteesta. 
FGF8:n säätelee lisäksi mm. Brachyury-geenin 
ekspressoitumista ja täten mesodermin muodos-
tumista gastrulaation aikana (Marcellini, 2003). 
(Keller 2005, Sadler 2010)

Gastrulaation virheet

Gastrulaatio on morfogeneettisesti alkionkehi-
tyksen tärkein tapahtuma (Sariola, 2003). Blas-
togeneesi, eli tapahtumat hedelmöityksestä 4. 
raskausviikon loppuun, on kiivaiden jakautu-
misten aikaa, jonka vuoksi se on erityisen altis 
teratogeeneille eli ulkoisille kehitystä häiritsevil-
le tekijöille. Gastrulaation aikainen altistuminen 

teratogeeneille aiheuttaa häiriöitä keskusher-
moston sekä sydämen kehityksessä. Erityisesti 
äidin alkoholinkäyttö, eräät psyykelääkkeet, tu-
pakointi, radioaktiivinen säteily ja infektiot ky-
seisenä aikana ovat haitallisia sikiönkehityksel-
le. Esimerkiksi runsas alkoholinkäyttö voi johtaa 
holoprosenkefaliaan. Suurin osa häiriöstä johtaa 
kuitenkin keskenmenoon jo ennen raskauden 
huomaamista. (Sadler 2010, Sariola 2003)

Alku-uurteesta jääneet solurykelmät saattavat 
jossain tapauksissa alkaa jakaantua ja muodostaa 
teratoomaksi kutsuttuja epämuodostumakasvai-
mia. Teratooma on vastasyntyneiden yleisin kas-
vain, joka ilmenee noin yhdellä 37 000 syntyväs-
tä lapsesta. (Sadler, 2010)

Signaalimolekyylien poikkeavat pitoisuudet ak-
selin vasemmalla ja oikealla puolella vaikuttavat 
puoliskojen kehitykseen. Ihmisellä tunnetaan 
Kartagener-oireyhtymä jossa vasen-oikea-akse-
lin muodostuminen on sattumanvarainen tapah-
tuma. (Sariola, 2003)
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Tiivistelmä
Elinten kehittyminen alkaa jo alkion ollessa kolmiviikkoinen, jolloin solut alkavat muodostaa tulevien elin-
ten aiheita. Myös pahimmat virheet elinten kehityksessä tapahtuvat juuri alussa; gastrulaation, neurulaation 
ja organogeneesin aikana. Gastrulaation alussa alkiosta on erotettavissa alkiolevy, joka gastrulaation aikana 
muodostuu kolmikerroksiseksi rakenteeksi, mistä on erotettavissa endo-, meso- ja ektodermi. Lopputuloksena 
on alkiolevy, josta on erotettavissa kaudaalipuolella kloaakkikalvo ja kraniaalipuolella prokordaalilevy. Näi-
den väliin jää alkeisjuoste ja hermostolevy, jonka alapuolella on selkäjänne. Induktion avulla solut pystyvät 
toimimaan yhtenä kokonaisuutena ja muodostamaan toimivia elinjärjestelmiä ja rakenteita. Neurulaation aika-
na selkäjänne indusoi hermostolevyn muodostumisen. Hermostolevy sulkeutuu muodostaen hermostoputken, 
mistä lopulta muodostuu aivot, tärkeimmät aistielimet ja selkäydin. Ääreishermosto muodostuu hermostopie-
nan soluista, jotka vaeltavat putken sulkeuduttua ympäri kehoa moniin eri rakenteisiin. Sydän kehittyy kah-
desta erillisestä endoteeliputkesta, jotka yhdistyvät rintakehän umpeutuessa. Putki kiertyy muodosten lopulta 
nelilokeroisen sydämen, joka alkaa sykkiä jo neljännen viikon alussa. Samoihin aikoihin muodostuu alkusuoli, 
josta kehittyvät keuhkot, suolisto ja kaikki ruoansulatuskanavan elimet. Organogeneesi, jonka aikana elimet 
muotoituvat, on herkkä kaikenlaisille häiriötekijöille ja teratogeeneille. Kehityshäiriöiden vakavuus vaihtelee 
hyvin paljon aina merkityksettömistä henkeä uhkaaviin.

Johdanto
On uskomatonta kuinka yhdestä hedelmöitty-
neestä munasolusta voi kehittyä kokonainen 
ihminen. Alkion kehittymiseen ja epämuodos-
tumien syntymiseen vaikuttavat useat eri teki-
jät; äidin terveys (esim. diabetes), perimä (mm. 
kromosomipoikkeavuudet, joista 99% johtaa 
spontaaniin aborttiin), kemialliset aineet (esim. 
tupakka, alkoholi ja lääkkeet), fysikaaliset teki-
jät (esim. säteily ja kohdun epämuodostumat) ja 
infektiot (esim. vesirokko). 60%:lle epämuodos-
tumista ei kuitenkaan löydetä syytä. Vakavien 
kehityshäiriöiden riski on suurimmillaan ras-
kauden alkuvaiheessa; blasto- ja organogeneesin 
aikana (viikot 4.-9.). (Sariola ym. 2003) Joskus 
hedelmöittynyt munasolu voi olla jo alun alka-
en elinkelvoton, esimerkiksi sisältää virheelli-
sen määrän kromosomeja (mm. polyploidisuus 
johtaa lähes aina spontaaniin aborttiin). Ilman 
kromosomaalistakin vikaa jokin voi mennä ke-
hityksessä pieleen, minkä seurauksena kehittyvä 
sikiö saattaa olla täysin elinkelvoton tai syntyä 
lievän tai vakavamman kehityshäiriön kanssa. 
Merkittäviä epämuodostumia on noin 2–3%:lla 
vastasyntyneistä (Sadler 2006). Nykytekniikan 
avulla joitain vaurioita pystytään korjaamaan 

myös jo ennen lapsen syntymää (Sience Dai-
ly: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/ 
02/100216113859.htm). Kyetäkseen hoitamaan 
potilastaan on lääkärin ensisijaisen tärkeää ym-
märtää eri elinjärjestelmien kehityksen vaiheet 
ja vaiheiden mahdolliset kehityshäiriöt. Hyvä 
ymmärrys kehitysbiologiasta auttaa meitä selvit-
tämään ja ymmärtämään monia elimistön häiriö-
tiloja ja sairauksia.

Elinten muodostuminen
Sikiön kehitys jaetaan blasto-, organo- ja fetoge-
neesiin. Hermostoputken sulkeutuminen gastru-
laation päätteeksi lopettaa blastogeneesin ja elin-
ten muodostuminen eli organogeneesi voi alkaa 
(4.viikolla). Aiheet kaikille elimille ovat kuiten-
kin syntyneet jo gastrulaation aikana. Organo-
geneesiä seuraa 9. viikolla alkava fetogeneesi, 
jonka aikana sikiö kasvaa nopeasti. (Sariola ym. 
2003) 

Alkiolevy

10 vuorokauden ikäinen alkio on kokonaan 
hautautunut kohdun limakalvoon ja siitä on 
erotettavissa kaksikerroksinen alkiolevy, jon-
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ka muodostavat hypoblasti- ja epiblastisolut. 
Gastrulaation alkaessa kiekkomaisen alkion 
epiblastisolut muuttuvat epiteliaalisista soluista 
mesenkymaalisiksi, jotka sitten lähtevät vaelta-
maan alkiokiekon takaosasta keskilinjaa kohti. 
Ne työntyvät epiblastin ja hypoblastin väliti-
laan muodostaen alkeisjuosteen ja mesoder-
min; tätä tapahtumaa kutsutaan gastrulaatioksi 
ja lopputuloksena on kolmikerroksinen raken-
ne, joka koostuu endo-, meso- ja ektodermistä. 
(Sadler 2006) Ensimmäiset mesenkymaalisolut 
jatkavat matkaansa alkiolevyn ”etuosaan” muo-
dostaen prokordaalilevyn, johon kehittyy myö-
hemmin pään ja sydämen alkukohdat (kuva 1). 
Vastakkaiseen reunaan, alkujuosteen lähtökoh-
taan, muodostuu kloaakkikalvo, josta kehittyy 
myöhemmin peräaukko (Niemi 1993). Alkeis-
juosteen ja prokordaalilevyn väliin, endoder-
min ja ektodermin välitilaan, muodostuu selkä-
jänne (Sadler 2006).

Kuva 1. Alkeislevy gastrulaation loppupuolella. 
(Mukailtu: http://www.med.umich.edu/lrc/course-
pages/M1/embryology/embryo/images/gastrulati-
on_1.gif)

Elinaiheiden kehitys

Kaikki solut ovat erilaistuneet embryonaalisista 
kantasoluista eri kudoksien spesifisiksi soluiksi. 
Tämä on mahdollista, koska solujoukot eri alkeis-
levyistä ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja 
vaikuttavat toistensa kehitykseen. Tätä kutsutaan 
induktioksi. (Fitzgerald 1978) Hyvänä esimerk-
kinä mainittakoon hermostolevy, joka indusoituu 
erilaistumaan selkäjänteen vaikutuksesta. Mor-
fogeenit ovat signaalimolekyylejä, jotka säätele-
vät elinten muodostumisen yhteydessä tapahtu-
vaa induktiota. Ne voidaan jakaa neljään suureen 
ryhmään: Hedgehog-proteiinit, WNT-proteiinit, 
TGFβ-ryhmä (transforming growth factor β) ja 

FGF-ryhmä (fibroblast growth factor). (Sariola 
ym. 2003) Näistä ryhmistä TGFβ-ryhmä on suu-
rin. Tärkeän osan TGFβ-superperhettä muodos-
tavat BMP:t (bone morphogenetic protein), jot-
ka säätelevät mm. apoptoosia, solujakautumista 
ja migraatiota. (Sadler 2006) Ne ovat erityisen 
tärkeitä myös alkiolevyn ja eri elinten ja kudos-
ten muodostumisessa (Geetha-Loganathan ym. 
2006). WNT-proteiinit puolestaan ovat avuksi 
raajojen ja keskiaivon kehityksessä. FGF:t ovat 
tärkeitä mm. verisuonien muodostumisessa, 
keuhkojen haarautumisessa (Sariola ym. 2003), 
aksoneiden kasvussa ja mesodermin erilaistumi-
sessa. Hedgehog perheen -proteiinit ovat tärkeitä 
lukuisissa organogeneesin tapahtumissa, kuten 
raajojen muodostuminen, hermostoputken in-
duktio ja kehittyminen ja somiittien erilaistumi-
nen. Hedgehog proteiineista Sonic hedgehog on 
tunnetuin. (Sadler 2006)

Hermoston kehittyminen
Keskushermoston kehitys alkaa hermostolevyn 
muodostumisella kolmannella raskausviikolla: 
ektodermin solut indusoituvat selkäjänteestä 
(tärkeä signaalikeskus alkion kehityksessä) tu-
levien signaalien vaikutuksesta (Sonic hedge-
hog -signaali) (Sariola ym. 2003). Selkäjänteen 
molemmille sivuille tiivistyy paraksiaalista me-
sodermiä, mikä lopulta pilkkoutuu muodostaen 
somiitteja eli alkujaokkeita 42–44 paria (kuva 
2.). Kolmannen viikon aikana hermostolevyn 
ulkoreunat, ns. hermostopienat, alkavat kohota 
ja muodostavat hermostouurteen. Hermostopie-
nat lähestyvät toisiaan fuusioituen lopulta yh-
teen. Fuusioituminen alkaa keskeltä (viidennen 
somiitin kohdalta) ja jatkuu molempiin suuntiin 
sekä kaudaalisesti että kraniaalisesti. (Sadler 
2006) Näin muodostuu hermostoputki, joka ir-
rottautuu ektodermistä itsenäiseksi rakenteeksi. 
Hermostopienan solut jatkavat erilaistumistaan 
jakautuen oikeaan ja vasempaan puoliskoon, 
joiden solut liikkuvat sivuille muodostaen ää-
reishermoston gangliot ja muita ääreishermos-
ton osia (Schwannin solut, satelliittisolut ja 
sympaattinen ja parasympaattinen hermosto), 
sisemmät aivokalvot, lisämunaisytimet, me-
lanosyytit, odontoblastit ja gliasolut. (Kiers-
zenbaum 2007) Hermostoputki pitenee nopeaa 
vauhtia, minkä seurauksena myös alkio pite-
nee ja alkaa samalla käpertyä C-muotoon niin 
pituus- kuin sivusuunnassakin (Niemi 1993). 
Hermostoputken sulkeuduttua etuosa laajenee 
voimakkaasti, jolloin siihen muodostuu kolme 
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aivorakkulaa. Takaosa jää ohuemmaksi muo-
dostaen selkäytimen. Viidennellä viikolla ai-
vorakkuloiden määrä lisääntyy; näistä viidestä 
aivorakkulasta muodostuu iso-, väli-, keski- ja 
taka-aivot ja ydinjatke. Tärkeimmät aistielimet 
kehittyvät alkiolevyn kaudaalisen pään ekto-
dermiin muodostuvista plakodeista. Korvan 
kehittyminen alkaa kolmannella viikolla, kun 
korvaplakodit molemmin puolin irrottautuvat 
korvarakkuloiksi. Silmän kehitys puolestaan 
alkaa neljännellä viikolla, kun väliaivoista al-
kaa pullistua silmärakkulat. Makuaistiin liitty-
vät makusilmut sen sijaan erikoistuvat kielen ja 
nielun ektodermistä. (Sariola ym. 2003)

1. Hermostoputken etuaukko

2. Sydänpussin aihe

3. Korvan aihe (otic placode)

4. Somiitit

5. Hermostoputken taka-aukko

6. Vesikalvon reuna (edge of amnion)

7. Selkäjänne

8. Hermostotaite (neural fold)

Kuva 2. 4.-viikkoinen alkio (Mukailtu: http://www.
embryology.ch/anglais/iperiodembry/carnegie04.
html) 

Sydän
Ennen alkion kaartumista sydän sijaitsee vielä 
kehittyvien aivojen yläpuolella (Niemi 1993). 
Ruskuaisen selkäpuolella olevat angioblasti-
solujen saarekkeet (jotka ovat endoteelin kan-
tasoluja) muodostavat sydämen aiheen. Solut 
tiivistyvät ja työntyvät alaspäin jääden lopulta 
rintakehän alueelle, jossa ne muodostavat kaksi-
haaraisen endoteeliputken. Kidussuolen umpeu-
tuessa putket yhdistyvät ja muodostavat tulevan 
sydämen endokardiumin. Myokardium rakentuu 
soluista, jotka ovat pakkautuneet endoteeliputki-
en ympärille. Siitä muodostuvat myös purjeläpät 
(eli eteis-kammioläpät) 5.-7. viikon tienoilla. 
Sepelvaltimot kehittyvät epikardiumista, joka 
rakentuu sydänputken peittävistä mesoteeli-
soluista. Soluja jokaisesta alkiolevystä osallistuu 
sydämen muodostamiseen. (Sariola ym. 2003)

Varhainen sydänputki on symmetrinen ennen 
kiertymistään, jonka seurauksena sydämen lo-
kerot ja ulosvirtauskanavat sijoittuvat lopulli-
sille paikoilleen. Kiertymisen jälkeen sydän ei 
ole enää symmetrinen, vaan vasen ja oikea puoli 
poikkeavat toisistaan. Sydän alkaa sykkiä noin 
22. päivänä ja pian sen jälkeen alkaa verenkierto, 
kun napalaskimosta, ruskuaispussin laskimois-
ta ja valtalaskimosta kulkeutuu verta eteiseen. 
Aortan ja keuhkovaltimorungon erkaantuminen 
toisistaan tapahtuu samaan aikaan kammioiden 
väliseinän muodostumisen kanssa; alun perin 
yhtenäisen putken jakaa sen keskelle muodos-
tuva spiraalipoimu, josta muodostuu myös kam-
mioiden välinen ohut seinämä. Ohut väliseinä 
ei kuitenkaan riitä erottamaan paksuseinäisiä ja 
lihaksikkaita kammioseiniä, vaan lihaskerros 
työntyy myös kammioiden väliin. Nelilokeroi-
sen sydämen jakautuminen eri osiin on täydellis-
tä, kun siihen muodostuvat väliseinien ja läppien 
rajaamat alueet. (Sariola ym. 2003)

Sydämen kiertymistä ja asettumista rintaonteloon 
säätelevät monet eri tekijät. Tällaisia ovat mm. 
GATA4 ja NKX2.5, jotka toimivat yhdessä mui-
den säätelijöiden (mm. BMP2 ja FGF8) kanssa. 
(Sariola ym. 2003) Tutkimuksissa on huomattu, 
että furiini on erittäin tärkeä yhtenäisen sydän-
putken muodostumisessa ja kiertymisessä. On 
havaittu, että ilman furiinia, ei myöskään nodal 
pysty toimimaan kunnolla. (Roebroek ym. 1998) 
Yhdessä Sonic Hedgehogin ja leftyn kanssa no-
dal on tärkeä tekijä ruumiinonteloiden epäsym-
metrian varhaisen kehittymisen kannalta (Sario-
la ym. 2003). Näin ollen furiinin puute aiheuttaa 
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mm. cardia bifidaa (ventraalinen mesodermi ei 
fuusioidu kunnolla) tai estää sydänputkea kierty-
mästä kunnolla (Roebroek ym. 1998). 

Alkusuoli
Keuhkot ja kaikki ruoansulatuskanavan elimet 
muodostuvat alkusuolesta, joka on yhteydessä 
ruskuaispussiin kehityksen alkuvaiheissa. Se 
koostuu kidussuolesta (=etusuoli), keskisuolesta 
ja takasuolesta.

Keuhkot
Keuhkojen erilaistuminen alkaa neljännellä vii-
kolla ja 36. viikon tienoilla alveolit alkavat kyp-
syä (ja ne jatkavat kypsymistään aina 10. ikävuo-
teen asti). Keuhkojen muodostuminen alkaa, kun 
kidussuoleen pullistuu keuhkosilmu. Alkusuoli 
kuroutuu kahteen osaan, joista takimmainen eri-
laistuu ruokatorveksi ja etummainen henkitor-
veksi. Samoihin aikoihin silmusta voidaan alkaa 
erottaa kaksi pääbronkuksen aihetta. Haarautu-
mista säätelevät fibroblastikasvutekijät (FGF:t) 
yhdessä Sonic hedgehogin kanssa. Keuhkojen 
aiheet ovat epäsymmetriset jo kehityksen alku-
vaiheista asti, minkä seurauksena oikean puo-
limmainen keuhkoputki haarautuu kolmeksi 
haaraksi, joista muodostuu kolme lohkoa, kun 
taas vasen keuhkoputki haarautuu kahdeksi haa-
raksi seurauksena kaksi lohkoa. Haarautumista 
säätelee induktiivinen vuorovaikutus keuhkoku-
doksen ja sitä ympäröivän mesenkyymin välil-
lä. Munuaisten erittämä lapsivesi vastaa pääosin 
keuhkojen kasvun edistämisestä. (Sariola ym. 
2003) Haarat haarautuvat entisestään muodos-
taen tiheän bronkioliverkoston, jonka on täyt-
tää syntymän aikaan noin 25 miljoonaa alveolia 
(lopulta määrä nousee reiluun 300 miljoonaan) 
(Niemi 1993).

Ruoansulatuskanava
Kaikki ruoansulatuskanavan elimet ovat peräi-
sin ruskuaispussista erikoistuvasta alkusuoles-
ta, joka muodostuu kidussuolesta (=etusuoli), 
keskisuolesta ja takasuolesta. Kidussuoli on 
väliaikaisesti kiinnittynyt prokordaalikalvon 
yläpuolella olevaan nielukalvoon, johon muo-
dostuu lopulta suun aukko. Takasuoli puolestaan 
on aluksi yhteydessä kloaakkikalvoon, johon 
muodostuu peräaukko. Kun kidus- ja takasuoli 
ovat muodostumassa, on keskisuoli yhteydessä 
ruskuaispussiin ohuen tiehyen välityksellä (yh-
teys katoaa vasta paljon myöhemmin, kun tiehyt 

sulkeutuu ja ruskuaispussi surkastuu). (Sadler 
2006) Kidussuolesta muodostuu henki- ja ruo-
katorvi, jotka erkaantuvat toisistaan neljännen 
viikon aikana. Siitä kehittyy myös mahalaukku, 
jonka erottaa ruokatorvesta mahansuu ja ohut-
suolesta mahanportti. Keskisuolesta puolestaan 
muodostuu pohjukaissuolen loppuosa (alkuosa 
muodostuu kidussuolesta), nouseva koolon ja 
suurin osa poikittaista koolonia. Kidus- ja keski-
suolen rajapintaan muodostuvat haiman ja mak-
san lähtökohdat. Loppuosa poikittaista koolonia, 
sigmasuoli ja peräsuoli muodostuvat takasuoles-
ta. (Sariola ym. 2003)

Kehityshäiriöt
Organogeneesin aikana sikiö on hyvin herkkä 
monenlaisille kasvuhäiriötekijöille. Lieviä kehi-
tyshäiriöitä on 10%:lla syntyvistä lapsista (Lin-
dahl ym.) ja vakavia kehityshäiriöitä puolestaan 
löytyy 2–3%:lta elävinä syntyneistä lapsista. 
Monesti täysin harmittomatkin kehityshäiriöt, 
kuten pigmenttiläiskät, ovat kuitenkin yhteydes-
sä suurempiin ja vakavampiin häiriöihin (var-
sinkin, jos lieviä kehityshäiriöitä löytyy useita). 
Kehityshäiriöitä aiheuttavat niin perinnölliset 
tekijät kuin ulkoisetkin tekijät. Tekijöitä, jotka 
saavat aikaan kehityshäiriöitä kutsutaan terato-
geeneiksi ja niitä löytyy hyvin monenlaisia: vi-
rukset (mm. herpes, HIV), säteily, ylilämpöisyys 
(kuume), lääkkeet (mm. varfariini, talidomidi), 
huumeet (mm. kokaiini, amfetamiini), kemial-
liset aineet (mm. teollisuusliuottimet, lyijy) ja 
äidin terveys (esim. liikalihavuus). (Sadler 2006)

Kehityshäiriöt ovat todella laaja joukko erilaisia 
ja eriasteisia anomaliteetteja. Kaikki ”poikkea-
mat” ihmiskehossa ovat kehityshäiriöitä ja niitä 
löytyy meiltä kaikilta (esim. pigmettihäiriöi-
tä) (Sadler 2006). Huuli- ja suulakihalkiot ovat 
melko yleisiä ja ne johtuvat kasvoja muodosta-
vien ulokkeiden puutteellisesta fuusioitumisesta 
(Sariola ym. 2003). Ventraalisen fuusioitumisen 
häiriöt aiheuttavat cardio bifidaa, jossa sydämen 
muodostavat endoteeliputket eivät fuusioidu 
yhteen (Roebroek ym. 1998). Spina bifidassa 
puolestaan hermostopienat eivät fuusioidu kun-
nolla ja selkäydin saattaa jäädä täysin paljaaksi 
(Kierszenbaum 2007). Erittäin vakavia epämuo-
dostumia ovat mm. anenkefalia, jossa aivot jää-
vät kokonaan kehittymättä, ja gastroskiisi, jossa 
vatsapeite ei sulkeudu kunnolla ja sisäelimet 
voivat olla kokonaan vatsaontelon ulkopuolella 
(Sadler 2006).
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Apoptoosi osallistuu raajojen ja monien elinten 
muodostamiseen. Esimerkiksi sormien, varpai-
den ja leukanivelen kehittyminen on riippuvai-
nen toimivasta apoptoosista. Kehityksen aikana 
elimet muuttavat muotoaan ja sijaintiaan mo-
neen otteeseen ja tässä apoptoosin rooli on ensi-
sijaisen tärkeä. (Matsuda ym. 1997)

Joitain kehityshäiriöitä pystytään helposti ehkäi-
semään raskauden alkuvaiheessa ja sen aikana. 
Odottavan äidin on esimerkiksi tärkeää saada 
tarpeeksi jodia, jolla pystyttäisiin ehkäisemään 
kretinismiä (aiheuttaa mm. vajaaälyisyyttä). 
Folaatteja olisi myös erittäin tärkeä saada aivan 
raskauden alussa ennen hermostoputken sulkeu-
tumista, jolloin spina bifidalta ja anenkefalialta 
voitaisiin säästyä. Myös alkoholin, huumeiden 
ja nikotiinin käyttöä tulisi välttää läpi raskauden. 
Monet lääkeaineet sisältävät teratogeenejä, joten 
lääkärin tulisi olla tarkkana määrätessä lääkkeitä 
raskaana olevalle naiselle. (Sadler 2006)

Nykytekniikka mahdollistaa joidenkin kehitys-
häiriöiden korjaamisen jo sikiön ollessa vielä 
kohdussa. Varsinkin epämuodostumat, jotka es-
tävät muiden elinten kehitystä, olisi hyödyllistä 
saada korjattua mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Esimerkiksi hyvänlaatuinen tuumori 
keuhkokudoksessa, joka estää keuhkokudoksen 
kehittymistä ja voi lisäksi häiritä sydämen toi-
mintaa, voidaan leikata avoimella leikkauksella 
(open fetal surgery), jossa kohtuun tehdään viil-
to, minkä kautta massa leikataan ja poistetaan. 
Myös spina bifida voidaan korjata avoimella 
leikkauksella. Lisäksi fetofetaalinen transfuusio-
oireyhtymä (twin tranfusion syndrome), jossa 
toinen kaksosista saa lähes kaiken veren samal-
la kun toinen kuihtuu (10–15%:lla kaksosista), 
voidaan korjata laser-leikkauksella jo ennen syn-
tymää. (Sience Daily: http://www.sciencedaily.
com/releases/2010/02/100216113859.htm)

Nykyään sikiöseulontojen avulla suurin osa va-
kavista kehityshäiriöistä pystytään huomaamaan 
jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja raskaus voidaan 
keskeyttää. Kaikkia kehityshäiriöitä ei kuiten-
kaan voida vieläkään ennaltaehkäistä tai korjata 
ja iso osa sairaaloidemme toimenpiteistä liittyy-
kin juuri kehityshäiriöiden hoitoon.
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G15  Induktio – erilaistumisen ja kaavoittumisen perusta
Aho Miki & Kovala Markus
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
9.9.2009
Tarkastaja: Meeri Keinänen

Tiivistelmä
Induktion biologiskäsitteellisen määrittelemisen 
lisäksi määritellään muutama induktion kohde-
soluja koskeva käsite. Alkionkehityksen näkö-
kulmasta tarkastellaan primaari-induktiota, sitä 
edeltänyttä aikaa ja sekundaari-induktion tapah-
tumia käyttäen esimerkkinä silmän kehittymistä. 
Muutamia induktioon liittyviä geenejä ja kasvu-
tekijöitä tarkastellaan yleisellä tasolla, mutta nii-
hin ei syvennytä.

Johdanto 
Induktio ohjaa solutapahtumia ja kaavoittumis-
ta hedelmöityksen tapahduttua jo ensimmäisistä 
viikoista lähtien (Sadler 2003). Tämän tapahtu-
man merkitys korostuu etenkin monisoluisissa 
organismeissa kuten ihmisessä. 

Kuva 1: Induktio havainnollistettuna. (Kuva: Markus Kovala)
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Induktion määritelmä

Induktio on vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa 
solut vaikuttavat toisten solujen kehittymiseen 
(kuva 1). Induktio voi tapahtua myös kudosten 
välillä (Wolpert ym. 2007). 

Induktio solutasolla
Induktiossa viestivä solu kommunikoi kohdeso-
lun kanssa pääasiassa erittämällä signaalimole-
kyylejä solunulkoiseen tilaan, aukkoliitosten vä-
lityksellä tai suoran kontaktin keinoin (kuvasarja 
2). Suorassa kontaktissa viestintä tapahtuu so-

lukalvolla olevien molekyylien avulla (Wolpert 
ym. 2007). 

Kompetenssi
Indusoivassa tapahtumassa kohdesolun täytyy 
olla kompetentti vastaanottamaan induktiosig-
naali. Tällöin kohdesolulla on esimerkiksi ol-
tava sopiva reseptori vastaanottamaan viesti tai 
tarvittavat transkriptiotekijät (kuvasarja 2). On 
huomioitava, että kompetenssi voi muuttua 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 viestintä (Alkup. kuvat Wolpert ym. 2007, s. 22) 

Parakriininen viestintä

                                            Kompetentti

                                                       Inkompetentti

Suora kontakti

Aukkoliitos
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Vaste
Vaste tarkoittaa seurausta kohdesolun toiminnas-
sa induktiivisen signaalin saavuttua. Solun ja-
kautuminen, erilaistuminen, liikkuminen, apop-
toosi, toisen induktiosignaalin eritys, muutos 
metaboliassa tai käyttäytymisessä ovat muuta-
mia monista mahdollisista vasteista. On keskeis-
tä ymmärtää, että vaste induktiiviseen signaalin 
on erittäin riippuvainen solun sen hetkisestä ti-
lasta (Wolpert ym. 2007).

Vasteeseen voivat vaikuttaa monet asiat: solun 
tila, viestimolekyylien konsentraatio, viestimo-
lekyylit jne. Samat viestimolekyylit voivat herät-
tää erilaisia vasteita riippuen solusta. Myös eri 
viestimolekyylit voivat vaikuttaa saman geenin 
ilmentymiseen yhdessä solussa. Muun muassa 
tämän seurauksena tietyt geenit voivat toistuvas-
ti aktivoitua ja inaktivoitua yksilönkehityksen 
aikana (Wolpert ym. 2007).

Alkion solujen välinen vuorovaikutus

Alkiossa useanlaisten solujen aikaansaaminen 
yksinkertaisemmista lähtösoluista perustuu so-
pivaan peräkkäisten induktioiden sarjaan. Pe-
räkkäisissä induktioissa esimerkiksi kudos B in-
dusoi 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 alkionkehityksen 
kolmannella viikolla, jolloin osa alkiokiekon 
epiblastin soluista reagoi induktioon siirtymällä 
epiblastikerroksen alle ja muodostamalla endo-
dermi- ja mesodermikerrokset (Sadler 2003). 
Solujen induktiosta seuraava liike eli migraatio 
on yleisintä alkiokaudella (Niemi ym. 1994).

Gastrulaatiossa muodostuvien kolmen alkioker-
roksen välinen vuorovaikutus on esimerkki pai-
kallistyyppisestä induktiosta: ekto- ja endoder-
min välissä sijaitseva mesodermistä kehittynyt 
mesenkyymisolukko indusoi solun kehityssuun-
nan muutoksia ekto- ja endodermaalisiin solui-
hin, ja toisin päin (Sadler 2003). Transformoiva 
kasvutekijä beeta (transforming growth factor, 
TGF-β) ja fibroblastikasvutekijä (fibroblast 
growth factor, FGF) ovat keskeisiä mesekyymin 

ja epiteelin induktiota välittäviä kasvutekijöitä 
(Niemi ym. 1994). Mesenkyymin ja elimistön 
epiteelien välinen induktiovuorovaikutus johtaa 
kudosten muodostumiseen. Kudosten välinen in-
duktio johtaa organogeneesin eli alkion elinten 
vaiheittaiseen muodostumiseen (Sadler 2003). 
Jotkin rakenteet, kuten sormet ja varpaat, muo-
dostuvat osittain apoptoosi-induktion seuraukse-
na (Jirásek 2004).

Primaari-induktio

Elinjärjestelmän muodostuminen tarkoituksen-
mukaiseksi vaatii suunnitelmallista kaavoittu-
mista jo alkionkehityksen varhaisimmissa vai-
heissa. Primaari-induktio on yksi varhaisimmis-
ta, mutta ei varhaisin, kaavoittumisen käynnis-
tävistä signalointitapahtumista, jonka keskeisin 
seuraus on keskushermoston rakenteiden muo-
dostuminen neurulaation kautta (Bard 1992). 

Kaikki alkion solut voivat lähettää ja ottaa vas-
taan induktiota aiheuttavia viestejä, mutta alki-
oon muodostuu myös induktion aikaansaamiseen 
erikoistuneita alueita, joita kutsutaan signaali-
keskuksiksi. Eräänä tärkeänä signaalikeskuksena 
toimii alkiokautinen selkäjänne, joka kehittyy 
mesodermin soluista ja määrittää kehon keski-
viivan. Neurulaation alussa selkäjänne indusoi 
kasvutekijöiden, muun muassa Sonic hedgeho-
gin (Shh:n) välityksellä alkion selänpuoleisen 
ektodermisen kerroksen muodostamaan hermos-
tolevyn (Lodish ym. 2003). Päänpuoleisessa al-
kion osassa hermostolevyn taipuminen putkeksi 
johtaa keskushermoston jatkokehitykseen, mutta 
keskushermoston kaudaalinen osa kehittyy eri 
mekanismilla. Vaikkakin kraniaalisen ja kaudaa-
lisen osan kehittymismekanismit eroavat toisis-
taan, niiden induktiota ohjaavat ainakin osittain 
samat morfogeenit (Sadler 2003). Näihin lukeu-
tuvat ainakin Shh ja luun morfogeneettinen pro-
teiini (Bone morphogenic protein, BMP) (Lo-
dish ym. 2003).

Esimerkkejä induktiossa toimivista 
geeneistä

Homeobox-geenien sisältämät homeobokseik-
si kutsutut osat koodaavat transkriptiotekijöitä, 
jotka aktivoivat muun muassa kehon osien ja 
akseleiden kaavoittumiseen osallistuvia geene-
jä (Sadler 2003). Aktivoitua homeobox-geeniä 
kutsutaan Hox-geeniksi, ja sen toiminta perus-
tuu transkriptiotekijävälitteiseen geenien akti-
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vointiin sarjoina (Niemi ym. 1994). Monet ho-
meobox-geenit sijaitsevat kerääntyneenä yhteen 
homeoottiseen ryppääseen, mutta homeobokseja 
sijaitsee muuallakin perimässä. Retinoidihappo-
morfogeenin suuri vaikutus alkion pituussuun-
taisen akselin muodostumiseen perustuu sen ky-
kyyn säädellä homeobox-geenien ilmentymistä 
(Sadler 2003). 

Retinoidihappo vaikuttaa myös Shh-geenin il-
menemiseen (Sadler 2003). Selkäjänteen tuot-
tamat Shh-morfogeenit indusoivat neurulaation 
aikana myös hermostoputken vatsanpuoleisen 
osan tuottamaan Shh-morfogeenejä. Shh:n pi-
toisuusero indusoi hermostoputken alueiden 
kehittymiseen erilaisiksi. Selänpuoleisesti ek-
todermistä erittyvä BMP–morfogeeni indusoi 
samaan tapaan hermostoputken selänpuoleista 
osaa (Lodish ym. 2003). Shh:lla on myös muita 
tehtäviä. Se saa aikaan muun muassa sklerotomi-
en muodostumisen somiitteihin, jotka kehittyvät 
mesodermista molemmin puolin hermostoput-
kea (Sadler 2003).

Kolmiulotteisten rakenteiden muotoutumiseen 
johtava induktio perustuu osittain niiden geenien 
ilmentymisen ohjailuun, jotka koodaavat alki-
on solukalvon kiinnitys- ja tunnistusmolekyyli-
en (cell adhesion molecules, CAMs) synteesiä 
(Niemi ym. 1994). Näihin kuuluvat muun muas-
sa integriinit, kadheriinit, selektiinit sekä immu-
noglobuliinien suurperhe (Kierszenbaum 2007). 

Sekundääri-induktio organogeneesissä

Aistinelinsoluja erilaistuu sekä keskushermoston 
muodostavasta hermostuputkesta että ääreisher-
mostoa muodostavasta hermostopienasta. Jotkin 
aistinelimet indusoituvat alkion ulkoisesta ekto-
dermikerroksesta (Sadler 2003). 

Esimerkiksi silmän organogeneesissä indusoi-
vat kehittyvän keskushermoston rakenteet, niitä 
ympäröivä mesenkyymi ja alkion ulkoinen ekto-
dermaalinen kerros toistensa edelleenkehitystä 
(Sadler 2003). Eri solukerrosten välinen etenevä 
induktio on ratkaisevan tärkeää, sillä kuten to-
dettua, silmän osat kehittyvät eri kehityssuuntiin 
erilaistuneista solutyypeistä, jotka eivät sijaitse 
alkutilanteessa toistensa välittömässä läheisyy-
dessä.

Erilaisista lähtökohdista huolimatta kaikki-
en silmän osien tulee muodostua huomattavan 
yhteensopivaksi ja hienorakenteiseksi koko-
naisuudeksi, jossa yhdenkin osan vääränlainen 
kehittyminen johtaa useimmiten koko elimen 
vioittumiseen ja tarpeettomuuteen. Esimerkiksi 
verkkokalvo on peräisin kehittyvistä väliaivois-
ta pullistuvasta ulokkeesta ja silmän linssi taas 
päinvastaisella puolella sijaitsevasta ektoder-
maalisesta kerroksesta kuroutuvasta rakkulasta 
(kuvasarja 3) (Kierszenbaum 2007). Kumpikaan 
näistä rakenteista ei voi kaavoittua ja kehittyä 
täysin ”omin päin”, vaan tarvitaan alituista in-
duktiivista ohjailua ja viestinvaihtoa, jotta edes 
nämä kaksi rakennetta toimisivat tarkoituksen-
mukaisesti yhdessä.

Tämäkään ei vielä riitä, sillä linssin ja verkkokal-
von kehittymisessä on huomioitava useiden mui-
den kehittyvien osien ”aikeet” ja monipuolinen 
tarkoituksenmukaisuus. Silmän oman optisen 
toiminnan toteuttamisen lisäksi eri rakenteiden 
on otettava vastaan ja lähetettävä induktiivisia 
signaaleja myös muualle elimistöön ja otettava 
huomioon esimerkiksi hermo- ja verenkiertojär-
jestelmän ja koko muun elimistön kehittyminen 
(Kierszenbaum 2007). 
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Silmän indusoituminen

Kuvasarja 3: Vastavuoroiset induktiot silmän kehityksessä (Alkup. kuvat Abraham L. Kierszenbaum 
2007, s.251–53 sekä Sadler 2003, s. 420).

Hermostoputken ja epiteelin välinen induktio aiheuttaa 
linssirakkulan kuroutumisen (Kierszenbaum 2007). 

Linssirakkulan indusoimana muodostuu kaksiseinäinen 
silmämalja sekä sarveiskalvo (Kierszenbaum 2007).

Mesenkyymistä muodostuu silmän eri rakenteita, esimerkiksi 
suonikalvo ja kovakalvo (Kierszenbaum 2007).

Gangliosolujen aksonit muodostavat näköhermon 
(Kierszenbaum 2007).
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Tiivistelmä
Morfogeenit ovat alkionkehityksen tärkeimpiä 
säätelijöitä. Ne ovat vesiliukoisia viestimolekyy-
lejä, jotka ovat lähtöisin signaalikeskuksista. Sa-
masta signaalikeskuksesta lähtee samanaikaises-
ti useiden morfogeenien pitoisuuksia eri suuntiin 
eli konsentraatiogradientteja. Morfogeenien toi-
minta perustuukin konsentraation vaihteluihin 
soluissa. Mitä lähempänä kohdegeeni on, sitä 
suuremmalle morfogeenin konsentraatiopitoi-
suudelle se on alttiina ja mitä kauemmas taas 
mennään, sitä vähäisempi konsentraatio geenin 
alueella on. Saman morfogeenin eri konsent-
raatiot samassa kohdesolussa aikaansaa eri-
laisia muutoksia. Morfogeenit voidaan jakaa 
morfogeeniperheisiin niiden vaikutustavan ja 
kulkeutumisen samankaltaisuuden perusteella. 
Tärkeimpiä morfogeeniperheitä ovat Hedgehog 
(Hh), Wingless-Integrated (Wnt), Transformoiva 
kasvutekijä β (Tgfβ) ja Fibroblastikasvutekijä 
(Fgf).

Morfogeenien kanssa tiiviissä kanssakäymisessä 
ovat alkion muotoutumisessa eli morfogeneesis-
sä ja kaavoituksessa toimivat mastergeenit eli 
transkriptiotekijät. Morfogeenit ja mastergeenit 
vaikuttavat toistensa toimintaan, sillä morfogee-
nit säätelevät mastergeenien itse toimintaa, kun 
taas mastergeenit ohjaavat morfogeenien vaiku-
tuksen voimakkuutta.

Johdanto
Mikä aiheuttaa alkion kehon kaavoittumisen, 
akseloitumisen ja jopa epäsymmetrisyyden elin-
ten kesken? Miksi miltei jokaisella ihmisellä sy-
dän sijaitsee hieman vasemmalla puolella, eikä 
esimerkiksi puolella väestöllä oikealla puolella? 
On olemassa signaalimolekyylejä, jotka vaikut-
tavat merkittävästi edellä mainittuihin tapahtu-
miin: morfogeenit. Morfogeenit aloittavat toi-
mintansa jo alkionkehityksen ensivaiheissa. Ne 
vaikuttavat solujen kasvuun ja erilaistumiseen 
sekä kudosten ja elinten muodostumiseen eri ak-
seleille.

On kyse sitten kantasoluista tai aikuisen orga-
nismin soluista, ne eivät tiedä tehtävistään tai 
paikastaan ilman viestintämolekyylejä. Solu saa 
tietoa viereisistä soluista monien viestintätapo-
jen kautta, mutta morfogeenit ohjaavat solujen 
muototutumista ja kudosten muokkausta kau-
empaakin konsentraation ohjaamina. Joissakin 
tapauksissa jo pelkkä morfogeenin läsnäolo saa 
aikaan halutun lopputuloksen, kuten kudoksen 
korjaantumisen. (Bijlsma ym 2006).

Morfogeneesiksi kutsutaan itse muovautumista-
pahtumaa, jonka osatekijöitä morfogeenit ovat. 
Alkion kehitys koostuu näistä erilaisista mor-
fogeneettisistä tapahtumista, joista tärkein on 
gastrulaatio. Gastrulaatiossa kehittyy alkion kol-
me eri kerrosta, ektodermi, mesodermi ja endo-
dermi, joiden muotoutuminen vaikuttaa kudos-
ten keskenäiseen vuorovaikutukseen sekä siten 
eri akseleiden (vasen-oikea jne.) syntymiseen 
(Chan ym. 1997). Muita morfogeneettisiä tapah-
tumia on organogeneesi eli elinten muotoutumi-
nen sekä migraatio eli solujen vaeltaminen. Or-
ganogeneesin alkutaipaleella mesenkyymisolut 
tiivistyvät ja epiteelisolukon silmuista alkaa las-
kostuminen sekä haaroittuminen. Migraatiolla 
on suuri merkitys esimerkiksi ituradan solujen 
muodostumisessa. (Sariola ym. 2003).

Morfogeenit
Morfogeenit ovat alkion kehityksen säätelijöitä. 
Niiden ansiosta solut saavat kudoksilleen tyy-
pillisen kokonsa ja muotonsa. Morfogeenit ovat 
liukoisia viestintämolekyylejä, jotka leviävät 
signaalikeskuksista kohti kohdesoluja, muodos-
taen niin kutsutun konsentraatiogradientin. 

Signaalikeskukset

Signaalikeskukset ovat väliaikaisia soluraken-
teita, jotka tuottavat samanaikaisesti useita 
morfogeenejä ja niiden toimintaa hillitseviä in-
hibiittoreita. Toiminnan lakatessa, signaalikes-
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kukset suorittavat apoptoosin eli solukuoleman 
tai muuttavat muotoaan toimittamaan eri teh-
tävää. Nisäkkäiden tunnetuimpia signaalikes-
kuksia ovat etu- ja taka-aivojen kaavoittumista 
säätelevä istmuksen säätelykeskus, hermostoon 
vaikuttava selkäjänne ja ektodermi, hampaan 
kehittyessä toimiva kiillekyhmy sekä raajan ke-
hityksessä keskeiset polarisoivan aktiivisuuden 
alue ja aplikaaninen ektodermiharjanne. (Sariola 
ym. 2003).

Kohdesoluun voi saapua signaalikeskuksista 
useita eri signaaleja samanaikaisesti ja signaa-
lireitit risteävät yhtenään aiheuttaen muutoksia 
toisiinsa (Sariola ym. 2003). Signaalikeskus ai-
heuttaa morfogeenien erityksellä peruuttamatto-
man induktion, jossa alkionkehityksen alkuvaihe 
aiheuttaa seuraavat muutokset ja niin edelleen 
(Solu- ja kehitysbiologian luennot 2011).

Konsentraatiogradientti

Morfogeenit vaikuttavat eri pitoisuuksilla eri 
soluihin ja geenien ilmentymiseen. Eri pitoisuus 
saa aikaan erilaisia muutoksia (kuva 1). Kon-
sentraatiogradientti siis käytännössä tarkoittaa 
pitoisuuden suuntautumista tietyn suunnan mu-
kaisesti kohti kohdesolua, jolloin lähempänä 
signaalikeskusta oleva solu saa enemmän mor-
fogeenia kuin kaukana oleva. Tätä havainnollis-
taa Lewis Wolpertin kehittämä ”Ranskan lippu” 
-malli (kuva 2). Teoriaa gradientin olemassa-
olosta tukevat esimerkiksi kokeet, joissa on ha-
vaittu signaalikeskusten etäisyyden vaikuttavan 
pään tai raajojen kehitykseen. Alkiolle ei kehity 
toista päätä, jos se yritetään laittaa liian kauas, 
sillä konsentraatiogradientit ovat jo liian pieniä 
ja hajaantuneita vaikuttaakseen geenien ilmenty-
miseen – ainakaan oikein. (Wolpert 2011). 

Erilaisen akseloitumisen kehossa arvellaan ai-
heutuvan eri konsentraatiogradienttien päällek-
käisyyksistä. Kun oikealta puolelta tulee enem-
män morfogeenia kuin vasemmalta, esimerkiksi 
keuhkoputki jakaantuukin oikealla kolmeen 
osaan ja vasemmalla vain kahteen. Miten sitten 
signaalikeskukset tietävät paikkansa ja osaavat 
tuottaa tarpeeksi viestimolekyylejä? Kyse voi 
olla signaalikeskusten keskinäisestä vuorovai-
kutuksesta, mutta varsinkin 90-luvulla epäiltiin, 
että morfogeenit itse olisivat polaarisia. Polaari-
suus esimerkiksi mikroRNA molekyylien avulla 
vaikuttaisi morfogeenin suuntaan elimistössä. 
(Larsen 1993).

Kuva 1: Esitys morfogeenin konsentraation ja sitä 
kautta myös signaalikeskuksen etäisyyden vai-
kutus solujen erilaistumiseen. Kun pitoisuus eli 
konsentraatio on suuri, sama morfogeeni aiheut-
taa suuremman vasteen kuin pienen pitoisuuden 
kohdesoluissa.

Kuva 2: Ranskan lippu -malli morfogeenin kon-
sentraation ja geenien erilaistumisen yhteydestä. 
Sinisellä merkitty geeni aktivoituu morfogeenin 
saadessa suurimman raja-arvon ja punainen toi-
mii oletusarvona pitoisuuden jäädessä pienim-
mänkin raja-arvon alapuolelle.

Morfogeeniperheet

Morfogeenit voidaan luokitella eri perheisiin nii-
den samantyylisten toimintojen perusteella. Sa-
man perheen morfogeeneillä on myös samantyy-
liset reseptorit ja signaalireitit. Signaaliperheen 
vaikutukset ovat siis reduntantteja eli päällek-
käisiä ja saavat aikaan kohdesolussa samantyyp-
pisiä tapahtumia. Reduntantit geenit voivat olla 
myös eri geeniperheistä. Tämän ansiosta yhden 
geenin mutaatio ei ole vaarallinen, koska toinen 
samoin toimiva geeni voi korvata vaurioituneen. 
(Sariola ym. 2003).
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Morfogeeneja on neljä päätyyppiä: Hedgehog-, 
Wnt-, Tgfβ- ja Fgf-perhe. Nämä lasketaan tär-
keimmiksi ja eniten kehoon vaikuttaviksi vies-
timolekyyleiksi. Esimerkkinä muista morfogee-
neistä löytyy retinoidihaposta.

Hedgehog-perhe
Hedgehog -perhe on yksi tärkeimmistä ja par-
haiten tunnetuimmista morfogeeneista. Sen jä-
seniin kuuluvat Sonic Hedgehog (Shh), Desert 
ja Indian Hedgehog. Perhe on erityinen muihin 
morfogeeneihin verrattuna, sillä niiden vaikutus-
etäisyys on pitempi. Hedgehog-signaalit liittyvät 
banaanikärpäsen siiven kehitykseen sekä nisäk-
käiden aivojen, sormien ja varpaiden sekä ruoan-
sulatuskanavan kehitykseen. Hh-morfogeenien 
väärien pitoisuuksien on arveltu liittyvän moniin 
synnynnäisiin epämuodostumiin ja myös syö-
piin, kuten ihon tyvisolusyöpään. (Sariola ym. 
2003).

Ensimmäinen Hh -perheen proteiini löydettiin 
banaanikärpäsen mutatoituneesta, karvaisesta, 
muodosta. Eniten löydetty Hh-molekyyli on kui-
tenkin Sonic Hedgehog. Se osallistuu hermos-
tolevyn ja hermostoputken kehitykseen. Shh-
signaloinnin (kuva 3) mennessä pieleen, seu-
raamukset ovat aivojen oikean kaavoittumisen 
kannalta vakavia. Shh pystyy estämään Wnt ja 
Tgfβ-proteiinien transkriptiota ja myös solujen 
kasvua. (Kierszenbaum 2007, Solu ja kehitys-
biologian luento 2011).

Kuva 3: Hedgehogin sitoutuminen reseptoriin ja 
kulkureitti solussa. Hedgehog-signaalilla on so-
lun pinnalla Patched niminen reseptori, johon se 
kiinnittyy, mikä saa aikaan Smoothened resepto-
rin irtoamisen. Smoothenedin aktivoitumisen seu-
rauksena solun sisällä oleva Gli-transkriptiotekijä 
välittää signaalin tumaan ja näin säätelee geenien 
ilmentymistä. (Sariola ym. 2003).

Wingless Integrated 
Wnt-perheen jäseniä on löydetty nisäkkäillä yli 
20. Tutkimuksissa on huomattu esim. banaanikär-
päsillä Wnt-signaalien olevan mukana ruumiin 
jaokkeidein muodostamisessa sekä siipien ja 
muiden elinten kehityksessä. Monet syövät ovat 
seurausta Wnt-signaalien yliaktiivisuudesta, esi-
merkkinä paksusuolen syöpä. (Sariola ym. 2003). 
Pään muodostuminen alkionkehityksessä vaatii 
taas nimenomaan Wnt-signaalikulun (kuva 4) 
eston. Jos Wnt-morfogeeni pääsee vaikuttamaan 
kehitykseen, kallon rakenteeseen tulee puutteita. 
Liian suuri määrä Wnt (ja Bmp) viestimolekyyle-
jä estää selkäjänteen muodostumisen ja liian suuri 
konsentraatio kyseisten morfogeenien vastavai-
kuttajia taas vaikuttaa selkäjänteen muodostumis-
kohtaan. (Schoenwolf ym. 2008).

Kuva 4: Wnt-signaalireitti. Signaali saapuu solu-
kalvossa olevalle Frizzled-reseptorille, mikä akti-
voi Dishevelled-proteiinin. Dishevelled proteiini 
estää glykogeenisyntaasikinaasi-3-entsyymin 
(Gsk3) toiminnan, mikä taas stabiloi β-kateniinin. 
Wnt-signaali siirtyy kateniinin välityksellä tumaan 
säätelemään kohdegeenejä mastergeenien eli 
transkriptiotekijöiden kanssa. (Sariola ym. 2003). 

Transformoiva kasvutekijä β
Tgf-β eli Transformoiva kasvutekijä β -signaalit 
aktivoivat yleensä seriini ja treoniini -aminohap-
pojen avulla kinaasi-entsyymin, joka vaikuttaa 
fosforylaatiolla loppujen lopuksi geenien ilmen-
tymiseen Smad proteiineilla (Kuva 5) (Schier 
2009). Tgfβ -superperheen yli 40 molekyyliin 
kuuluvat muun muassa nodal -signaalit, luun 
morfogeneettinen proteiini (BMP), myostatiini, 
lymfosyyttejä estävä tekijä (LIF) sekä aktiviini, 
jotka käyttäytyvät osittain samankaltaisesti ja 
vaikuttavat varsinkin mesodermin induktioon. 
(Chen 2006).
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Nodal -signaalit liittyvät mesodermin ja endo-
dermin induktioon sekä vasen-oikea akselin 
muodostumiseen, ja ne ovatkin aktiivisia lähinnä 
solujen ollessa vielä pluripotentteja. Transkrip-
tioon liittyvät kofaktorit ja solukalvolla olevien 
EGF-CFC reseptoreihin liittyvät proteiinit sekä 
erilaiset mikroRNA:t vaikuttavat Nodal-signaa-
lin kulkuun. Nodalin kulun estyessä, alkiole-
vyn kehittyminen ei onnistu ainakaan hiirillä ja 
seeprakaloilla iso osa elintärkeistä elimistä puut-
tuu kokonaan. (Schier 2009 ja 2003, Hong ym. 
2011).

Aktiviini käyttäytyy jokseenkin samankaltaisesti 
kuin Nodal, mutta se ei esimerkiksi tarvitse si-
toutumista EGF-CFC resptoreihin toimiakseen. 
Aktiviini vaikuttaa mesodermin erilaistumiseen 
eri kudoksiksi, säännöstelee monien solujen 
kasvua ja on myös haavan parantumisessa läs-
nä, tehostaen arven muodostumista. Aktiviini 
vaikuttaa myös solukuolemaan ja sen onkin to-
dettu estävän kasvainten räjähdysmäistä kasvua 
sappirakon, eturauhasen sekä aivolisäkkeen kas-
vainsoluissa. Aktiviini-A voi taas kiihdyttää esi-
merkiksi munasarjan syöpäsolujen kasvua ja se 
yhdistetäänkin aggressiiviseen syöpään ja huo-
noon ennusteeseen. Aktiivin osuus syöpiin on 
siis epäselvä ja monitahoinen. (Chen ym. 2006).

Kuva 5: Tgfβ-suurperheen yleinen sitoutuminen 
ja kulku solun tumaan. 

Fibroblastikasvutekijät
Fgf-perheen morfogeenejä tunnetaan selkäran-
kaisissa yli 20 erilaista. Fgf-molekyylit stimu-
loivat solujen jakaantumista sekä vaeltamista, 
ja niillä on tärkeä merkitys gastrulaatiossa, me-
sodermin muodostuksessa sekä kaavoituksessa. 

Nämä morfogeenit ovat merkittävässä roolissa 
muun muassa aivojen ja raajojen kehityksessä. 
Esimerkiksi kanan kylkeen asetettu Fgf-kasvute-
kijää vapauttava helmi aiheutti siinä ylimääräi-
sen jalan kehittymisen. (Sariola ym 2003).

Kuva 6. Fgf-signaalin kulku tumaan. Fgf-reseptorit 
ovat solukalvon läpäiseviä proteiineja, joiden so-
lunsisäinen osa toimii tyrosiinikinaasina. Solunul-
koisessa osassa on kolme hemoglobiinin (Ig) kal-
taista silmukkaa, joista Ig3 määrää mitä ligandeja 
Fgf sitoo. Reseptoreita on kaksi samanlaista, jot-
ka liittyvät toisiinsa ja aiheuttavat tyrosiinilähtei-
den fosforylaation signaalin sitoutumisen jälkeen. 
Tämä aktivoi välittäjämolekyylien fosfolyraation 
ja signaali etenee tumaan.(Sariola ym. 2003).

Fgf -morfogeenit ovat osallisia keuhkojen mor-
fogeneesiin selkärankaisilla, kuten myös Sonic 
hedgehog ja luun morfogeneettinen proteiini 
4 (BMP4). Suuret konsentraatiot Fgf-morfogee-
niä lisäävät keuhkorakkuloita ja haaroittumista, 
kunnes päädytään niin sanotusti kylläiseen ti-
laan, jolloin haaroittuminen estyy ja muodos-
tuu koemaljalle vain yksi iso kysta. (Hartmann, 
Miura 2006). Fgf:n toiminnan estäminen kanan-
pojan keuhkonäytteissä taas aiheuttaa haaroit-
tumishäiriöitä, kystiä sekä alkeissidekudoksen 
vähenemistä (Moura ym.).

Muut morfogeenit
Retinoidihappo on A-vitamiinin johdannainen 
ja sillä on tehty monia kokeita, joita on kokeil-
tu myös hedgehog-perheen molekyylien avulla. 
Retinoidihappo aiheuttaa väärässä paikassa raa-
jojen epämuodostumia, kuten lisäsormia (kuva 
7) ja hyljeraajaisuutta, mutta sen pienet konsent-
raatiot sikiössä aiheuttavat myös pään ja selän 
puoleisten rakenteiden muodostumista. (Larsen 
1993, Solu- ja kehitysbiologian luento 2011). 
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Kuva 7. Retinoidihapon aiheuttama peilikuvamainen epämuodostuma kananpojan siivessä (=”sormis-
sa”). Kananpojilla tehdyillä kokeilla hapon lisääminen raajasilmuun aiheutti lisäsormien muodostumis-
ta, yleensä peilikuvamaisesti (Larsen 1993).

Morfogeenit ja mastergeenit

Morfogeenit ovat voimakkaassa vuorovaiku-
tuksessa mastergeenien eli pääkytkingeenien 
kanssa. Mastergeenit ovat transkriptiotekijöitä, 
jotka vaikuttavat alkion kaavoittumisessa, kehon 
ja akseleiden määräytymisessä sekä myöskin 
elinten ja kudosten muotoutumisessa ja erilais-
tumisessa. Transkriptiotekijät taas ovat proteii-
neja, jotka vaikuttavat geenien muodostumiseen 
kiinnittymällä geenien säätelyalueiden promoot-
tori- tai tehostaja-alueille. Morfogeenit voivat 
säädellä mastergeenien toimintaa, kun taas mas-
tergeenit voivat muuttaa morfogeenien vaikutus-
voimakkuutta kudoksessa. Lisäksi morfogeenien 
ja mastergeenien signaalireitit ovat tiivissä yhte-
ydessä toisiinsa ja muodostavat monimutkaisia 
signaaliverkkoja. Näin geenin ilmentyminen on 
monen tekijän summa. (Sariola ym. 2003).
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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, hermosto-
uurre, joka syvenee vähitellen hermostokouruksi. Kourun reunat liittyvät yhteen, jolloin muodostuu hermos-
toputki. Liittyminen alkaa kaula-alueelta ja etenee molempiin suuntiin. Hermostoputki on ensin päistään auki, 
mutta päät sulkeutuvat 28. päivään mennessä. Putkesta kehittyvät aivot ja selkäydin. 

Hermostoputken sulkeutumishäiriöt johtavat vakaviin ja melko yleisiinkin kehitysvammoihin. Selkärankahal-
kiossa selkänikamat jäävät avonaisiksi ja lapselle tulee liikuntahäiriöitä. Aivottomuudessa suurin osa isoai-
voista puuttuu ja tämä johtaa hyvin vaikeisiin kehityshäiriöihin ja lähes aina ennenaikaiseen kuolemaan. Sul-
keutumishäiriöiden 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 vai-
heessa kehitystä ja sen muodostumisen eri vaiheet 
ovat alttiita monenlaisille häiriöille. Koska ky-
seessä on keskushermoston aiheen muodostumi-
nen, on ymmärrettävää, että häiriöiden seuraukset 
ovat hyvin vakavia ja vaikuttavat merkittävästi 
yksilön elinkykyyn. Alkuraskauden merkitys on 
siis yksilön kehitykselle hyvin suuri ja siihen on 
hyvä kiinnittää paljon huomiota. 

Hermostoputken muodostuminen

Hermostolevyn synty

Keskushermoston kehitys alkaa gastrulaation jäl-
keen hermostolevyn muodostumisella. 18 vuoro-
kauden kuluttua hedelmöityksestä selkäjänteestä 
(chorda dorsalis) tulevat signaalit, kuten retino-
iinihappo, fibroblastikasvutekijä (FGF) ja trans-
formoiva kasvutekijä –β (TGF-β) saavat aikaan 
ektodermin solujen indusoitumisen (Soinila ym. 
2001; Sadler 2009). Tapahtumaa kutsutaan pri-
maari-induktioksi. Indusoituneet solut erilaistuvat 
neuroepiteelisoluiksi, jotka muodostavat hermos-
tolevyn sikiön selkäpuolelle (Sariola ym. 2003). 

FGF:n vaikutus näyttäisi perustuvaan BMP-4:n vai-
kutusten estämiseen. BMP-4 on luun morfogeneet-

tinen proteiini, joka saa ektodermin erilaistumaan 
epidermiksi. FGF yhdessä BMP-4:ta estävien chor-
din ja noggin – geenituotteiden kanssa saa siis ai-
kaan hermostolevyn muodostumisen. (Sadler 2009)

Hermostoputken muodostuminen

Hermostoputken muodostumista hermostolevys-
tä kutsutaan neurulaatioksi. Se alkaa primaari-
induktion jälkeen, kun hermostolevyn keskelle 
muodostuu alkion pituussuuntainen painauma, 
hermostouurre. Uurre syvenee vähitellen ko-
uruksi ja samanaikaisesti sen reunat kohoavat 
(Kuva 1.B&C). (Sillanpää ym. 1996)

Selkäjänteen erittämä peptidi-kasvutekijä Sonic 
hedgehog (SHH) indusoi hermostoputken muo-
dostumista ja sulkeutumista (Sadler 2009). Sul-
keutumisessa hermostokourun reunat lähestyvät 
toisiaan ja liittyvät yhteen muodostaen hermosto-
putken. Tämä tapahtuu viidessä eri vaiheessa, jois-
ta jokaiselle on ainakin osittain omat säätelymeka-
nisminsa (Soinila ym. 2001). Yhdistyminen alkaa 
kaula-alueelta viidennen somiitin eli alkujaokkeen 
kohdalta ja etenee lopuksi molempiin suuntiin 
(Sadler 2009). Sulkeutumisen aikana hermosto-
putki irtoaa pinnan ektodermistä ja putken reunoil-
ta irtoaa hermostopienan soluja, jotka kulkeutuvat 
omille paikoilleen ja muodostavat esim. ääreisher-
moston osia (Kuva 1.D) (Sariola ym. 2003).
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      A.                                      B.                         C.                                  D.

Kuva 1 Poikkileikkauskuva hermostoputken muodostumisesta. A. Hermostolevy on muodostunut. B. 
Nähtävissä on jo uurre. C. Uurre on syventynyt kouruksi, jonka yläreunassa näkyvissä hermostopienan 
soluja. D. Hermostoputki on muodostunut ja sen reunalta ovat irronneet hermostopienan solut, jotka 
vaeltavat omille paikoilleen muodostamaan esim. ääreishermoston.

Muodostuva hermostoputki on aluksi päistä auki 
(kuva 2.B). Päänpuoleinen aukko sulkeutuu 25. 
päivänä ja takaosan aukko 28. päivänä (Sadler 
2009). Sulkeutumisen jälkeen hermostoputkella 
on kapea takaosa, josta kehittyy selkäydin ja le-
veämpi pääosa, josta kehittyvät aivot (Sillanpää 
ym.1996). Pääosassa on laajentumia eli aivorak-
kuloita. Hermostoputken etuosan päälle muodos-
tuvat plakodit eli elinaiheet mykiölle ja korvalle 
(solunetti.fi). Hermostoputken kaavoitukseen 
vaikuttavat monet viestimolekyylit, esimerkiksi 
ektodermin BMP sekä selkäjänteen SHH, joka 
kaavoittaa hermostoputkea selkä-vatsasuunnassa 
(Sariola ym. 2003).

             

Kuva 2 Hermostoputken sulkeutumisen eri vaihei-
ta. A. Sulkeutuminen on käynnissä (22. päivä). B. 
Vain päät ovat enää auki (23. päivä). Kuva piirretty 
mukaillen kuvaa 6.3 (s.70) kirjasta Lagman´s me-
dical embryology (Sadler 2009).

Hermostoputken sulkeutumishäiriöt
Vuosittain syntyy maailmanlaajuisesti ainakin 
300 000 lasta, joilla on hermostoputken sul-
keutumishäiriö (neural tube defect NTD). Ylei-
simmät epämuodostumat ovat selkärankahalkio 

eli spina bifida tai aivottomuus eli anenkelfalia 
(Botto ym. 2005) ja Suomessa kehityshäiriöisistä 
raskauksista keskeytetään 20 % ja 80 % vastaa-
vasti (Ritvanen 1996). Spina bifidassa nikaman 
kaaret eivät ole kasvaneet täydellisesti yhteen, 
mikä johtaa eriasteisiin liikuntavammoihin ja 
joskus myös karvojen liikakasvuun. Anenkelfali-
assa suurin osa isoaivoista puuttuu kokonaan tai 
on korvautunut nestepussilla ja aivottomat lapset 
ovat syntyessään poikkeuksetta elinkyvyttömiä. 
(Niemi & Väänänen 1993)

Sulkeutumishäiriöiden syntytavat

Hermostoputken primaarineurulaation epäon-
nistuminen johtaa sulkeutumishäiriöihin, sillä 
tällöin jokin putken osa jää sulkeutumatta. Har-
vemmissa tapauksissa sulkeutuminen tapahtuu 
ensin normaalisti, mutta avautuu sen jälkeen 
sekundaarisesti (Ritvanen 1996). Erityyppisiä 
sulkeutumishäiriöitä voidaan ainakin Van Al-
lenin (1993) tutkimusryhmän mukaan selittää 
monialueisen sulkeutumisalue mallin (multisite 
model) avulla. Malli mahdollistaa erilaisten häi-
riöiden monimuotoisuuden, sillä primaarineuru-
laatio tapahtuisi viidestä eri alueesta ja häiriötyy-
pit syntyisivät yksittäisten sulkeutumisalueiden 
sekä niiden välisten aukkojen vaihteluista. 

Sulkeutumishäiriöiden syyt

Useimmissa tapauksissa sulkeutumishäiriön syy 
on vaikeasti selvitettävissä tai tuntematon, sillä 
etiologia on hyvin heterogeeninen. Sekä perimä 
että raskauden aikaiset ympäristötekijät altista-
vat sikiön epämuodostumille. Perintötekijöiden 
poikkeavuuksista kromosomipoikkeavuudet tai 
perintötekijäparin poikkeavuudet altistavat häiri-
öille ja toistumisriski NTD:lle on noin kymmen-
kertainen. (Wu ym. 1996)

A.                                       B.
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Raskauden ajan ympäristötekijät altistavat siki-
ön NTD:lle. Äidin sairaudet, lääkitys ja huono 
ruokavalio ovat riskitekijöitä (Ritvanen 1996). 
Erityisesti B-ryhmän vitamiinin, foolihapon, 
puute ruokavaliossa näyttäisi yhdistyvän voi-
makkaasti kehityshäiriöihin. Tarkkaa syytä 
foolihapon tarpeellisuuteen ei tiedetä, mutta se 
ainakin vähentää homokysteiini tasoja, jotka 
ovat yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin 
sekä toimii monissa elimistön reaktiossa. (Mills 
ym. 2009) Foolihappolisän antaminen raskaana 
oleville naisille näyttäisi suojaavan sikiötä her-
mostoputken sulkeutumishäiriöiltä (Mosley ym. 
2009, Stevensson ym. 2000). Foolihappoa on 
runsaasti tuoreissa vihreissä kasviksissa, täys-
jyvävalmisteissa, sienissä, munassa ja munuai-
sissa. Suomessa foolihapposuositus tavallisessa 
raskaudessa on 0,4 mg/vrk ja jos on syytä epäillä 
mahdollista foolihapon puutetta, suositellaan 0,4 
mg foolihappolisää päivässä. Tablettina nautit-
tavan 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), suositellaan 
tulevalle äidillä 4 mg foolihappolisää päivittäin. 
(Ritvanen 1996).
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Tiivistelmä
Kehittyvässä alkiossa on kasvun alkuvaiheessa kahta erilaista mesodermiä, ekstraembryonaalista mesodermiä 
eli alkumesodermiä ja intraembryonaalista mesodermiä. Intraembryonaalinen mesodermi saa alkunsa gastru-
laatiossa, jossa syntyy kolme alkion solukerrosta: ekto-, meso- ja endodermi. Mesodermi muodostuu kak-
sikerroksisen alkiolevyn epiblastialkiokerroksesta peräisin olevista soluista, jotka valahtavat alkeisuurteesta 
levyjen väliseen tilaan. Mesodermisolujen vaeltaminen ekto- ja endodermin välissä on tarkkaan ohjelmoitua ja 
kulkureitin mukaan soluista muodostuvat lopulliset kudokset. Intra- ja ekstraembryonaaliset mesodermit ovat 
yhteydessä keskenään.

Mesodermistä saavat levyn välissä sijaintipaikkansa mukaan alkunsa mm. sidekudos, rusto, luu, lihakset, veri- 
ja imusuonten epiteeli, ruumiinonteloita verhoava epiteeli eli mesoteeli sekä sydän. Lisäksi mesodermistä saa-
vat alkunsa munuaiset ja lisämunuaisen kuori, perna, ja ruumiinonteloiden seinämät sekä sukupuolirauhaset ja 
niiden johtimet.

Selkäjänteen molemmin puolin muodostuu mesodermistä somiitteja, joista saavat alkunsa sklerotomi, derma-
tomi ja myotomi. Sklerotomista muodostuu alkion selkänikamat, dermato- mista selkäpuolen ihon verinahka ja 
myotomista vartalon ja raajojen luurankolihakset.

Johdanto
Mesodermi on yksi kolmesta alkiokautisesta al-
kiolevystä ja sen synty ja erilaistuminen käy läpi 
mielenkiintoisia vaiheita. Eteläafrikkalainen ke-
hitysbiologi Lewis Wolpert on sanonut esseem-
me käsittelemästä aiheesta näin: ”Elämän tärkein 
tapahtuma ei ole syntymä, häät tai kuolema, vaan 
gastrulaatio.” Gastrulaatio onkin pohjana koko 
alkion rakenteen kehittymiselle ja esseessämme 
keskitymme alkion mesodermin kehittymiseen 
ja siitä muodostuviin soluihin ja kudoksiin. Eri 
mesodermin osista kehittyy eri kudoksia ja eli-
miä, mutta esseessämme emme kuitenkaan selitä 
elinten tarkkaa muodostumisprosessia. Meso-
dermin solujen liikkeeseen perehdymme hieman 
syvemmin ja tutustutamme lukijat myös meso-
dermistä muodostuvien somiittien merkitykseen 
ja kehittymiseen. Tarkoituksemme on esitellä 
mesodermi ja sen ominaisuudet kaikkien ym-
märrettävällä tavalla.

Ekstraembryonaalinen mesodermi
Kohdun limakalvoon kiinnittyneessä noin 11. 
päiväisessä alkiossa alkaa ruskuaispussin sisä-
puolelle muodostua alkumesodermiä eli ekstra-
embryonaalista mesodermiä, joka erottaa alkion 
trofoblastisolukerroksista. Tämä mesodermi on 
löyhää sidekudosta ja se erikoistuu sytotrofob-
lastin soluista. (Sadler 2010) Mesodermin kasva-
essa vilkkaasti siihen ilmestyy suurenevia onte-
loita, jotka vähitellen sulautuvat yhteen muodos-
taen alkeisontelon. Primäärinen ruskuaispussi 
surkastuu ja hypoblastisolut muodostavat meso-
dermisolujen kanssa sekundäärisen ruskuaispus-
sin (kuva 1 A). Ekstraembryonaalinen mesoder-
mi jakautuu kahdeksi kalvoksi, joista somaatti-
nen mesodermi verhoaa ulkopuolelta vesikalvon 
onteloa ja sytotrofoblastikerrosta sekä muodos-
taa sikiökannan. Splankninen mesodermi puo-
lestaan verhoaa sekundääristä ruskuaispussia 
(kuva 1 B). (Sadler 2010, Moore 1977)
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Kuva 1: A. Alkumesodermin syntyminen 12 vrk:n ikäisessä alkiossa. B. Alkumesodermin jakautuminen 
kahdeksi kalvoksi noin 13 vrk:n ikäisessä alkiossa. Kuva piirretty mukaillen Sadler (2010).

Gastrulaatio
Gastrulaatio tarkoittaa tapahtumaketjua, jossa 
kolme alkiokerrosta, ekto-, meso- ja endodermi 
saavat alkunsa. Gastrulaatio lähtee käyntiin kol-
mannen raskausviikon alussa, jolloin kaksiker- 
roksisen alkiolevyn epiblastisolut lisääntyvät 
alkiolevyn keskiviivassa muodostaen alkeisjuos-
teen. Juoste kasvaa ylöspäin dorsaalisena kohou-
mana alkion takaosaa päin ja juosteen etupäässä 
on alkeisnysty, jonka keskellä on alkeiskuoppa. 
Tästä alkeiskuopasta jatkuu kohoumassa alkei-
suurre juosteen pintaa pitkin, mutta tämä uurre 
surkastuu 4. raskausviikon loppuun mennessä. 
(Sadler 2010, Niemi ja Väänänen 1993) Alkeis-
juosteen solut alkavat uurteen kohdalla nopeaan 
tahtiin lisääntyä ja muuttua muodoltaan pyöreik-
si. Epiblastin soluja kulkeutuu epi- ja hypoblas-

tin väliseen tilaan ja ne alkavat migroida sivuil-
le ja eteenpäin kohti prokordaalilevyä. (Sadler 
2010) Epiblastista eli myöhemmästä ektoder-
mistä peräisin olevat solut muodostavat alkiole-
vyn keskimmäisen eli kolmannen kerroksen, jota 
kutsutaan alkion omaksi, intraembryonaaliseksi 
mesodermiksi. Mesodermin soluja työntyy myös 
hypoblasti-kerrokseen, jolloin siitä muodostuu 
varsinainen endodermi (kuva 2). Myöhemmin 
mesodermistä kehittyy suurin osa alkiokauti-
sesta sidekudoksesta eli mesenkyy- mistä, josta 
myöhemmin erikoistuvat kaikki elimistön tuki-
kudokset (sidekudos, luu, rusto ja rasvakudos). 
(Sadler 2010) Lisäksi Wnt-signaalimolekyyleillä 
on keskeinen rooli gastrulaati- ossa. Ne aiheut-
tavat mm. mesodermin solujen polarisaation ja 
liikkumisen aktivoimalla GTPaaseihin kuuluvia 
entsyymejä Rho ja Rac. (Habas ym. 2002)

Kuva 2: Kolmikerroksisen alkiolevyn synty. Alkion 14. ja 15. päivänä osa epiblastin uurteesta vaelta-
neista soluista sulautuu hypoblastiin muodostaen endodermin. Välitilaan valahtaneet solut muodosta-
vat mesodermin ja epiblastiin jäljelle jääneet solut ektodermin.
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Mesodermaalisten solujen 
erilaistuminen

Syntyvän mesodermin rakenne

Mesodermin solut levittäytyvät siten, että niitä 
virtaa myös alkion ulkopuoliseen mesodermiin 
alkiolevyn sivuilta. Tässä kohtaa siis ekstra- ja 
intraembryonaaliset mesodermit yhtyvät samak-
si solutilaksi. Ainoastaan kahdessa kohdassa epi- 
ja hypoblastisolukerrokset pysyvät toisissaan 
kiinni päästämättä mesodermisoluja väliinsä: 
blastosystin pääosassa prokordaalile- vyn koh-
dalla olevalla nielukalvolla ja kloakaalikalvon 
kohdalla. Nielukalvoon puhkeaa suu ja kloakaa-
lilevyyn peräsuolen sekä virtsa- ja sukupuoli-
elinten aukot. (Sadler 2010, Niemi ja Väänänen 
1993, Karkinen- Jääskeläinen ym. 1976)

Alkeisjuoste jakaa mesodermin kahteen osaan, 
jotka ovat yhteydessä vain prokordaalilevyn 
edessä ja kloakaalilevyn ympärillä. Mesodermin 
soluja työntyy myös sikiökantaan. Prokor- daa-
lilevyn etupuolelle kiertäneet solut muodostavat 
sydämen syntyalueen. Myös ensimmäiset veri-
solut eli angioblastit sekä ensimmäiset endotee-
lisolut muodostuvat mesodermistä alkion ulko-
puolella istukkaan ja ruskuaispussiin syntyvissä 
verisaarekkeissa. (Sadler 2010, Niemi ja Väänä-
nen 1993)

Paraksiaalinen, välittävä ja lateraalinen 
mesodermi

Ei ole yhdentekevää, mistä kohtaa epiblastin solu 
valahtaa välitilaan, sillä se alkeisjuosteen kohta, 
josta solu välitilaan kulkeutuu, määrää myös so-

lun toiminnan, erilaistumisen ja liikkumisen siitä 
eteenpäin. Alkeisjuoste erittää FGF8:a (fibrob-
last growth factor 8), joka johtaa soluvaellusta ja 
solujen erilaistumista. (Williams 1995)

Mesodermin vaellus jakaantuu paraksiaaliseen, 
välittävään ja lateraaliseen reittiin. Aksiaalises-
ta eli alkeisjuosteen suuntaisesta ensimmäisestä 
mesodermistä muodostuu selkäjänne epiblastista 
peräisin olevien solujen sulautuessa endoder-
miin. (Sadler 2010, Williams 1995) Selkäjänne 
indusoi aikanaan hermostoputken kehittymisen. 
(Sadler 2010)

Alkion kolmannella viikolla paraksiaalinen 
mesodermin solut vaeltavat heti alkeisjuosteen 
molemmin puolin ja muodostavat somiitit. So-
miiteista saavat alkunsa alkion luuranko, lihak-
set, dermis ja sidekudos. (Moore 1977, Niemi ja 
Väänänen 1993)

Välittävän mesodermin alueella alkion pään puo-
lella ovat mesodermin solut jaokkeisia. Jaokkeet 
ovat nefrotomeja, jotka myöhemmin osallistuvat 
alkumunuaisten muodostamiseen (Niemi ja Vää-
nänen 1993) ja näin ollen välittävästä mesoder-
mistä muodostuvat siis munuaiset ja sukuelimet 
johtimineen. (Larsen 1993) Välittävä mesodermi 
kehittyy hieman myöhem- min paraksiaalisen ja 
lateraalisen mesodermin väliin. (Williams 1995)

Segmentoitumaton lateraalinen mesodermi 
koostuu parietaalisesta ja viskeraalisesta kerrok- 
sesta, joista perietaalinen mesodermi yhdessä 
ektodermin kanssa muodostavat ruumiinontelot. 
Viskeraalinen mesodermi yhdessä endodermin 
kanssa muodostaa suolen seinämän ja herakal-
von, joka verhoaa keuhkopussia, sydänonteloa ja 
vatsaonteloa (taulukko 1). (Sadler 2010, Niemi 
ja Väänänen 1993, Moore 1977)

Taulukko 1. Mesodermin eri osista peräisin olevat kudokset ja elimet (Moore 1977, Niemi ja Väänänen 
1993)

Paraksiaalinen mesodermi vartalon lihakset 
luuranko (paitsi kallo)  
ihon verinahka sidekudos

Välittävä mesodermi munuaiset 
sukupuolirauhaset (lisäksi johtimet)

Lateraalinen mesodermi raajojen ja sisäelinten sidekudos ja lihakset 
keuhkopussin, sydänontelon ja  
vatsaontelon herakalvot 
perna 
lisämunuaisen kuorikerros
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Solujen vaellus

Gastrulaatio on esimerkki solujen joukkovael-
luksista. On olemassa tutkimustietoa siitä, että 
gastrulaatiossa alkeisjuosteen kautta vaeltavat 
solut käyvät läpi EMT-prosessin (epithelial-to- 
mesenchymal) eli prosessin jossa epiteelimäiset 
solut muuttuvat mesenkymaalisiksi. Tällöin nii-
den väliset lujat liitokset häviävät ja ne muuttu-
vat itsenäisiksi, polaarisiksi soluiksi, jolloin ne 
pääsevät liikkumaan vapaasti. Solut ovat kuiten-
kin tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään sig-
naaliaineiden tai muunlaisten vuorovaikutusten 
välityksellä. (Weijer 2009) Solut muodos- tavat 
virran, jossa yksittäiset solut liikkuvat sykäyksit-
täin. (Keller 2005)

Somiitit

Somitogeneesi

Somitogeneesiksi kutsutaan tapahtumaa, joka 
johtaa alkion segmentaatioon. Kolmannella vii-
kolla selkäjänteen viereinen paraksiaalinen me-
sodermi alkaa järjestäytyä jaokkeisiksi somito-
meereiksi, joista kehittyvät somiitit. Somiittien 
segmentaatiota ohjaa paraksiaalisen mesodermin 
solujen kypsymistä ohjaava tekijä sekä tiettyjen 
geenien sykliseen ilmentymiseen perustuva os-
killaattori (segmentation clock). (Sariola ym. 
2003, Larsen 1993) Somiitteja muodostuu 42–44 
paria viidennen viikon loppuun mennessä. (Sad-
ler 2010)

Somiittien kehitys

Somiitit muotoutuvat presomiittisesta meso-
dermistä solupalleroina. Aluksi ne saavat epi-
tee- limäisiä piirteitä, jotka kuitenkin katoavat 
myöhemmin niiden solujen muuttuessa taas me-
senkymaalisiksi. Somiitit syntyvät pareittain sel-
käjänteen ja hermostoputken molemmin puolin 
siten että alkion etupään somiitit muodostuvat 
ensimmäisenä ja takimmaiset viimeise- nä. Var-
haisten somiittien solut ovat vielä erilaistumat-
tomia, mutta ne alkavat pian jakautua erityyppi-
siksi solukoiksi. (Sadler 2010, Sariola ym. 2003)

Somiittien erilaistuminen

Lähimpänä selkäjännettä olevat ventromedi-
aaliset solut vaeltavat selkäjänteen ympärille, 
jonne ne muodostavat sklerotomin. Sen kehi-
tystä indusoi selkäjänteen ja hermostoputken 
erittämä Shh (Sonic hedgehog). Sklerotomin 
soluista muodostuvat kylkiluut ja selkärangan 
nikamat. Somiiteista jää jäljelle dermamyotomi, 
joka jakautuu edelleen dermatomiksi ja myoto-
miksi. Dermatomin erilaistumisen aiheuttavat 
pintaektodermin tuottamat Bmp:t ja hermosto-
putken selkäosan neurotrofiini-3, kun taas myo-
tomin erilaistumista säätelee joukko signaaleja 
hermostoputkesta, selkäjänteestä ja viereisestä 
mesodermistä. Dermatomista muodostuu selkä-
puolen ihon dermistä ja myotomista vartalon ja 
raajojen luurankolihakset.

Myotomi jakautuu edelleen hermostoputken lä-
hellä sijaitsevaan epaksiaaliseen osaan ja somii-
tin vastakkaisella puolella sijaitsevaan hypaksi-
aaliseen osaan. Epaksiaalisesta osasta syntyvät 
selän lihakset ja hypoksiaalisesta osasta vatsa-
puolen ruumiinseinämä sekä raajojen lihaksisto. 
(Sariola ym. 2003)

Kuva 3: Somiitit erilaistuvat sklerotomiksi ja der-
mamyotomiksi ympäröivien kudosten indusoimi-
na. Hermostoputkea lähempänä olevasta derma-
myotomin osasta kehittyy epaksiaa- linen myo-
tomi ja dermamyotomin ulkoreunasta hypaksiaa-
linen myotomi. (Sariola ym. 2003) Kuva piirrretty 
mukaillen Lodish 2003.
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Tiivistelmä
Somiitittien muodostus alkaa alkion varhaisessa kehityksessä ja jatkuu hieman yli alkionkehityksen puolivä-
lin (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 selkä-
jänteen molemmin puolin, ja sen edelleen seg-
mentoituessa somiiteiksi. (Kuva 1) Somiiteista 

kehittyy edelleen soluja, jotka muodostavat siki-
ölle selkärangan ja kylkiluut, selän verinahan ja 
lihakset, sekä kehon seinämän ja raajojen lihak-
set. Somiitteja muodostuu aina kullekin eläin-
lajille tyypillinen määrä, ihmisille 42–44 paria. 
Somiittien muodostus tapahtuu alkion 2. ja 5. 
kehitysviikon välillä.

Kuva 1. Presomiittinen mesodermi ja somiitteja
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Paraksiaalisen mesodemin 
muodostuminen
Paraksiaalinen mesodermi saa alkunsa alkiokau-
tisesta mesodermista, joka sijaitsee selkäjänteen 
molemmin puolin. Noin seitsemäntoista päivän 
ikäisessä alkiossa alkiokautisen mesodermin so-
lut alkavat nopeasti jakautua, ja ne muodostavat 
selkäjänteen molemmin puolin paksut palkit, 
joita kutsutaan paraksiaaliseksi mesodermiksi. 
Sivumpana mesodermikerros pysyy ohuempana, 
siihen muodostuu solujen välisiä onteloita, jotka 
myöhemmin jakavat tämän kerroksen kahtia. Ve-
sikalvon puoleista kerrosta kutsutaan parietaali-
seksi mesodermiksi, ja ruskuaispussin puoleista 
kerrosta kutsutaan viskeraaliseksi mesodermik-
si. Yhdessä nämä lehdet muodostavat uuden 
ontelon; alkionsisäinen ontelo. Intermediaalinen 
mesodermi yhdistää parietaalisen ja sisuspuolei-
sen mesodermin paraksiaaliseen mesodermiin. 
[Langman’s Medical Embryology 10th Edition]

Paraksiaalinen mesodermi
Noin kahdenkymmenen päivän ikäisessä alkios-
sa paraksiaalinen mesodermi alkaa muotoutua 
somiiteiksi, joita muodostuu eläinlajille tyypilli-
nen määrä, ihmisille 42–44 paria (4 takaraivo-, 
8 kaula-, 12 rinta-, 5 lanne-, 5 risti- ja 8–10 hän-
täparia) . Somiitteja muodostuu syklisesti noin 
kolme paria päivässä kunnes viidennen viikon 
lopulla niitä on lajille ominainen määrä. Ensim-
mäinen takaraivo- ja viimeiset viidestä seitsä-
mään häntäsomiittiparia häviävät myöhemmin. 
Koska somiittien muodostuminen on hyvin pe-
riodista, pystytään somiittien määrästä hyvin 
arvioimaan alkion ikä. [Langman’s Medical Em-
bryology 10th edition]

Somiittien segmentaatio

Somiittien segmentoitumisesta paraksiaalisesta 
mesodermista vastaa systeemi, josta käytetään 
nimeä ”Segmentation Clock” (segmentaatiokel-
lo). Segmentation Clock vastaa somiitinmuoto-
tumisen periodisuudesta, ja siitä mihin somiit-
tien rajat muodostuvat. [Palmeirim ym. 1997] 
[Pourquié 2003] Järjestelmä koostuu Notch- ja 
WNT- signaaliteistä, jotka toimivat periodisesti 
paraksiaalisessa mesodermissa. Etenkin Notch- 
signaalireitti saa aikaan sen, että paraksiaalisessa 
mesodermissa alkaa aaltomaisesti (kaudaalisesta 
päästä kohti kraniaalista päätä) ilmentyä syklisiä 
geenejä. Linnuilla on vastaavassa systeemissä 

havaittu ilmentyvän c-hairy1-geeni(chick hairy 
geeni), josta on löydetty hiirilläkin homologi 
HES1-geeni (joka kuuluu myös hairy-kaltaisiin 
geeneihin). [Jouve ym. 2000] On siis oletetta-
vaa, että ihmisilläkin syklisenä geeninä toimii 
jokin hairy-kaltainen geeni, joka saa aikaan so-
miittien tarkat rajat. Geeni ilmenee aaltomaisesti 
(yksittäiset solut ilmentävät geeniä niin, että se 
ilmenee aaltomaisena paraksiaalisessa mesoder-
missa) siten, että ”aalto” lähtee pitkänä liikkeelle 
presomiittisen mesodermin kaudaalisesta osasta, 
ja sen päätyessä kraniaaliseen osaan ja sen ly-
hentyessä, 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 
liikkeelle, ja sama sykli toistuu kunnes saavute-
taan määrätty määrä somiitteja (ihmisen 42–44 
paria). [Langman’s Medical Embryology 10th 
edition] [Pourquié 2003] [Jouve ym. 2000] 

Segmentation Clockin lisäksi somiitinmuodos-
tukseen liittyy paraksiaalisen mesodermin alu-
eella RA (Retinoic Acid), jonka gradientti on 
rostrokaudaalinen ja FGF8 (Fibroblast growth 
factor 8), jonka gradientti on kaudorostraalisesti. 
[Sirbu ym. 2006] FGF8-gradientti estää hairy-
geenin toiminnan, eli varmistaa sen, että somiitti 
muodostuu oikeaan kohtaan siten, että tulevan 
somiitin kaudaalinen raja muodostuu kohtaan, 
jossa FGF8-gradientti loppuu. RA taasen toi-
mii 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 somiittiparil-
le. [Langman’s Medical Embryology 10th editi-
on] [Sirbu ym. 2006]

Somiittien erikosituminen 
molekulaarinen säätely
Signaalit somiittien erikoistumiseen tulevat ym-
päröiviltä rakenteilta, joita ovat selkäjänne, her-
mostoputki, epidermi ja lateraalinen levymäinen 
mesodermi. Selkäjänteenpuoleinen hermosto-
putken osa ja itse selkäjänne tuottavat Nogginsin 
ja Sonic hedgehogin proteiineja, jotka erittyvät 
kyseisiltä alueilta ympäröivään kudokseen, joi-
den vaikutuksesta somiitista muodostuu sklero-
tomi. (Kuva 2) Muodostumisen jälkeen sklero-
tomisolut erittävät transkriptiotekijää PAX1:stä, 
joka käynnistää tapahtumasarjan, jossa rustoa 
ja luuta muodostavat geenit ohjaavat nikamien 
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muodostumista. Dorsaalisesta hermostoputkes-
ta erittyy WNT-proteiineja, joiden säätelemänä 
aktivoituu PAX3, joka rajaa dermomyotomin so-
miitista. WNT-proteiinin vaikutuksesta somiitin 
dorsomediaaliseen osaan ilmaantuu lihasspesifi-
nen geeni MYF5 ja samoin tästä osasta kehittyy 
epaxiaalinen (selän) lihaksisto. [Langman’s Me-
dical Embryology 10th edition] Vuorovaikutus 
lateraalisesta levymäisestä mesodermista eritty-
vän inhibitoivan proteiinin BMP4:n ja epider-

mistä erittyvän aktivoivien WNT tuotteiden vä-
lillä vaikuttaa somiitin dorsolateraaliseen osaan, 
siten että tälle alueelle ilmaantuu myös toinen 
lihasspesifinen geeni MYOD. Tästä osasta kehit-
tyy raajojen ja kehon seinien lihaksia. Somiitin 
dorsaalisen epiteelin keskiosasta kehittyy der-
mis. Tätä kehitystä ohjaa hermostoputken dor-
saaliselta alueelta erittyvä NT-3 (neurotrophin 
3). [Langman’s Medical Embryology 10th edi-
tion]

Kuva 2. Kaavakuva somiittien erikoistumisesta vuorovaikutuksessa ympäröivien kudosten kanssa. 

Sklerotomin muodostuminen

Neljännen viikon lopulla somiitin ventraalisen 
ja mediaalisen osan solut menettävät tiiviin ra-
kenteensa. Ne leviävät ja liikkuvat kohti selkä-
jännettä mesenkymaalisiksi soluiksi, eli sklero-
tomiksi. (Kuva 3) Sklerotomisoluista erilaistuu 
eri transkriptiotekijöiden vaikutuksesta mm. jän-

teitä muodostavia soluja. Etenkin PAX1 kiihdyt-
tää rusto- ja luukudoksen muotoutumisesta vas-
taavia geenejä, jolloinka solut erilaistuvat mm. 
kondro- ja osteoblasteiksi. Ne muodostavat esi-
merkiksi selkärangan luu- ja rustokudoksen sekä 
kondrokraniumin. [Langman’s Medical Embryo-
logy 10th edition]
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Kuva 3. Sklerotomin kehittyminen somiitista, ja sen edelleen kehittyminen.

Nikamien muodostuminen

Selkänikamat muodostuvat yhden sklerotomin 
alaosan vilkkaasti jakautuvien solujen ja seuraa-
van sklerotomin yläosan solujen muodostamasta 
rustokudoksesta, joka korvautuu myöhemmin 
luulla. Jokaisen nikaman yksilöllistä muotoa oh-
jaavat HOX-geenit. Selkäjänne katoaa pikkuhil-
jaa jättäen jälkeensä nikamalevyjen nucleus pul-
posuksen; nikamalevyjen muut osat ovat aluksi 
sklerotomisoluja, mutta korvautuvat syykehällä. 
Yhdessä ydin ja syykehä muodostavat välilevyn. 
[Langman’s Medical Embryology 10th edition]
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G20 Somiittien kehitys – kehityksessä toimivat kasvutekijät
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Tiivistelmä
Somiitit ovat väliaikainen, mutta tärkeä alkionkehityksen vaihe. Niiden kehitys alkaa presomiittisessa meso-
dermissä ja niistä kehittyvät edelleen ihon dermis, torson ja raajojen luustolihakset, selkäranka ja kylkiluut.

Somiittien kehitystä säätelevät lukuisat kasvutekijät, joille on ominaista vaiheittainen ilmeneminen. Eri kas-
vutekijöiden konsentraation muutokset kudoksessa sekä edistävät että estävät somiittien muodostumista. Ne 
vaikuttavat myös somiittien erilaistumiseen. Tätä kasvutekijöiden ilmenemisen vaiheittaisuutta on mallinnettu 
segmentaatiokellolla.

Keskeisimmät signaaliketjut somiittien muodostumisessa ovat Notch-, Wnt- ja FGF-signaaliketjut, joiden toi-
minta tunnetaan pääpiirteittäin. Yksityiskohtaisen toiminnan selvittäminen on vielä kesken ja tarjoaa myös 
tulevaisuudessa paljon töitä eri tutkimusryhmille.

Johdanto
Somiitit eli alkujaokkeet ovat väliaikainen alki-
onkehityksen vaihe. Niiden kehitys saa alkunsa 
alkujuosteen molemmilla puolilla sijaitsevasta 
primitiivisestä paraksiaalisesta mesodermistä, 
joka erilaistuu sisempään presomiittiseen meso-
dermiin ja lateraaliseen mesodermiin.

Kuva 1. Fluoresenssimikroskoopilla kuvattu 12,5 
vuorokauden ikäinen hiiren sikiö.

Somiitit voidaan havaita sikiön vasemmalla 
laidalla. Somiitit kehittyvät edelleen presomiit-
tisesta mesodermista ja niiden muodostumista 
ohjaa niin kutsuttu segmentaatiokello. Segmen-
taatiokellon toiminta perustuu geeneihin, joiden 
vaiheittaista ilmentymistä erilaiset kasvutekijät 
säätelevät. Somiittien muodostuminen alkaa an-
teriorisesta osasta ja etenee kohti posteriorista 
osaa. Somiittien dorsaalisesta osasta saa alkunsa 
epiteelinen dermomyotomi, josta edelleen kehit-
tyvät dermis sekä torson ja raajojen luustolihak-
set. Ventraalisesta osasta saa alkunsa puolestaan 
mesenkymaalinen sklerotomi, josta edelleen 
kehittyvät selkäranka ja kylkiluut (Takahashi 
2004).

Presomiittinen mesodermi
Primitiivisen paraksiaalisen mesodermin erilais-
tumista säätelevät muun muassa TGFβ- perheen 
BMP4 ja sen vastavaikuttaja Noggin. Poisto-
geenisillä kanan alkioilla tehdyissä kokeissa on 
osoitettu, että BMP4 edistää primitiivisen parak-
siaalisen mesodermin lateraalisen osan erilaistu-
mista lateraaliseksi mesodermiksi ja sen puute 
johtaa somiittien ylituotantoon. Noggin puoles-
taan estää BMP4:n vaikutuksen mediaalisessa 
osassa, mikä johtaa presomiittisen mesodermin 
syntyyn (Takahashi 2004).
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Somiitit

Segmentaatiokello

Vaiheittain ilmentyvistä geeneistä muodostuva 
segmentaatiokello johtaa presomiittisen meso-
dermin erilaistumiseen varsinaisiksi somiiteiksi. 
Prosessi on hyvin monimutkainen ja siihen osal-
listuu useita signaaliketjuja, joiden tarkka toimin-
ta on vieläkin osittain epäselvä. Voidaan kuitenkin 
melko varmasti ehdottaa, että segmentaatiokel-
lon säätely perustuu pääasiassa Notch-, FGF- ja 
Wnt- signaaliketjuihin. Lisäksi tiedetään, että yksi 
tärkeimmistä segmentaatiokellon tekijöistä on 
Hes7-geeni ja erityisesti sille ominainen dynaami-
nen ilmentyminen presomiittisessa mesodermissä 
(Dequéant et al. 2006, Gilbert 2000).

Hes7-geenin ilmentyminen alkaa presomiittisen 
mesodermin posteriorisessa osassa ja se etenee 
aaltomaisesti kohti presomiittisen mesodermin 
anteriorista osaa. Hes7-geeni ilmentyy muodos-
tuneen somiitin posteriorisessa osassa vastaten 
kohtaa, johon somiittien välinen raja muodostuu. 
(Gilbert 2000).

Kuva 2. Hes7-geenin dynaaminen ilmentyminen 
presomiittisessa mesodermissä ja jo muodostu-
neissa somiiteissa.

Notch

Notch-signaaliketjuun kuuluu useita geenejä, 
joista tämän hetkisen tiedon valossa tärkeim-

mät somitogeneesiin vaikuttavat geenit ovat 
Hes7 ja Lunatic fringe (Lfng). On osoitettu, että 
Notch-geenin ilmentymättömyys ei sinänsä estä 
somitogeneesin alkua, mutta se johtaa somito-
geneesin etenemisen pysähtymiseen. Toisaalta 
Notch-signaaliketjuun kuuluvan Hes7- geenin 
ilmentymättömyys häiritsee vakavasti somiittien 
muodostumista (Niwa et al. 2007).

Erilaisilla malliorganismeilla saadut tulokset 
poikkeavat jossain määrin toisistaan, mitä tulee 
Notch-signaaliketjun merkitykseen somitoge-
neesissä. On esimerkiksi osoitettu, että seepra-
kaloilla Notch-signaaliketjun häiriintyminen ei 
välttämättä johda somitogeneesin estymiseen, 
vaan vaikuttaa enemmänkin segmentaatiokellon 
synkronisaatioon. Toisaalta hiiren alkioilla vas-
taavan häiriön on todettu johtavan siihen, että 
somiitit eivät muodostu lainkaan (Ferjentsik et 
al. 2009).

Notch-signaaliketjuun kuuluva Hes7-geeni vai-
kuttaa olevan ratkaiseva tekijä segmentaatiokel-
lon toiminnassa. Hes7-geeni inhiboi sekä itsensä 
että Lfng:n ilmentymistä, mikä johtaa vaiheittai-
seen heilahteluun. Lisäksi Lfng inhiboi Notchia 
johtaen puolestaan sen aktiivisuuden heilahte-
luun. Tämä säätelyyn osallistuvien geenien il-
mentymisen heilahtelu on perustana segmentaa-
tiokellolle (Niwa et al. 2007).

Wnt

Myös Wnt-signaaliketju on tutkimusten perus-
teella tärkeässä roolissa segmentaatiokellon toi-
minnassa. Toisaalta on osoitettu, että ensimmäi-
set somiitit muodostuvat, vaikka Wnt-geeni ei 
jostain syystä ilmentyisi. Wnt-signaaliketjun on 
osoitettu olevan yhteydessä myös Hes7- geenin 
ilmentymiseen sekä FGF-signaaliketjuun (De-
quéant et al. 2006).

FGF ja RA
Somiittien rajanmuodostusta säätelevät FGF-ja 
RA-signaaliketjut. Rostrokaudaalisessa suun-
nassa ilmenevä retiinihapon (RA) laskeva gra-
dientti saa aikaan somiittien muodostumisen. 
Kaudorostraalisessa suunnassa ilmenevä fibrob-
lastisen kasvutekijän (FGF) laskeva gradientti 
puolestaan estää somiittien muodostumisen. So-
miittien raja muodostuu kohtaan, jossa fibroblas-
tisen kasvutekijän vaikutus ylittää retiinihapon 
vaikutuksen (Sadler 2006).
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Kuva 3. FGF- ja RA-gradienttien vaikutus somiit-
tien rajanmuodostukseen.

FGF-signaaliketjulla on tärkeä rooli myös Hes7- 
ja Lfng-geenien ilmentymisessä posteriorisessa 
osassa presomiittista mesodermia. Anteriorises-
sa osassa samaa vaikutusta ei ole johtuen retii-
nihaposta.

On myös osoitettu, että FGF- ja Notch-signaa-
liketjut toimivat osittain yhdessä Hes7-geenin 
toimiessa signaalinvälittäjänä ketjujen välillä. 
On ehdotettu, että FGF-signaaliketju vastaa eri-
tyisesti somitogeneesin aloituksesta posteriori-
sessa osassa ja Notch-signaaliketju pikemminkin 
edistää ja ylläpitää somitogeneesiä (Niwa et al. 
2007) .

On myös olemassa viitteitä siitä, että Notch-
FGF-signaaliketjun ja Wnt-signaaliketjun geenit 
ilmentyvät vastakkaisissa vaiheissa inhiboiden 
vastavuoroisesti toisiaan. Tämä mekanismi voi 
olla segmentaatiokellon toiminnan taustalla (De-
quéant et al. 2006).

Somiittien erilaistuminen
Somiitit erilaistuvat kahdeksi erilaiseksi osaksi, 
dermomyotomiksi ja sklerotomiksi. Dorsolate-
raalisesta osasta kehittyvä dermomyotomi eri-
laistuu edelleen dermatomiksi ja myotomiksi. 
Dermatomista kehittyy edelleen dermis ja myo-
tomista puolestaan torson ja raajojen luustolihak-
set. Ventromediaalisesta sklerotomista erilaistuu 

edelleen selkärangan ja kylkiluiden rustoiset 
mallit. Somiittien erilaistumista ohjaavat osittain 
samat geenit kuin niiden muodostumista. Eri-
tyisen tärkeässä roolissa ovat Sonic Hedgehog 
(Shh), BMP4 ja Wnt (Takahashi 2004).

Selkäjänteestä erittyvän Shh-geenin vaikutuk-
sesta somiitin ventromediaalisen osan solut ja-
kaantuvat voimakkaasti ja vaeltavat kohti sel-
käjännettä ja hermostoputkea. On olemassa viit-
teitä siitä, että Shh olisi merkittävässä roolissa 
myös itse somitogeneesissä säädellen segmen-
taatiokellon rytmiä. Lisäksi sklerotomin kehitys-
tä säätelee myös muun muassa hermostoputkesta 
erittyvä BMP4, joka yhdessä Shh-geenin kanssa 
osallistuu solujen erilaistumiseen rustoksi (Taka-
hashi 2004, Resende 2010).

Muun muassa lateraalisesta mesodermistä erit-
tyvän BMP4:n ja hermostoputkesta erittyvän 
Wnt:n vaikutuksesta puolestaan somiitin dorso-
lateraalisen osan solut erilaistuvat dermotomiksi 
ja myotomiksi (Takahashi 2004).
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G21 Alkusuoli – alkusuolesta lähtevät rakenteet
Karhunen, Helli & Rimpeläinen, Kaarina
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
8.9.2009
Tarkastaja: Petri Lehenkari

Alkusuolen kehittyminen
Kolmannella ja neljännellä viikolla hermosto-
putken nopean kasvun ansiosta alkio käpertyy 
kaarelle. Osa ruskuaispussista sulkeutuu kaaren 
sisään ja muodostaa suoliston alun. Käpertymi-
nen on voimakkainta pää- ja peräosissa, joihin 

muodostuvat etusuoli ja takasuoli. Näiden välis-
tä osaa, joka tässä vaiheessa on vielä yhteydessä 
ruskuaispussiin ohuen tiehyen välityksellä, kut-
sutaan keskisuoleksi. (Sadler 2006)

Kuva 1: Alkion kaartuminen pituussuunnassa.

Ruoansulatusputki (lukuunottamatta suu- ja pe-
räkuoppaa) saa sisäpintansa ruskuaista vasten 
olevasta endotermistä. Nielukalvo erottaa aluksi 
ektodermistä muodostunutta suukuoppaa etusuo-
lesta, mutta neljännellä viikolla kalvo ohenee ja 
repeää, jolloin syntyy yhteys suolen ja suun vä-
lille. (Niemi ja Väänänen 1993) Kloaakkikalvo 
puolestaan rikkoutuu seitsemännellä viikolla, 
jolloin takasuoli pääsee avautumaan peräaukko-
kuoppaan. (Sadler 2006) Peräaukko-ihoviiva ja-
kaa anaalikanavan ylempään ja alempaan osaan, 
joista ylempi on peräisin takasuolen endotermis-
tä ja alempi ektodermistä. (http://www.nettera-
natomy.com/anatomylab/)
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Kuva 2: Poikkileikkaus eri kehitysvaiheissa. Alkiolevy kaartuu myös lateraalisesti, joten alkio saa pyö-
reähkön muodon.

Yleispiirteet

Alkusuolen merkitys

Organogeneesiksi nimetyssä kehitysvaiheessa 
alkusuolesta muovautuu eri elimiä induktion 
avulla. Induktiota aiheuttavat mesenkyymi-epi-
teelivuorovaikutus, jukstakriininen signalointi ja 
parakriiniset viestimolekyylit. Solujen ja kudos-
ten välinen viestintä on interaktiivista: solukko-
jen toisilleen antamat signaalit määräävät, mil-
loin ja mihin suuntaan ne erilaistuvat. Alkusuolta 
ympäröivään endotermiin indusoituu saarekkei-
ta, esimerkiksi maksan, keuhkojen ja haiman sil-
mut. (Sadler 2006)

Rakenne

Alkusuolta ympäröi mesodermin lehti, joka 
myös kiinnittää leveällä kannaksella suolen ruu-
miinontelon takaseinään. Myöhemmin kannas 
ohenee, ja syntyy varsinaisen suoliliepeen edel-
täjä. Ruumiinontelon etuseinään alkusuoli on 
kiinnittyneenä vain ruokatorven, mahan ja poh-
jukaissuolen alueilta. (Niemi ja Väänänen 1993)

Neljännellä viikolla alkusuolelle kehittyy ve-
renkiertojärjestelmä. Ylempi ja alempi suolilie-
vevaltimo kehittyvät parillisesta ruskuaisvalti-
mosta, joka sulautuu yhdeksi. Ruskuaislaskimot 
haarautuvat alkusuolen ympärille ja laskevat 

maksan kautta, ja niiden peräosista tulee portti-
laskimo. (Niemi ja Väänänen 1993) Sapenjohti-
men ja haimatiehyen laskukohta, proksimaalinen 
duodenum, on etusuolen johdos, johon tulee si-
susvaltimurungon haaroja. Loput duodenumista 
sekä jejunum ja ileum ovat keskisuolen johdan-
naisia, jotka varustetaan ylemmän suolilieve-
valtimon haaroilla. (www.netteranatomy.com/
anatomylab)

Kuva 3: Yleiskatsaus. Alkusuolesta kehittyviä eli-
miä ilmaantuu ensin silmuina ja pullistumina.

Alkusuolesta kehittyvät rakenteet
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Etusuoli

Alkusuolen etuosaa kutsutaan kidus- tai nielu-
suoleksi. Sitä ympäröivät kiduskaaret. Alkion 
ruuansulatuskanavan suuhun liittyvää alkuosaa 
kutsutaan stomodeumiksi. Stomodeum yhdistää 
etusuolta ja amniononteloa. (http://www.em-
bryology.ch/anglais/sdigestive/gesicht01.html)

Kiduskaaret ja stomodeum

Kiduskaaret ovat väliaikainen rakenne, joka 
esiintyy kaikilla selkärankaisten sikiöillä, ihmi-
sillä toisen ja kuudennen kehitysviikon välillä. 
Kiduskaarten väliin jääviä endodermaalisia ra-
koja kutsutaan sisäpuolisiksi kidustaskuiksi ja 
ektodermaalisia uurteita ulkopuolisiksi kidus-
taskuiksi. Kaikkiin kaariin kehittyy kiduskaarten 
mesenkyymistä rustot, joista tulee merkittävä 
osa sikiön rustoista tukirankaa. Suurin osa niistä 
surkastuu, mutta joitakin tärkeitä rusto- ja luura-
kenteita niistä kehittyy. 

Ensimmäisen kiduskaaren rusto, Meckelin rus-
to, häviää lähes kokonaan sen jälkeen, kun sen 
ympärillä olevat mesenkyymisolut ovat muo-
dostaneet alaleukaluun. Meckelin ruston päistä 
kehittyy kaksi kuuloluuta, vasara ja alasin. (Sa-
riola, Frilander ym. 2003) Yläleukaulokkeesta 
syntyvät yläleuanluu, poskiluu ja osa ohimoluus-
ta. Ensimmäisestä kiduskaaresta kehittyy paljon 
etenkin suun lihaksia, joita kaikkia hermottaa 
kolmoishermon alaleukahaara. Jalustin muodos-
tuu toisen kiduskaaren eli kielikaaren Reichertin 
rustosta. Samasta rustosta syntyvät myös ohi-
moluun puikkolisäke ja kieliluun pienet sarvet. 
Kielikaaren lihassoluista ovat peräisin kaikki 
kasvojen ilmelihakset. Kolmannen kiduskaaren 
etupään rustosta erilaistuvat kieliluun runko ja 
iso sarvi, ja sen mesenkyymistä syntyvät eräät 
nielun lihakset. Kolmen viimeisen kiduskaaren 
rustoiset aiheet sulautuvat yhteen muodostaen 
kurkunpään rustot. Neljännestä syntyvät kaik-
ki kurkunpään lihakset ja osa nielun lihaksista. 
(Niemi ja Väänänen 1993)

Kidussuoli

Kidussuolesta saavat alkunsa henkitorvi ja ruo-
katorvi. Noin neliviikkoisella sikiöllä pullistuu 
kidussuolesta keuhkosilmu, joka viikkoa myö-
hemmin on jo jakautunut kahden pääbronkuksen 
aiheeksi. Samalla kidussuoli kuroutuu pituus-
suunnassa kahtia erottaen toisistaan henkitor-

ven ja sen takana sijaitsevan ruokatorven. Vain 
kurkunpään alueella ne jäävät yhtenäiseksi. Pää-
bronkusten haarat jakautuvat edelleen, oikealla 
kolmeksi ja vasemmalla kahdeksi haaraksi, jois-
ta erikoistuvat keuhkojen lohkot. (Sariola, Fri-
lander ym. 2003)

Ruokatorvi on aluksi umpinainen. Sen ontelo 
syntyy epiteeliin puhjenneiden pienten rakkuloi-
den laajetessa ja yhtyessä. Ruokatorven lihasker-
rokset syntyvät mesenkyymistä, joka ympäröi 
alkusuolta. Mahalaukku syntyy pussimaisesta 
laajentumasta kidussuolessa. Neljännen ja kuu-
dennen raskausviikon välissä se kiertyy lähes 
vaakasuoraan asentoon. Se kasvaa voimakkaan 
epäsymmetrisesti, jolloin syntyvät iso ja pieni 
kaarre. Mahalaukun ylä- ja keskiosan limakalvo 
erilaistuu happoa tuottavaksi solukoksi ja alaosa 
limaa ja gastriinia erittäviksi soluiksi. Eritys al-
kaa, kun sikiö on runsaan viiden viikon ikäinen. 
Myös mahalaukun lihaskerrokset erilaistuvat 
mesenkyymistä. Duodenum muodostuu osittain 
etu- ja osittain keskisuolesta. Sen verenkierrosta 
huolehtivat sen vuoksi kaksi erillistä valtimoa, 
sisusvaltimo ja ylempi suolilievevaltimo. Mahan 
kiertyminen ja haiman pään kasvu saavat pohju-
kaissuolen kaartumaan oikealle.

Kolmannella kehitysviikolla etusuolen loppu-
päähän ilmestyy pullistumana maksan ja sap-
piteiden aihe. Silmusta saa alkunsa maksan pe-
russolukko, ja se työntyy sydänpussiontelon ja 
sikiökannan väliseen mesenkyymilevyyn, 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 pal-
jon tilaa vatsaontelosta työntäen kasvavan suo-
liston väliaikaisesti napanuoraan.

Haima saa alkunsa kahdesta alkusuolen silmus-
ta. Etummainen, pienempi, lähtee yleensä sa-
penjohtimen tyvestä, kiertyy taaksepäin ja yhtyy 
suurempaan silmuun. Etummainen silmu muo-
dostaa haiman pään, taempi hännän. Langerhan-
sin saarekkeet erilaistuvat haiman perussoluista 
kolmannella sikiökuukaudella ja aloittavat in-
suliinintuotannon noin viiden kuukauden iässä. 
(Niemi ja Väänänen 1993)
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Keskisuoli

Etusuolen loppu- ja keskisuolen yläosasta muo-
dostuu duodenum. Kidussuolen ja keskisuolen 
rajapintaan syntyvät maksasilmu ja haiman sil-
mut. Ohutsuoli ja paksusuolen alkuosa muodos-
tuvat keskisuolesta. Alkusuolen sulkeutuessa 
keskisuoli jää aluksi avoimeen yhteyteen rus-
kuaispussin kanssa. Suoli kasvaa nopeasti, ja 
neljännen viikon puolivälissä se irtoaa vatsaon-
telon takaseinästä suoliliepeensä varaan. Suoli 
asettuu U:n muotoiseksi lenkiksi, joka on edel-
leen päästään auki ruskuaistiehyeeseen. Suolen 
piteneminen ja maksan paisuminen ahtauttavat 
vatsaonteloa niin, että keskisuoli työntyy napa-
nuoraan. Sen jälkeen suoli kiertyy 270 astetta 
vastapäivään, kasvaa lisää pituutta ja ohutsuoli 
menee sykkyrälle. Kolmannen sikiökuukauden 
lopulla suoli alkaa palata napanuorasta takaisin 
vatsaonteloon. Ensiksi palaa tyhjäsuolen alku-
osa ja asettuu vatsaontelon vasemmalle puolelle. 
Seuraavina palaavat osat asettuvat siitä oikealle. 
Viimeisenä saapuu umpisuoli, joka asettuu heti 
maksan alapuolelle, josta laskeutuu paksusuolen 
pidentyessä alemmaksi. Umpilisäkkeen aihe il-
maantuu umpisuolen vatsaonteloon paluun jäl-
keen. (Niemi ja Väänänen 1993)

Takasuoli

Takasuolesta syntyvät poikittaisen koolonin vii-
meinen kolmannes, laskeva koolon, sigmasuoli 
ja rektum. Takasuolen loppuosa, kloaakki, on 
yhteissuoli, johon avautuvat sekä alkusuoli että 
alkion rakkokalvo. Kahdeksanteen viikkoon 
saakka kloaakki on kalvomainen rakenne. (Sa-
riola, Frilander ym. 2003) Sen puhjetessa seit-
semännellä viikolla horisontaalinen mesenkyy-
mipoimu työntyy viemärisuoleen, kasvaa kiinni 
sen sulkukalvoon ja muodostaa välilihan aiheen. 
Näin syntyvät peräaukko ja sen etupuolelle virt-
sanjohtimen aukko. Tytöllä virtsaputken ja perä-
aukon väliin muodostuvat kohtu ja emätin. (Nie-
mi ja Väänänen 1993)
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Tiivistelmä

Alkusuolen osa Kehittyvät rakenteet
Etusuoli Henkitorvi, keuhkot, 

ruokatorvi, mahalaukku, 
sykkyräsuoli*, 
maksasilmu*, haimasilmut*

Keskisuoli Pojukais-, sykkyrä-, tyhjä-, 
umpisuoli, umpilisäke ja 
paksusuolen nouseva 
koolon sekä kaksi 
kolmasosaa poikittaisen 
koolonin alusta 

Takasuoli Poikittaisen koolonin loppu 
kolmannes, laskeva 
koolon, sigma-, peräsuoli 
ja anaalikanavan yläosa

*muodostuvat osaksi myös keskisuolesta.

Johdanto
Ihmisen kehityksen viikkoja kolmannesta kah-
deksaan kutsutaan alkiovaiheeksi, jonka aikana 
muodostuu ektodermi, mesodermi ja endodermi, 
joista muodostuu monia eri elimiä (organogenee-
si). Tänä aikana muodostuvat kaikki pääelinsys-
teemit, kuten esimerkiksi suolisto. Kahdeksan 
kehitysviikon jälkeen, kun alkiota aletaan kutsua 
sikiöksi, ne ovatkin jo siitä selvästi havaittavissa 
(Sadler 2009).

Ruuansulatuskanavan synty
Ruuansulatuskanavan muodostuminen alkaa, 
kun alkion pitkittäisen ja poikittaisen taittumisen 
seurauksena osa endodermiin rajautunutta rusku-
aispussia yhtyy osaksi alkiota muodostaen niin 
kutsutun alkusuolen kuvan 1 osoittamalla taval-
la. Alkusuoli on pään ja hännän puolella päistä 
umpinainen putki, ja näitä osia kutsutaan etu- ja 
takasuoleksi. Näiden väliin jäävä osa, keskisuoli, 
säilyttää kuitenkin yhteyden ruskuaispussiin rus-
kuaistiehyeen kautta. Epiteeli alkusuoleen ja sitä 
kautta aikuisen ruuansulatuskanavaan muodostuu 
endodermistä, josta muodostuu myös rauhasten, 
kuten haiman ja maksan, erikoistuneita soluja. 
Sidekudos näihin rauhasiin, kuten myös itse suo-
leen, muodostuu mesodermistä (Sadler 2009).
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Kuva 1: Alkusuolen muodostuminen osasta ruskuaispussia kuroutumalla. Kuvat otettu itse Tuxorin 
leikesarjan 10mm sian alkiosta kymmenenkertaisella suurennuksella.

Etusuolesta kehittyvät rakenteet

Alkion ollessa noin neljän viikon ikäinen etusuo-
len etuseinämään muodostuu keuhkojen rakku-
lamainen aihe, josta keuhkot kehittyvät erkaan-
tumalla ruokatorvesta. Ruokatorvi on aluksi 
lyhyt, mutta sydämen ja keuhkojen laskeutuessa 
se kasvaa nopeasti pituutta. Erkaantumisessa voi 
kuitenkin tulla häiriöitä, mistä saattaa seurata 
ruokatorven umpeuma (atresia), ruokatorvi-hen-
kitorvifilisteli (ruokatorven ja henkitorven välillä 
yhdysaukko) tai ruokatorven ahtauma (stenosis). 
Ruokatorven umpeuman vuoksi sikiö ei pysty 
nielemään sikiövettä normaalisti ja sitä kertyy 
normaalia enemmän sisemmän sikiökalvon on-
teloon. Ruokatorven ahtauman seurauksena voi 
mahdollisesti syntyä synnynnäinen rako palle-
aan, koska tällöin ahtauman vuoksi ruokatorvi ei 

pysty kasvamaan pituutta normaalisti ja se vetää 
mahalaukun pallean läpi.

Neljännen kehitysviikon aikana etusuoleen muo-
dostuu mahalaukun aihe sukkulamaisena laajen-
tumana. Seuraavien viikkojen aikana sen paikka 
ja muoto muuttuvat suuresti sen oman kasvun 
sekä ympäröivien elimien paikkojen muuttumi-
sen seurauksena kohti lopullista sijaintia ja muo-
toa.

Etusuolen loppuosasta muodostuu lisäksi yhdes-
sä keskisuolen alkuosan kanssa mahalaukkuun 
liittyvä sykkyräsuoli (duodenum). Näiden kah-
den osan liitoskohtaan syntyy myös maksasilmu 
sekä samalle alueelle muodostuu sykkyräsuolen 
endodermaalisesta vuorista kaksi silmua, joista 
syntyy lopulta ruuansulatuskanavaan yhteydessä 
oleva haima (Sadler 2009).



743

Keskisuoli

Ohutsuoli ja paksusuolen nouseva koolon sekä 
kaksi kolmasosaa poikittaisen koolonin alus-
ta muodostuvat keskisuolesta. Keskisuoli on 
aluksi laajassa yhteydessä ruskuaispussiin, joka 
kehityksen viidenteen viikkoon mennessä on ku-
routunut ohueksi ruskuaistiehyeeksi. Keskisuol-
ta suonittaa ylempi suolilievevaltiomo (Sadler 
2006).

Kuva 2: Sagittaalileike Tuxorin leikesarjan 10mm 
sian alkiosta kymmenenkertaisella suurennuksel-
la. Kuvassa näkyy suolistoa kiertyneenä.

Suoliston kiertyminen

Suoliston kiertyminen alkaa, kun keskisuoli ja 
sen liepeet kasvavat nopeasti pituutta kuudennel-

la viikolla. Suoliston ja maksan nopean kasvun 
takia vatsaontelosta tulee ahdas, joten varhainen 
suolisto työntyy osittain napanuoraan. Kymme-
nennellä viikolla ulos työntyneet osat alkavat 
normaalisti palata takaisin vatsaonteloon, johtu-
en mm. maksan ja esimunuaisten pienenemisestä 
sekä ontelon kasvamisesta. Kuudennen ja kym-
menennen viikon välissä keskisuolen primaa-
rinen silmukka pyörähtää 270 vastapäivään 
ylemmän suolilievevaltiomon muodostaman ak-
selin ympäri, kuten kuvassa 2 ja 3. Pyörähdysessä 
syntyneestä alemmasta osasta syntyy pohjukais-, 
tyhjä- ja osa sykkräsuolta, ja ylemmästä loput 
sykkyrä-, umpisuoli, umpilisäke ja paksusuolen 
alkuosat. Pyörähdyksen aikana tyhjä- ja sykky-
räsuoli kasvavat pituutta ja muodostavat paljon 
kiemuraisia silmukoita. Myös varhainen paksu-
suoli kasvaa pituutta, mutta ei silmukoidu. En-
simmäisenä vatsaonteloon palaa proksimaalinen 
osa tyhjäsuolesta, joka asettuu varhaisen varta-
lon vasemmalle puolelle. Tämän jälkeen tulevat 
suolen osat alkavat täyttää onteloa vasemmalta 
oikealle. Viimeisenä takaisin palaa ohutsuolen 
ja paksusuolen rajalle kasvanut pullistuma, josta 
myöhemmin muodostuu umpisuoli. Se asettuu 
vatsaontelon oikeaan yläreunaan. Sieltä se las-
keutuu oikeaan suoliluun kuoppaan ja samalla 
sen päästä pullistuu umpilisäke. Laskeva koolon 
ja koolonin oikea mutka asettuvat vatsaontelon 
oikealle puolelle. Normaalissa kiertoliikkeessä 
pohjukaisuoli jää paksusuolen poikittaisen koo-
lonin taakse. (Karkinen-Jääskeläinen ym. 1976, 
Sadler 2006)

Kuva 3: Kuvassa A näkyy ylemmän suolilievevaltimon muodostama akseli ja keskisuolen silmukka en-
nen 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.)
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Suoliliepeet

Suoliston kiertyessä myös sen suoliliepeet kier-
tyvät mukana. Kun nouseva ja laskeva koolon 
saavuttavat lopullisen asemansa vatsaontelossa, 
niiden liepeet ankkuroituvat kiinni vatsakalvoon, 
jolloin ne eivät enää pääse liikkumaan. Poikit-
tainen koolonin liepeet kiinnittyvät vatsapaitaan, 
mutta se pystyy liikkumaan. Umpisuolen alaosat 
ja sigmasuoli säilyttävät liikkuvuutensa (Sadler 
2006).

Kuva 4: Aikuisen sian ohutsuolen pintaa hema-
toksyliini-eosiini värjättynä kymmenkertaisella 
suurennuksella. Leikkeistä kiitos Sanna Meriläi-
selle. 

Takasuoli

Poikittaisen koolonin loppu kolmannes, laske-
va koolon, sigma-, peräsuoli ja anaalikanavan 
yläosa muodostuvat takasuolesta. Takasuolen 
endotermistä syntyvät myös virtsarakko ja –put-
ki. Suoliston kehittyessä takasuolen loppupää ja 
alkion rakkokalvo yhtyvät yhteisuoleksi eli klo-
aakiksi. Kloaakkikalvo erottaa endotermiä ja ek-
todermiä (kuva 5). Mesenkyymipoimu jakaa yh-
teisuolen urogenitaalisinukseen ja peräsuoleen. 
Naisella sinuksen ja peräsuolen väliin muodos-
tuu emätin ja kohtu. Seitsemännellä viikolla klo-
aakkikalvo repeää ja näin syntyy virtsanjohtimen 
aukko ja peräaukko. Molemmat aukot kuitenkin 
sulkeutuvat uudelleen. Peräaukon päälle asettuu 
sulkeva ektodermikerros, joka repeää auki yh-
deksännellä viikolla. Näin peräaukon uloimmat 
osat muodostuvat ektodermistä, ja sisemmät en-
dotermistä. Tästä johtuen uloimpia ja sisempiä 
osia suonittaa eri valtimot, ja ne ovat muodos-
tuneet erilaisesta epiteelikudoksesta. Kuvassa 
6 näkyy kehittyneen paksusuolen pintakerrosta 
(Karkinen-Jääskeläinen ym. 1976, Sadler 2006).

Kuva 5: Kuvassa A alkion rakkokalvo ja takasuoli yhdistyvät vielä yhteissuoleksi eli kloaakiksi. Kuvassa 
B mesenkyymipoimu jakaa peräsuolen ja urogenitaalisinuksen (vihreällä) erikseen. (Kuvassa on mu-
kailtu Sadler 2006 s.225 kuvia.)
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Kuva 6: Aikuisen sian paksusuolen pintaa klaudii-
ni-4 värjättynä kymmenkertaisella suurennoksel-
la. Jälleen kiitokset Sanna Meriläiselle.

Suoliston hermotus ja ICC solut
ICC-soluiksi (interstitial cells of Cajal) kutsu-
tuilla soluilla on suuri merkitys mahalaukun ja 
suoliston liikkuvuuden kannalta. Ne muodos-
tavat koko ruuansulatuskanavan ympärille ver-
kostoja, jotka säätelevät sen liikkeitä. ICC-solut 
toimivat suoliston paikallaan olevan ja eteenpäin 
vievän sekoitusliikkeen tahdistajina. Ne pysty-
vät luomaan liikkeen tarvitseman potentiaalin 
myös stimulaation puuttuessa. Solujen merkit-
tävästä roolista suoliston hermotuksessa kertoo 
se, että monissa ruuansulatuskanavan lihaksiston 
sairauksissa, kuten ruokatorven refluksitaudis-
sa, havaitaan vaurioita ICC- soluissa ja niiden 
muodostamissa verkostoissa (Negreanu L M ym. 
2008).
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G23 Kiduskaaret – muodostuvat rakenteet
Sarajärvi, Tanja & Lehtonen, Siri
Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
11.9.2009
Tarkastaja Mika Kaakinen

Tiivistelmä
Kiduskaaret (Arcus branchialis, Arcus pharyn-
gealis) ovat alkion etupäässä olevia väliaikaisia 
rakenteita. Kaloilla niistä muodostuu kidukset 
mutta nisäkkäillä niistä kehittyy pään ja kaulan 
rakenteita. Ihmisalkiolla kiduskaaria voidaan 
nähdä viisi paria ja ne kehittyvät toisen ja vii-
dennen alkioviikon välillä. Kiduskaarissa on so-
luja kaikista alkiokerroksista ja kaarten väleissä 
nähdään kidustaskut. Ihmisellä ensimmäisestä 
kiduskaaresta kehittyy alaleuan luu, osa kuulo-
luista sekä puremalihakset. Kolmas kuuloluista, 
suuri osa kasvojen ilmelihaksista sekä osa kau-
lan lihaksia ovat toisen kiduskaaren johdannai-
sia. Muista kiduskaarista kehittyy mm. kielen ja 
kurkunpään lihas, luu ja rustorakenteita. Ensim-
mäisen ja toisen kiduskaaren väliin jäävästä ki-
dustaskusta muodostuu korvakäytävä. Toisen ja 
kolmannen kiduskaaren välisestä endodermistä 
muodostuu nielurisat ja alempia kiduskaaria reu-
nustavasta endodermistä kehittyvät lisäkilpirau-
haset, kateenkorva sekä kilpirauhasen soluja. Ki-
duskaarten johdannaisten kehityshäiriöitä näh-
dään huuli- ja suulakihalkioina, Treacher Collins 
oireyhtymänä, kaularakkuloina, hemifakiaalise-
na mikrosomiana sekä CATCH-oireyhtymänä.

Johdanto
Suuri osa pään luista, osa pään ja kaulan lihak-
sista, kuuloluut sekä kurkunpään rustoraken-
teista saavat alkunsa alkionkehityksen aikaisista 
kiduskaarista (Arcus branchialis, Arcus pharyn-
gealis). Nimi kiduskaari johtuu siitä, että kaloilla 
vastaavista rakenteista kehittyvät kidukset. Ki-
duskaaria esiintyy kaikkien selkärankaisten var-
haisessa kehityksessä, mutta niiden lukumäärä 
vaihtelee eri lajeilla viidestä yhdeksään pariin. 
Kiduskaariparit numeroidaan anteriaalisimmasta 
lähtien ja niistä kustakin muodostuu omia raken-
teitaan kyseiselle lajille ominaiseen tapaan. (Sa-
riola 2003)

Ihmisalkioon kiduskaaret ilmaantuvat 2–5 viik-
koa hedelmöityksen jälkeen. Ihmis- ja muilla 
nisäkäsalkiolla kiduskaaria on viisi paria, jotka 
kuitenkin numeroidaan 1–4 ja 6 (kuva 1). Pari 5 
ei joko muodostu laisinkaan tai se degeneroituu 
nopeasti muodostumisensa jälkeen. Peräkkäi-
siä kiduskaaria erottavat toisistaan kidustaskut. 
(Graham 2003)

	  
1. kiduskaari 
 2.	  kiduskaari	  

 
3. kiduskaari 
 

4. kiduskaari 
 

6. kiduskaari 
 

Kuva 1: Kaavakuva nisäkäsalkion kiduskaarista 
(mukaellen Grahamia 2003).

Kiduskaarten rakenne ja 
muodostuminen
Jokaisen kiduskaaren ulkopuoli on ektodermin ja 
sisäpuoli endodermin päällystämä. Näiden ker-
rosten välissä on mesodermistä ja hermostopie-
nasta lähtöisin olevaa mesenkyymiä, josta kehit-
tyy mm. alkion tukirakenteelle oleellista rustoa 
(kuva 2). Ensimmäisen kiduskaaren rustoa kut-
sutaan Meckelin rustoksi ja toisen kiduskaaren 
Reichertin rustoksi. (Sariola 2003)
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	   Ulkopuolinen	  
kidustasku	  

Kiduskaari	   Kiduskaari	  

↓	  Medialis	  

	  	  ENDODERMI	  

EKTODERMI	  

MESODERMI	  HERMOSTOPIENA	   Valtimo	  

Kuva 2: Kaavakuva kiduskaaren rakenteesta ja solujen alkuperästä (Linsayn 2001 ja Grahamin 2003 
mukaan).

Kiduskaarten muodostuminen on monimutkai-
nen tapahtuma, johon osallistuvat koordinoi-
dusti sekä ektodermaaliset, endodermaaliset että 
mesodermaaliset solut. Ensimmäisenä kehittyy 
primitiivistä suuta (stomodeum) alapuolelta reu-
nustava 1. kiduskaari, jonka jälkeen muodostu-
vat muut kiduskaaret. Vaiheittaisen ilmestymi-
sen vuoksi kiduskaarten lukumäärää voidaan 
käyttää avuksi alkion iänmäärityksessä. Ensim-
mäisenä merkkinä kiduskaaren kehittymisestä 
nähdään alue, jossa endodermi kohtaa ektoder-
min. Kaaren kehittyessä endodermi laajene joka 
suuntaan, mutta kaaret itsessään kasvavat vain 
dorsoventraalisesti, jolloin valmiit kiduskaaret 
havaitaan lateraalisina pullistumina alkion pää-
puolella etusuolen ympärillä. Dorsoventraalisen 
kasvun aikana kiduskaaren soluissa on apikaali-
sia aktiinisäikeitä, jotka liittyvät solu-soluliitok-
silla endodermisolukkoon. Nämä aktiinisäikeet 
ohjailevat kiduskaaren kasvusuuntaa ja muuten-
kin endodermillä on suuri merkitys kiduskaaren 
oikealle rakentumiselle (Veitch ym. 1999). Ki-
duskaarten varhaiskehityksen yksityiskohtia ei 
tunneta täydellisesti, mutta eläimillä suoritettu-
jen tutkimusten perusteella fibroblastikavuteki-
jät 3 ja 8 (Fgf3 ja Fgf8) ovat tärkeitä säätelijötä 
(Crump ym. 2004). Lisäksi luun morfogeneetti-
nen proteiini 4 (Bmp-4), Bmp-7 ja eräät homeo-
boksigeenit (Hox) ovat tärkeitä kiduskaarten 
varhaiskehityksessä (Veitch ym. 1999, Smith & 
Graham 2001).

Ihmisen kiduskaarista kehittyvät 
rakenteet
Kiduskaarten ja –taskujen alueen eri solutyypeis-
tä kehittyy eri kudostyyppejä. Ektodermaalisesta 
solukosta muodostuu epidermistä ja sensorisia 
neuroneja, endodermaalisesta solukosta nielun 
epiteeliä, kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen ja ka-
teenkorva, hermostopienan soluista tukikudosta 

sekä mesodermaalisesta solukosta lihas- ja endo-
teelikudosta. Suuri osa kasvon ja kaulan lihak-
sistosta kehittyy kiduskaarten mesenkyymistä. 
Ligamentit kehittyvät luultavasti hermostopie-
nasta peräisin olevista soluista. Jokaiseen kidus-
kaareen vaeltaa oma aivohermo, jolloin valmiin 
yksilön kasvo- ja kaulalihasten hermotuksen 
perustella voidaan päätellä kyseisen lihaksen 
alkuperäinen kiduskaari. Kiduskaarten välissä 
olevat ulkopuoliset kidustaskut häviävät lukuun 
ottamatta 1. ja 2. kiduskaaren väliä, josta kehit-
tyy korvakäytävä ja yhdessä sisäpuolisen kidus-
taskun kanssa tärykalvo. Toisen ja kolmannen 
kiduskaaren välisestä endodermistä muodostuu 
nielurisat ja alemmasta endodermistä lisäkilpi-
rauhaset, kateenkorva sekä kilpirauhasen soluja. 
(Sariola 2003)

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. endoteliini-vä-
littäjäaineen ohjailemana. Meckelin ruston päis-
tä kehittyy kuuloluista vasara ja alasin. Lisäksi 
ensimmäisestä kiduskaaresta kehittyy purema-
lihaksia, tärykalvon jännittäjälihas sekä suulaen 
ja ylähuulen osia. Viimeksi mainittujen osien ke-
hityshäiriö näkyy huuli- tai suulakihalkiona. En-
simmäisestä kiduskaaresta muodostuvia lihaksia 
hermottaa viides aivohermo eli kolmoishermo. 
(Sariola 2003)
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Yläleuan uloke, 
1. kiduskaaren	  
pullistuma 	  

Alaleuan uloke, 
1. kiduskaari	  

Frontonasaaliuloke	  

Viikko 5 Viikko 8 Viikko 10 

Kuva 3: Kaavakuva alkion pääalueen kehityksestä (mukaellen Sariolaa 2003). 

Toisesta kiduskaaresta kehittyvät 
rakenteet

Toisen kiduskaaren rustoa kutsutaan Reichertin 
rustoksi. Siitä kehittyvät kolmas kuuloluu (jalus-
tin), ohimoluun puikkolisäke ja kieliluun pienet 
sarvet (kuva 4). Toisen kiduskaaren mesoder-
maalisesta solukosta muodostuu kaikki kasvo-
jen ilmelihakset sekä kaulan platysmalihas, joita 
hermottaa seitsemäs aivohermo (kasvohermo). 
Lisäksi siitä muodostuu elimistön pienin lihas, 
jalustinlihas. (Sariola 2003)

Muista kiduskaarista kehittyvät 
rakenteet

Kolmannesta kiduskaaresta kehittyy pääosa kie-
liluusta. Kielen muodostumiseen vaaditaan osia 
kaikista neljästä ensimmäisestä kiduskaaresta. 
3. kiduskaaresta muodostuu myös puikkolisäke-
nielulihas, jota hermottaa yhdeksäs aivohermo 
(kieli-kitahermo). 4. kiduskaaresta kehittyy nie-
lun lihakset ja sekä 4. että 6. kiduskaaresta kehit-
tyy kurkunkannen ja kurkunpään alueella olevaa 
rustoa (kilpirusto, kurkunkannen rusto, sarvi-
rusto) Neljännestä ja kuudennesta kiduskaaresta 
muodostuvia rakenteita hermottaa kymmenes ai-
vohermo (kiertäjähermo). (Sariola 2003)

	  
Kuuloluut 

Alaleuan luu 

Puikkolisäke 

Kilpirusto 

1. KIDUSKAARESTA 

2. KIDUSKAARESTA 

3.  KIDUSKAARESTA 

4. JA 6. KIDUSKAARISTA 

Kuva 4: Kaavakuva tärkeimmistä kiduskaarten 
johdannaisluista- ja rustoista. Kustakin kiduskaa-
resta peräisin olevat rakenteet on merkitty eri vä-
rein (mukaellen Sariolaa 2003).

Kiduskaariin liittyviä kehityshäiriöitä

Huuli- ja suulakihalkiot

Huuli- ja suulakihalkiot ovat yleisimpiä synnyn-
näisiä epämuodostumia Suomessa. Niitä esiintyy 
noin 25/10 000 vastasyntyneestä (Huuli-suula-
kihalkiokeskus HUSUKE). Halkiot voivat olla 
ylähuulessa (n. 15 % halkiopotilaista), suulaessa 
(n. 60 %) tai molemmissa (huuli-suulakihalkio) 
ja ne voivat sijaita joko toispuoleisesti (yleensä 
vasemmalla puolella) tai molemmilla puolilla ja 
joskus harvoin keskilinjassa. (Moilanen & Tar-
vainen-Peltola 2005)

Huuli- ja suulakihalkiot muodostuvat, kun kasvot 
muodostavat ulokkeet eivät yhdy kunnolla, jol-
loin ylähuuli tai suulaki ei muodostu yhtenäisek-
si. Huulihalkion aiheuttaa frontonasaaliulokkeen 
ja ensimmäisestä kiduskaaresta peräisin olevien 



749

yläleuan ulokkeiden estynyt yhteenliittyminen. 
Tällöin voi syntyä myös suulakihalkio. Huuli- ja 
suulakihalkioiden tarkkaa syntymismekanismia 
ei tiedetä, mutta useimmiten häiriö tapahtuu ke-
hityksen varhaisessa vaiheessa hermostopienan 
solujen vaelluksessa ja jakautumisessa. Myös 
saumaepiteelin tarttumisessa voi olla häiriötä. 
Lisäksi 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). Raskauden 
ensimmäisellä kolmanneksella ympäristöteki-
jöilläkin on vaikutusta, mm. epilepsialääkkeet 
sekä säteily voivat lisätä halkioiden muodostu-
misen riskiä. (Niemi & Väänänen 1993)

Huulihalkioista osa voidaan todeta raskauden-
aikaisissa ultraäänitutkimuksissa. Sen sijaan 
suulakihalkiota ei aina saada selville vaan se tu-
lee yleensä yllätyksenä synnytyksessä. Halkiot 
voivat vaikuttaa lapsen ulkonäköön, syömiseen 

sekä hampaiston, puheen ja korvien kehitykseen. 
Lähes kaikilla halkiopotilailla välikorvat eivät 
ilmastoidu normaalisti vaan niihin kertyy sitke-
ää limaa (ns. liimakorva). Oikean hoidon avulla 
tämä ei kuitenkaan aiheuta kuulovikoja. Hal-
kiopotilailla ei yleensä ole henkistä vajavuutta, 
mutta halkiopotilaista 30–40 %:lla on muitakin 
epämuodostumia. (Tohtori.fi)

Huuli- ja suulakihalkiot pyritään korjaamaan 
ensimmäisen ikävuoden aikana kirurgisilla toi-
menpiteillä. Huulihalkio leikataan tavallisesti 
2–3 kuukauden ikäisenä, suulakihalkio tapauk-
sesta riippuen 4–9 kuukauden ikäisenä. Lisäleik-
kaukset ovat myös tavallisia. Lapsen hoito on 
moniammatillista, ja hoitotiimiin kuulu yleensä 
plastiikkakirurgi, foniatri, oikojahammaslääkäri, 
korvalääkäri, perinnöllisyyslääkäri, puhetera-
peutti sekä hammas-, leuka- ja kasvoproteetikko. 
Halkiolapsen kehityksen suuntaa seurataan jälki-
tarkastuksilla, mm. normaalin puheen tuottami-
sen varmistamiseksi. Lähes kaikki halkiopotilaat 
tarvitsevat oikomishoitoa. (Tohtori.fi)

    

Kuva 5. Huuli-suulakihalkioinen vauva                         Kuva 6. Treacher Collins syndrooma  
(Therapiafennica)                  (Tolarova)

Muita epämuodostumia

Tavallisimpia kiduskaarten kehityshäiriöitä ovat 
kaularakkulat (kystat). Nämä ovat toisen ki-
duskaaren kehityshäiriöitä, ja niistä voi puhjeta 
avanne ihon pintaan. 

Treacher Collins oireyhtymä (TCS) on 1. ja 2. 
kiduskaaresta peräisin oleva kallo- ja kasvolui-
den kehityshäiriö. Sen ominaispiirteitä ovat pie-
ni alaleuka, suulakihalkio, roikkuvat ja toisistaan 
etäällä olevat silmät sekä epämuodostuneet ulko-
korvat. (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. (Palolampi 
2003)

CATCH-oireyhtymä on seurausta kromosomi 
22:ssa tapahtuneesta perintöaineksen häviämi-
sestä. Tämä estää alueella olevien sikiön kehitys-
tä ohjaavien geenien toiminnan ja tästä johtuen 
kiduskaaret eivät pääse muodostamaan normaa-
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leja rakenteita. CATCH-oireyhtymän tavallisim-
pia löydöksiä ovat mm. synnynnäiset sydänviat, 
suulakihalkio, poikkeavat kasvonpiirteet, lisäkil-
pirauhasen vajaatoiminta sekä jalkaterien virhe-
asennot. (Somer 2005)

DiGeorgen oireyhtymä on yksi CATCH-oireyh-
tymän muoto, jossa häiriötä on 3. ja 4. kidustas-
kussa. Tässä oireyhtymässä kateenkorva ja lisä-
kilpirauhaset puuttuvat. 
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G24 Ruumiinontelot – muodostuminen, kehityshäiriöt
Laine, Heikki & Kursu, Samuli
Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto
09.09.2011
Tarkastaja: Metsikkö, Kalervo

Tiivistelmä 
Ruumiinonteloiden kehitys alkaa alkionkehityksen kolmannen viikon lopussa ja noin viikkoa myöhemmin 
on muodostunut selkeärajainen ontelo. Se muodostuu somaattisesta mesodermistä, kun taas mesodermin vis-
keraalinen osa muodostaa suolenseinämän ja verenkiertoelimet. Mesodermaalisesta kudoksesta muodostuva 
poikittaisseinä erottaa ontelot kahteen osaan vatsanpuolelta ruokatorveen ja alaonttolaskimoon saakka. Pleuro-
peritoniaaliset poimut kuroutuvat vatsa- ja rintaonteloa yhdistävien selänpuoleisten kanavien yli ja kiinnittyvät 
poikittaisseinään, jolloin yhteys onteloiden välillä häviää. Pallean lihasosa kasvaa kehon ulkoseinämistä sisäl-
lepäin ja yhdistyy poikittaisseinästä muodostuvaan keskusjänteeseen. Poikittaisseinän yläpuolelle muodostuu 
rintaontelo, jonka sisäpuolelle jäävät sydän ja keuhkoaihiot. Keuhkojen alkaessa kasvaa ne täyttävät vähitellen 
suurimman osan rintaontelon takaosasta laajentumisen jatkuessa kohti rintaontelon etuosaa ja kylkiä. Alun pe-
rin toisiinsa yhteydessä olleet keuhko- ja sydänpussi erottuvat toisistaan pleuroperikardiaalisen kalvon kehitty-
essä pussien lehdiksi. Ruumiinonteloissa sijaitsevat monet tärkeät sisäelimet ja häiriöt onteloiden kehityksessä 
voivat johtaa vakaviin tauteihin, kuten erilaisiin halkioihin ja tyriin (Sadler 2006). ’

Johdanto
Ihmiskehon kaksi tärkeintä ruumiinonteloa ovat 
vatsa- ja rintaontelo, jotka alkavat muodostua jo 
hyvin varhaisessa alkionkehityksen vaiheessa. 
Pallean muodostuminen erottaa ontelot toisis-
taan, mikä on välttämätöntä keuhkojen toimin-
nan kannalta. Onteloiden ulkopinnat muodos-
tavat kaksilehtiset serööttiset kalvot, joiden 
sisäpuolella sijaitsevat tärkeimmät sisäelimet. 
Ruumiinonteloiden tehtävinä on toimia reittinä 
muodostuville verisuonille, hermoille ja imuteil-
le sekä pienentää kitkaa supistuvien elinten ym-
pärillä (Sadler 2006).

Vatsaontelon kehitysvaiheet
Vatsaontelon kehitys alkaa alkionkehityksen 
kolmannen viikon lopussa ja noin viikkoa myö-
hemmin on muodostunut selkeärajainen ontelo 
ja suoliston aihio sen sisäpuolelle. Vatsaonte-

lo muodostuu somaattisesta mesodermistä sa-
manaikaisesti sikiökalvojen kanssa, kun taas 
mesodermin viskeraalinen osa muodostaa suo-
lenseinämän ja verenkiertoelimet. Solujen vä-
liset aukot ovat nähtävissä lateraalisessa meso-
dermilevyssä noin 19 päivän ikäisellä alkiolla. 
Lateraalinen mesodermilevy jakautuu somaat-
tiseksi ja splankniseksi mesodermikerrokseksi, 
jotka reunustavat ruumiinontelon aihetta noin 
20 päivän kohdalla niiden erilaistuessa samalla 
seroosisiksi kalvoiksi. Muodostuva vatsaontelo 
on vielä tässä vaiheessa yhteydessä alkion ulko-
puoliseen onteloon, mutta se sulkeutuu piakkoin. 
Neljännen raskausviikon lopulla on kehittynyt 
ruumiinontelo. Tämä on esitetty kuvassa 1, jos-
sa on alkionkehityksen eri vaiheita poikkileik-
kauksina. Ruumiinontelon jakaa poikittaisseinä 
(septum transversum) epätäydellisesti rinta- ja 
vatsaonteloiksi. Myöhemmissä kehitysvaiheissa 
pallean muodostuminen sulkee onteloiden väli-
sen yhteyden (Sadler 2006).
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Kuva 1. Ruumiinontelon muodostuminen. Poikkileikkauksissa on esitetty alkionkehityksen eri vaiheita. 
Ylhäällä vasemmalla on noin 19 päivän ikäinen alkio, keskellä noin 20 päiväinen, oikealla on esitetty yh-
teys ulkopuoliseen onteloon, joka on sulkeutumassa alhaalla vasemmalla ja oikealla alkio on neljännen 
viikon lopulla ruumiinontelon muodostuttua. Kuva on mukailtu oppikirjan kuvista (Sadler 2006).

Pallean muodostuminen
Rinta- ja vatsaontelon välin sulkee aikuisella ih-
misellä pallea, joka muodostuu poikittaisseinän 
paikalle viidennestä alkionkehitysviikosta alka-
en (Sadler 2006). Mesodermaalisesta kudoksesta 
muodostuva poikittaisseinä erottaa ontelot vat-
sanpuolelta ruokatorveen ja alaonttolaskimoon 
saakka (kuva 2). Pleuroperitoniaaliset poimut 
kuroutuvat vatsa- ja rintaonteloa yhdistävien 

selänpuoleisten kanavien yli ja kiinnittyvät poi-
kittaisseinään, jolloin yhteys onteloiden välillä 
häviää (Clugston ja Greer 2007). Tämä tapahtuu 
noin seitsemännellä alkionkehityksen viikolla 
(Sadler 2006). Pallean lihasosa kasvaa kehon 
ulkoseinämistä sisällepäin ja yhdistyy poikittais-
seinästä muodostuvaan keskusjänteeseen. Pallea 
muodostuu noin kymmenenteen alkionkehitys-
viikkoon mennessä, minkä jälkeen sikiöaikaiset 
hengitysliikkeet alkavat (Kobayashi ym. 2001).

Kuva 2. Pallean kehitys. Vasemmalla on esitetty pleuroperitoneaalisten laskosten ilmaantuminen 5. al-
kionkehitysviikon alussa, keskellä ne yhdistyvät poikittaisseinän kanssa 7. viikolla ja oikealla pallean 
lihasosa on valmis noin 10. viikon kohdalla. Kuva on mukailtu oppikirjan kuvasta (Sadler 2006). 
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Rintaontelon kehitysvaiheet
Samaan aikaan vatsaontelon kanssa poikittais-
seinän yläpuolelle muodostuu rintaontelo, jonka 
sisäpuolelle jäävät sydän ja keuhkoaihiot. Keuh-
kojen alkaessa kasvaa ne täyttävät vähitellen 
suurimman osan rintaontelon takaosasta. Laa-

jentuminen jatkuu kohti rintaontelon etuosaa ja 
kylkiä samanaikaisesti keuhko- ja sydänpussien 
muodostumisen kanssa (kuva 3). Alun perin toi-
siinsa yhteydessä olleet keuhko- ja sydänpussit 
erottuvat toisistaan pleuroperikardiaalisen kal-
von kehittyessä pussien lehdiksi (Sadler 2006).

 

Kuva 3. Pleuran ja sydänpussin muodostuminen. Vasemmalla on esitetty keuhkoaiheiden ilmaantumi-
nen, keskellä niiden kasvua seuraava pleuroperikardiaalisten kalvojen muodostuminen ja oikealla kal-
vot yhtyvät ja muodostavat sydän- ja keuhkopussit. Kuva on mukailtu oppikirjan kuvista (Sadler 2006).

Kehityshäiriöt
Ruumiinontelot muodostuvat ja erottuvat toisis-
taan monessa vaiheessa tapahtuvien alkiokerros-
ten kiinnikuroutumisten seurauksena. Ongelmat 
ruumiinonteloiden tai niitä erottavan pallean sul-
keutumisessa aiheuttavat monia samankaltaisia 
kehityshäiriöitä, joiden syyt ja syntymekanis-
mit kuitenkin poikkeavat toisistaan (Weber ym. 
2002). Tästä syystä ne luokitellaan erillisiksi tau-
deiksi, joista muutamia esitellään seuraavaksi ly-
hyesti. Rintalastan halkiossa rintalasta ei sulkeu-
du mesodermin muodostaman rakenteen ollessa 
vaillinainen (Engum 2008). Rintalastahalkiosta 
voi seurata sydämen virhesijainti, jossa sydän on 
työntynyt rintakehän ulkopuolelle. Napanuoraty-
rää esiintyy noin 2,5 kertaa 10000 syntymää kohti 
(Sadler 2010). Se aiheutuu suolen jäämisestä na-
panuoran sisälle normaaliin kehitykseen kuulu-
van tyränmuodostuksen jälkeen. Synnynnäinen 
palleatyrä johtuu useimmiten pleuroperitoniaa-
listen poimujen jättämästä avoimesta kanavasta 
selkäpuolella, jolloin vatsan elimet voivat työn-
tyä rintaonteloon aiheuttaen ongelmia sydämen 
ja erityisesti keuhkojen alueella (Sadler 2006). 
Ongelma on varsin yleinen, sillä sitä esiintyy 
yhdellä 2000 vastasyntyneestä. Vatsahalkio on 

navan oikealla puolella sijaitseva vatsanpeittei-
den synnynnäinen halkio, josta suolet tunkeutuvat 
vatsaontelon ulkopuolelle (Sadler 2010). Puoliero 
johtunee vatsanpeitteiden kasvun puolieroista. 
Esiintyvyys on noin 3,3 kertaa 10000 syntymää 
kohti. Cantrellin oireyhtymässä yllä esitetyt häi-
riöt esiintyvät yhtä aikaa synnynnäisten sydänvi-
kojen kanssa (Sadler 2006, Engum 2008).
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G25  Luuston muodostuminen – suora ja epäsuora luutuminen
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 
sidekudoksesta (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 aineenvaih-
duntaan vaikuttavat hormonit kuten D-vitamiini ja kalsitoniini. Lisäksi tarvitaan paljon geenejä, jotka ylläpitä-
vät luumassan hajoituksen ja muodostumisen välistä tasapainoa.

Johdanto
Luusto toimii elimistömme mekaanisena tuke-
na ja suojana. Lisäksi se osallistuu kalsium- ja 
fosfaattitasapainon ylläpitämiseen ja verisolujen 
muodostamiseen. Noin 80% luuston massasta on 
tiivistä ja kovaa kortikaalista luuta, loppuosa on 
trabekulaarista- eli hohkaluuta. Luustamme 30% 
on orgaanista väliainetta, josta 90% koostuu tyy-
pin 1 kollageenista. Lisäksi siinä on epäorgaani-
sia mineraaleja, hydroksiapatiittia ja kalsiumkar-
bonaattia (Lehenkari 2009). Luuston muodostu-
minen ei rajoitu pelkästään yksilön kehityksen 
alkuvaiheisiin vaan se jatkuu vielä syntymän jäl-
keenkin remodellaationa, kypsän luun uudelleen 
muotoutumisena (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 sekä terveellisellä, 
paljon kalsiumia ja D-vitamiinia sisältävällä ruo-
kavaliolla. (Tohtori.fi, luettu 8.9.2009)

Kuten useimpien kudosten, myös luukudoksen 
solut erilaistuvat mesenkymaalisista kantasoluis-
ta. Kantasolujen erilaistuminen tulevaan tehtä-
väänsä – tietyn solulinjan soluksi – määräytyy 
sen mukaan, missä kyseinen kantasolu sijaitsee. 
Esimerkiksi sidekudossolun kehittyminen os-
teoblastiksi ja edelleen osteosyytiksi on ympä-
röivässä luukudoksessa olevien säätelytekijöi-
den ohjaamaa.

Kantasolujen erilaistuminen ja geenit 
osteogeneesissä
Kun hedelmöityksestä on kulunut n. 2,5 viik-
koa, alkion epiblastista peräisin oleva paraksi-
aalinen mesodermi muodostaa 42–44 somiittia 
eli jaoketta selkäjänteen molemmille puolille. 
Hermostopienan sulkeutuessa kukin somiitti eri-
laistuu sklerotomiksi, josta muodostuu 4. viikon 
lopussa monimuotoisempi, alkiokautisen löyhän 
sidekudoksen eli mesenkyymin solu. Kolmen-
neljän ylimmän somiittiparin sklerotomeista 
muodostuvat kallon luut ja lopuista skleroto-
meista muu luusto (Sadler 2006 s. 125–126). 

Kallon peitinluut, kasvojen luut ja solisluu muo-
dostuvat intramembranoottisesti mesenkyymi-
solujen erilaistuessa suoraan osteoblasteiksi. 
Runx2/Cbfa1- ja osterix –transkriptiotekijät 
säätelevät mesenkyymisolujen erilaistumis-
ta osteoblasteiksi sitoutumalla osteoblasteille 
spesifisten geenien promoottorialueille. Näi-
den transkriptiotekijöiden aktivoituminen vaatii 
Wnt-molekyylin sitoutumisen solun reseptoriin. 
Runx2 (Cbfa1)- ja osterix –transkriptiotekijät 
vaikuttavat myös osteoblastien erilaistumiseen 
osteosyyteiksi. Lopulta tiettyjen proteiinien, ku-
ten osteokalsiinin vaikutuksesta osteoblastien 
tuottama matriksi kalkkeutuu kestäväksi luuku-
dokseksi (Mäkelä 2008). 
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Lopuista sklerotomeista kehittyvät kallon pohjan 
luut sekä raajojen ja vartalon muut luut välilli-
sen luutumisen kautta. Välillisessä luutumisessa 
mesenkyymisolut erilaistuvat kondroblasteiksi 
Sox9 –geenin vaikutuksesta ja jakautuvat vilk-
kaasti muodostaen uutta rustoa, minkä jälkeen 
ne kehittyvät Runx2/Cbfa1 –geenin vaikutukses-
ta suurentuneiksi rustosoluiksi, hypertrofisiksi 
kondroblasteiksi ja alkavat tuottamaan ruston 
väliainetta. Kondroblastien laajentumista puo-
lestaan estävät Ihh – ja Sox9 –geenit. Rustoisen 
mallin muodostuttua osteogeneesi noudattaa int-
ramembranoottista eli välitöntä luuston kehitystä 
(Kierszenbaum 2007 s. 148–156, Sariola 2003 s. 
234–243).

Transkriptiotekijät ja hormonit 
osteogeneesissä
Luun kasvun ja kehityksen eri vaiheiden sääte-
lyssä on mukana useita eri hormoneja ja trans-
kriptiotekijöitä. Säätelytekijöiden aktivoitumi-
nen on välttämätöntä tietyssä luun kehityksen 
vaiheessa, joten mahdolliset häiriöt ja mutaatiot 
säätelytekijöitä koodaavissa geeneissä johtavat 
tyypillisten luusairauksien ja – kehityshäiriöiden 
syntyyn (Kierszenbaum 2007 s. 136–144). 

Luun muodostumisen alkuvaiheessa tapahtuva 
mesenkymaalisten kantasolujen tiivistyminen on 
Wnt-, hedgehog-, FGF- ja TGF-beta -perheiden 
polypeptidien tuottamien signaalien aikaansaa-
maa (Kierszenbaum s. 147). Lisäksi TGF-beta 
säätelee kallon sutuuroiden luutumista synty-
män jälkeen, kun aivot ovat kasvaneet täyteen 
mittaansa. Mikäli sutuuroiden eli saumojen 
luutumista koodaavassa geenissä on tapahtunut 
mutaatio, luutuvat saumat ennenaikaisesti, mikä 
johtaa kasvojen ja kallon epämuodostumiin, ku-
ten vene- ja lyhytkalloisuuteen sekä suippopäi-
syyteen (Sariola 2003 s. 234–243). 

Hedgehog- proteiiniperheeseen kuuluva Ihh, 
Indian hedgehog vaikuttaa luun pituuskasvussa 
aiheuttamalla kondrosyyttien jakautumista kas-
vulevystä ja estämällä kondrosyyttien hypertro-
fiaa. Ihh stimuloi myös lisäkilpirauhashormonin 
sukulaispeptidiä (PTH-RP:ta), joka säätelee os-
teoblastien toimintaa kalsium-aineenvaihdun-
nassa. D3-vitamiini (osteokalsiinin välityksellä) 
ja kalsitoniini ovat myös mukana luun kalsium-
aineenvaihdunnassa ja mineralisoitumisess. 
(Kierszenbaum 2007 s. 152–163, 548–549). 

Hormonitasapainolla on suuri vaikutus luuston 
normaaliin kehitykseen. Hyvänä esimerkkinä 
tästä ovat anoreksia-potilaat, joiden luukudos 
on haurastunut estrogeenin puutteen takia van-
huksen luuston tasolle. Muita tärkeitä hormoneja 
ovat sukupuolihormonit, kasvuhormoni, reti-
noidit, glukokortikoidit, kilpirauhasten erittämä 
tyroksiini sekä adiposyyttien tuottama leptiini, 
joka säätelee kehittyvän luun massaa (Kierszen-
baum 2007 s. 124–13).
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Kuva 1. Kantasolujen erilaistuminen ja kehittyminen kypsäksi luuksi
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Luun muodostuminen

Endokondraalinen luutuminen

Epäsuorassa eli endokondraalisessa luiden ke-
hittymisessä luut muodostuvat rustoisen mallin 
kautta. Selkäranka ja raajojen luut kehittyvät täl-
lä mekanismilla mesodermin mesenkyymistä.

Rustomuotissa on neljä kasvuvyöhykettä, jotka 
voi nähdä kasvavien luiden epifyysilevyissä. 
Ensimmäinen vaihe on lepovyöhyke, joka vas-
taa hyaliini- eli lasirustoa. Lepovyöhyke sisältää 
myös kantasoluja sitä seuraavaan proliferaatio-
vyöhykkeeseen, jossa rustosolut muodostavat 
jakaantuessaan pylväitä rustomuottiin. Seuraa-
vaksi rustosolut laajenevat ja kypsyvät hypert-
rofisiksi kondrosyyteiksi. Nämä suurentuneet 
kondrosyytit saavat aikaa rustomatriksin kalsi-
fikaation ja lisäksi niiden tuottama kasvutekijä 

(VEGF) houkuttelee verisuonia tunkeutumaan 
luun sisään. Tätä kypsymis-/hypertrofiavyöhy-
kettä seuraa vaihe, jossa verisuonet tunkeutuvat 
luuytimeen, minkä seurauksena luuhun pääsee 
osteoblastien esiastesoluja 

Sikiön rustoinen tukiranka on kehittynyt jo 7 vii-
kon jälkeen. Tähän rustorakenteeseen kuuluvat 
selkänikamat, raajat, kylkiluut, kiduskaaret ja 
kallonpohja. Rustomuotin kalkkiuduttua rusto-
soluja kuolee apoptoottisesti ravinnonpuutteen 
vuoksi ja kondroklastit (rustonsyöjäsolut) pois-
tavat rustomatriksia luusolujen tieltä. Mesenkyy-
misolujen erilaistuessa osteoblasteiksi, alkavat 
osteoblastit valmistaa ruston sisällä ja pinnassa 
epäkypsää luuta syrjäyttäen samalla siinä olevat 
rustosolut. Murrosiän jälkeen epifyysi- eli kas-
vulevyt kalkkeutuvat ennen pitkää, eikä luun pi-
tuuskasvu ole enää mahdollista. (Kierszenbaum 
2007 s. 148–156, Sadler 2006 s. 125–126)

Kuva 2. Putkiluun kehittyminen välillisesti (piirretty Sariola, H: Solusta yksilöksi – Kehitysbiologia, s. 
237 kuvan pohjalta)

Intramembranoottinen luutuminen

Sikiökautisten mesenkyymisolujen kasautuessa 
yhteen ja erilaistuessa suoraan osteoblasteiksi 
puhutaan intramembranoottisesta eli välittömäs-
tä luutumisesta. Tällaista välitöntä luutumista ta-
pahtuu sikiökaudella kallon peitinluiden, kasvo-
jen luiden ja solisluiden kehittyessä sekä myöhem-
min luun paksuuskasvun yhteydessä luun sisä- ja 
ulkopintaa verhoavien kalvojen, endostin ja pe-
riostin tuottaessa pinnalleen uusia osteoblasteja.  

Mesenkymaalisen sidekudoksen tiivistyessä lu-
kuisten transkriptiotekijöiden säätelemänä luutu-
mispaikalle alkaa syntyä uusia verisuonia. Me-
senkyymisolut kehittyvät osteoblasteiksi Cbfa1/
Runx2- ja osterix -transkriptiotekijöiden säätele-
mänä. Muodostuneet osteoblastit alkavat tuottaa 
osteoidia, proteoglykaaneja ja tyypin 1 kollagee-
nia sisältävää kalkkeutumatonta luuväliainetta, 
jonka ympäröimäksi jäätyään osteoblastit kyp-
syvät osteosyyteiksi. Luutumispaikalle muodos-
tuu useita luutumiskeskuksia, joiden tuottama 
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luukudos on hohkaista ja satunnaisesti järjes-
täytyneiden kollageenisäikeiden vuoksi ”pu-
nosluuksi” kutsuttua. Luumatriksiin kulkeutuu 
veren mukana kalsiumfosfaattia, joka aikaansaa 
syntyneen luuaineksen mineralisaation ja kovet-
tumisen. Lopuksi punosluu muuttuu lamellaari-
seksi luuksi kollageenisäikeiden järjestäytyessä 
säännöllisemmiksi kimpuiksi ja luulamellien 
järjestäytyessä verisuonikanavien ympärille os-
teoneiksi. (Kierszenbaum 2007 s. 135–149, 163)
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G26 Kallonluiden kehitys – vajaakehitteinen kallo mahdollistaa  
 synnytyksen
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Solu- ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma
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10.9.2012
Tarkastaja: Lappalainen, Olli-Pekka 

Tiivistelmä
Ihmisen kallo voidaan jakaa kahteen eri osaan: neurocraniumiin (aivokoppa) ja viscerocraniumiin (kasvojen 
luut). Aivokoppa jaetaan vielä kahteen osaan tarkemmassa tarkastelussa. Kallon luiden kehitys tapahtuu osit-
tain suoran ja osittain epäsuoran luutumisen kautta (Sadler 1985)

Neurocraniumin osista kallonpohja kehittyy rustoisen mallin kautta, joka myöhemmin luutuu. Johtuen aivojen 
suuresta koosta aivokopan seinämät koostuvat peitinluista (calvaria), jotka luutuvat välittömästi. Ne muodostu-
vat suoraan päälaen paikallisesta mesenkyymistä. Peitinluiden välisiä liitoksia kutsutaan suturoiksi. Vastasyn-
tyneen kallossa olevat kallon luiden väliset aukot eli aukileet (fonticulus) syntyvät kohtiin, joissa on useamman 
kuin kahden peitinluun liitoskohta. Suturat mahdollistavat aivokopan kasvun sekä kallon joustamisen synny-
tyksen aikana, jotta lapsen pää mahtuisi äidin synnytyskanavan läpi (Coster, Mortier, Marks, Martens, 2007, 
Niemi, Väänänen 1993, Sadler 1985).

Viscerocranium kehittyy pääosin kahden ensimmäisen nielukaaren rustorangasta. Näiden kasvojen luiden ke-
hitys on sikiökehityksen alkuvaiheessa hitaampaa kuin aivokopalla. Syntymän jälkeen, lapsen ensimmäisen 
ja toisen elinvuoden aikana, aivokopan ja kasvojen luiden kokosuhde on paljon suurempi kuin vanhemmalla 
lapsella tai aikuisella (Lawrence ym, 1996, Niemi, Väänänen 1993).

Kallon kehityksessä voi myös ilmetä häiriöitä. Yleisin kehityshäiriö, jossa yksi tai useampi kallon sauma luu-
tuu ennenaikaisesti, on nimeltään kraniosynostoosi (Niemi, Väänänen, 1993).

Johdanto
Ihmisen kallon tehtävänä on tukea ja suojata 
aivoja. Kallo muodostuu kahdessa eri osassa. 
Esseessämme käsittelemme kallon kehitystä 
näinä kahtena eri osa-alueena (neurocranium ja 
viscerocranium). Perehdymme niiden muodos-
tumiseen alkiovaiheista lapsuuteen asti, koska 
kallo saavuttaa lopulliset mittasuhteensa vasta 
syntymän jälkeen. Käsittelemme myös kallon-
luiden luutumista ja niiden kehitystä sääteleviä 
tekijöitä. Lisäksi tarkastellaan kallonluiden kehi-
tyksessä ilmeneviä häiriöitä, jotka voivat johtaa 
ongelmiin aivojen ja aivokopan kehityksessä.

Aivokoppa eli neurocranium 
Luutunut aivokoppa jaetaan tarkemmassa tar-
kastelussa kahteen osaan; kallonpohjaan ja ai-
vokopan seinämiin. Aivokoppa tukee ja suojaa 
ihmisen aivoja. Sen kehittyminen alkaa 23. – 26. 
raskausvuorokauden aikana. Koppa on peräisin 

etummaisista somiiteista eli alkujaokkeista. So-
miitit muodostuvat alkion mesodermistä ja nii-
den solut erilaistuvat mesenkymaalisiksi soluksi, 
jotka muodostavat mesenkymaalista kudosta. 
Aivoja suojaavat kallon peitinluut koostuvat 
suoraan luutuvista litteistä luista ja muodostuvat 
siis suoraan mesenkyymistä. Kallonpohjan luut 
taas muodostuvat epäsuorasti rustoisen välivai-
heen kautta: Sikiöaikainen rustoinen kallonpohja 
(chondrocranium) luutuu lasi- eli hyaliinirustoi-
sen mallin kautta (Niemi ja Väänänen 1993, Sad-
ler, 1985, Tubbs, Bosmia ja Cohen-Gadol, 2011).

Kallonpohja kehittyy epäsuoran luutumisen 
kautta useiden rustoaiheiden yhtyessä. Takarai-
von sklerotomit ja selkäjänteen etupään ympä-
rille tiivistynyt mesenkyymi, eli alkion meso-
dermistä erilaistunut alkeissidekudos, yhdistyvät 
ensin tyvilevyksi. Tästä kehittyy pääosa taka-
raivonluusta (os occipitale). Aivolisäkerustot 
ja seularustot erilaistuvat tyvilevyn etupuolella 
olevista parillisista mesenkyymitiivistymistä. 
Seularustosta kehittyy myöhemmin seulaluu (os 
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ethmoidale). Kitaluu (os sphenoidale) syntyy 
aivolisäkerustojen sulautuessa yhteen tyvilevyn 
ympärille tiivistyneiden parillisten rustoaihei-
den kanssa. Kehittyvää sisäkorvaa ympäröivästä 
mesenkyymistä kehittyy ensin rustokapseli, joka 
luutuu ohimoluun (os temporale) kalliokartio-
osaksi. (Niemi ja Väänänen, 1993) 

Aivokopan litteitä peitinluita ovat takaraivoluu 
ja otsaluu sekä parilliset ohimoluu ja päälaenluu. 
Nämä luut syntyvät välittömällä luutumisella 
aivoja ympäröivästä mesenkyymistä. Peitinlui-
den luutuminen alkaa primaarisista luutumistu-
makkeista ja leviää reunoja kohti. Sikiöaikana ja 
edelleen syntymän jälkeen litteät peitinluut kas-
vavat myös, saumojen ja aukileiden mahdollista-
mana, appositionaalisen eli kerroskasvun avulla. 
Appositionaalisessa kasvussa litteiden luiden 
sisäpinnalta luuta resorboidaan osteoklastien 
eli luunsyöjäsolujen toimesta pois, ja samanai-
kaisesti uutta luuta syntyy luun kuperalle ulko-
pinnalle. Syntymän jälkeen aivojen kasvu saa 
aikaan signaalin, joka aiheuttaa peitinluiden no-
peaa kasvua ja laajenemista luiden välisten sau-
mojen kohdalta (Lawrence ym, 1996, , Niemi ja 
Väänänen, 1993 Opperman, 2000, Sadler, 1985). 

Kallon kasvun ja pään mahtumisen naisen synny-
tyskanavan läpi mahdollistavat kallokopan littei-
den peitinluiden väliset saumat eli suturat, sekä 
aukileet eli fontanellit.  Suturat ovat luiden välisiä 
sidekudoksisia liitoskohtia, jotka pitävät kasvavat 
kallon peitinluut vakaina, mutta mahdollistavat 
samalla uuden luun muodostumisen kallonlui-
den reunoille. Aukileet taas muodostuvat kohtiin, 

joissa on useamman kuin kahden peitinluun liitos-
kohta. Syntymässä luut voivat näiden rakenteiden 
ansiosta siirtyä hetkellisesti jopa lomittain. Ennen 
luutumistaan suturat toimivat aivokopan peitinlui-
den kasvupaikkoina, joissa osteoblastit muodos-
tavat peitinluiden reunaosiin uutta luuta ja näin 
kasvattavat kallon tilavuutta. Kallonluiden kasvu 
aiheutuu ensisijaisesti aivojen laajenemisesta nii-
den kasvaessa. Suturat luutuvat yleensä syntymän 
jälkeisten 14. ja 24. kuukauden välisenä aikana 
ja tuntuvat pään ihon läpi harjumaisena pitkittäi-
senä kyhmynä. Aukileet sulkeutuvat normaalis-
ti 18–24 kuukauden jälkeen lapsen syntymästä. 
Tärkein aukile on etu- eli lakiaukile (fonticulus 
major), joka sijaitsee otsaluiden ja päälaenluiden 
yhtymäkohdassa. Lakiaukileen palpoinnilla saa-
daan tärkeää tietoa kallon kehityksestä sekä kal-
lonsisäisestä paineesta. 5–7 -vuotiailla kallo on 
jo täysikasvuisen ihmisen kallon kokoinen, mutta 
osa suturoista on yhä auki. Luutumisen jälkeen 
kallo on tukevampi ja parempi suojakotelo aivoil-
le (Lawrence ym, 1996, Kero, Kääpä, Välimäki, 
1997, Opperman, 2000, Sadler, 1985, Tubbs, Bos-
mia, Cohen-Gadol, 2011).

Aivokopan seinämien luiden kehitys on sidottu 
aivojen kehitykseen. Yhteisen kehityksen saa-
vat aikaan keskenään kommunikoivat kasvavat 
seinämien luut, luita yhdistävät suturat ja kehit-
tyvät aivot. Suturat voivat luutua ennenaikaises-
ti tai väärällä tavalla, jolloin seinämien luiden 
normaali kasvu estyy ja voi syntyä kallon epä-
muodostuma ja aivojen kehitys voi häiriintyä 
(Coster, Mortier, Marks, Martens, 2007, Niemi 
ja Väänänen,1993).

Kuva 1: Sikiön kallon litteät peitinluut, suturat ja aukileet superiorisesti (Sadler 1985).
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Viscerocranium
Viscerocraniumiksi kutsutaan kasvojen luita, joita 
on neljätoista. Kasvojen luut ovat niin kutsuttuja 
intramembranoottisia luita. Nimitys tulee intra-
membranoottisesta luutumisesta, jossa luuta muo-
dostavat osteoblastit erikoistuvat suoraan mesen-
kyymisoluista. Kasvojen luut kehittyvät hermos-
topienan ektomesenkyymistä. Ne muodostuvat 
kun mesenkyymin solut muodostavat tiivistymiä 
ja alkavat erilaistua osteoblasteiksi. Osteoblastit 
alkavat muodostaa luun väliainetta ja muuttuvat 
lopulta osteosyyteiksi jäätyään itse erittämänsä 
kiinteän matriksin sisään vangeiksi. Orgaaninen 
matriksi koostuu muun muassa tyypin 1 kolla-
geenista, proteoglykaaneista ja hyaluronihaposta. 
Epäorgaanisen matriksin aines puolestaan koos-
tuu hydroksiapatiitin ja kalsiumkarbonaatin muo-
dostamasta mineraalista (Kierszenbaum, Tres, 
2012, Sariola, Frilander ym. 2003).

Kasvojen luut saavat alkunsa kahden ensimmäi-
sen nielunkaaren rustosta. Ensimmäinen osa muo-
dostaa dorsaalisen osan, eli yläleuan luut (maxil-
la), kitalaenluun (os palatinum), posken luut (os 
zygomaticus) sekä osan ohimon luista (os tempo-
rale). Toinen osa muodostaa ventraalisen osan ja 

sitä nimitetään Meckelin rustoksi. Siitä kehittyy 
alaleuan luu (mandibula). Meckelin rusto katoaa 
muualta paitsi kitaluu-alaleukasiteestä. Meckelin 
rusto muodostaa myös kuuloluut (vasara (malle-
us), alasin (incus) ja jalustin (stapes)) toisen nie-
lukaaren kanssa (Niemi, Väänänen 1993, Sariola, 
Frilander ym. 2003, Sadler, 1985).

Kasvojen luiden kehitystä säätelevät geenit, jotka 
koodaavat erilaisia viestiaineita, niiden resepto-
rit sekä transkriptiotekijät, jotka säätelevät gee-
nin ilmenemistä. Tärkeimmät säätelijät kallon ja 
kasvojen luiden kehityksessä ovat BMP (Bone 
Morphogenetic Protein), FGF (Fibroblast Growth 
Factor), SHH (Sonic Hedgehog-viestimolekyyli) 
ja WNT (Wingless-signaaliperhe). Häiriöt näissä 
säätelijäproteiineissa voivat johtaa kallon luiden 
poikkeavuuksiin, joita käsitellään sivulla 9 (De 
Coster, Mortier, Marks, Martens, 2007).

Aluksi kasvot ovat pienet verrattuna neuroc-
raniumiin, mikä johtuu nenän sivuonteloiden 
puuttumisesta sekä luiden pienestä koosta. Kun 
sivuontelot ja hampaat kehittyvät ja luut kasva-
vat, kasvot saavat tyypilliset piirteensä. Sivuon-
telot kehittyvät nenän limakalvojen työntyessä 
osteoklastien muodostamiin onteloihin (Niemi, 
Väänänen, 1993)

Kuva 2: Kallo anteriorisesti (Netter, 2011).
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Kallon kehityksen häiriöt 
Kallon kehityksen aikana voi tapahtua erilaisia 
häiriöitä. Vakavimmat kehityshäiriöt ovat laajoja 
kallohalkioita (cranioschisis), joihin useimmiten 
liittyy aivojen kehityshäiriöitä. Pahimmillaan ai-
vot puuttuvat kokonaan, jolloin syntynyt lapsi ei 
ole elinkykyinen. Lievempiin kallon sulkeutumi-
sen häiriöihin liittyy aivokalvojen ja –kudosten 
ulospullistumista (Niemi, Väänänen, 1993).

Toinen kallon kehityshäiriö, kraniosynostoosi, 
liittyy kallon suturoiden ennenaikaiseen sulkeu-
tumiseen ja luutumiseen. Ennenaikaista luutu-
mista tapahtuu yhdellä tuhannesta syntyneestä 
lapsesta. Kraniosynostoosi aiheuttaa lapsen kal-
lon epämuodostumia. Epämuodostuman laatu 
riippuu siitä, mikä saumoista on luutunut en-
nenaikaisesti. Jos päälaenluiden välinen sutura, 
sagittaali- eli nuolisauma, luutuu ennenaikaises-
ti, seurauksena on venekallo. Kiertosauman eli 
otsa- ja päänlaenluiden välisen suturan ennenai-
kainen luutuminen taas aiheuttaa tornipään. Tri-
gonokefaliassa otsasauma, eli otsaluiden välinen 
sutura, sulkeutuu ennenaikaisesti, jolloin päästä 
tulee kolmion muotoinen. Mikrokefaliassa aivo-
jen pienikasvuisuus johtaa myös kallon yleiseen 
pienuuteen, koska aivojen kehitys on sidottu 
kallon kehitykseen. Vinokalloisuudessa saumat 
sulkeutuvat ainoastaan kallon toiselta puolel-
ta. Kallon saumat voivat luutua myös erilaisina 
yhdistelminä, jolloin syntyy muunlaisia kallon 
epämuodostumia. Kraniosynostoosia on perin-
teisesti vakavissa tapauksissa hoidettu avaamal-
la saumat uudestaan. Saumat voivat kuitenkin 
luutua uudestaan ennenaikaisesti. Toinen hoi-
to on nykyään endoskooppinen leikkaus, jossa 
päänahkaan tehdään reikiä, joiden kautta suturat 
avataan ja lapsen kallo sekä aivot voivat kehittyä 
normaalisti. Lievemmissä tapauksissa leikkausta 
ei tehdä ollenkaan ja lapselle voidaan asettaa ky-
pärä, joka muotoilee kalloa sen kasvaessa (Kero, 
Kääpä, Välimäki, 1997, Marchac, Renier, 1989, 
Mehta ym, 2010, Niemi, Väänänen, 1993).
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Tiivistelmä
Kantasolut ovat kaikkien kudosten esiastesoluja, jotka jaotellaan erilaistumis- ja uusiutumiskyvyn perusteella. 
Kaksi päätyyppiä ovat alkion ja aikuisen kantasolut. Alkiossa kantasolut ovat totipotentteja, joilla on laajin 
erilaistumiskyky ja pluripotentteja, jotka ovat muuten samanlaisia, mutta ovat menettäneet kyvyn erilaistua 
istukan ja sikiökalvon kudoksiksi. Multipotentit aikuisen kantasolut voivat erilaistua useiksi solutyypeiksi ja 
uusiutua koko eliniän ajan. Monopotentit kantasolut aikuisessa voivat tuottaa vain yhden solulinjan solutyyp-
pejä. Erilaistumista ohjaavat monet eri signaalitekijät ja ympäristö, joiden monimutkaisten yhteisvaikutusten 
tuloksena saadaan erilaistunut solu. Kantasoluja käytetään yhtenä hoitokeinona erilaisissa sairauksissa. Joissa-
kin hoitomuodoissa ilmenee eettisiä ongelmia.

Johdanto
Tässä työssä on perehdytty kantasolujen erilais-
tumiseen alkiossa ja aikuisessa, erilaistumiseen 
vaikuttaviin tekijöihin ja kantasolujen käyttöön 
hoitomuotona erilaisissa sairauksissa. Aiheen ja-
ottelua ajatellen päätimme käsitellä toti- ja pluri-
potentit kantasolut erikseen alkion kantasolujen 
yhteydessä. Multi- ja monopotentit tulevat kä-
sitellyksi aikuisen kantasolujen osiossa. Näiden 
kahden jaottelun raja on häilyvä, koska toimi-
vien kudosten monikykyisiä eli multipotentte-
ja kantasoluja on sekä aikuisessa että alkiossa 
(Korhonen ym. 2010).

Tarkoituksena on antaa lukijalle selkeä kuva 
kantasolujen eroista, erilaistumisprosesseista 
ja mahdollisuuksista tulevaisuuden lääketie-
teessä. Erilaistumisessa kantasolut läpikäyvät 
muutoksen, jossa solut kehittyvät elimistön eri 
kudoksiksi. Valitsimme tämän aiheen, koska 
kantasolujen tutkiminen on yksi keskeisimmistä 
tämänhetkisistä tutkimuksista ympäri maailmaa. 
Tutkimuksiin kohdistuu suuria odotuksia löy-
tää hoitomuotoja autoimmuunisairauksiin ku-
ten tyypin 1 diabetekseen ja Parkinsonin tautiin 
(Tyndall ja Gratwohl 2009, Wakayama ja Tabar 
2001). Aiheeseen syventyessämme huomasim-
me kuinka yllättävän paljon kantasoluja on tut-
kittu, mutta silti on selvittämättömiä tekijöitä ja 
yhteisvaikutuksia, joita ei tunneta. 

Kantasolut alkiossa
Kantasolut ovat soluja, joilla on erikoisominai-
suutena rajaton jakautumiskyky ja kyky erilais-
tua ainakin yhden solulinjan soluiksi. Alkion 
kantasolut voidaan jaotella kahteen eri ryhmään 
niiden rakenteen ja erilaistumiskyvyn mukaan: 
totipotentteihin ja pluripotentteihin kantasolui-
hin. Alkion kehittyessä pluripotentit kantasolut 
erilaistuvat multipotenteiksi (Leeper ym. 2010 
ja Christophersen ym. 2010). Totipotentit kan-
tasolut ovat hierarkkisen järjestelmän huipulla 
(Porkka 2004). 

Totipotentit kantasolut

Totipotentit kantasolut määritellään kaikkiky-
kyisiksi soluiksi, jotka pystyvät jakautumaan ja 
erilaistumaan elimistön jokaiseksi solutyypiksi, 
myös ituradan soluiksi. Kustakin solusta voi syn-
tyä kokonainen yksilö tai sen ulkoiset rakenteet 
esim. istukka. Alkiossa totipotentteja kantasoluja 
on hedelmöittymisen jälkeen noin neljä päivän 
ajan. Siittiön tunkeutuessa munasoluun muodos-
tuu tsygootti eli diploidinen solu, jossa käynnis-
tyy mitoottinen solunjakautuminen. Solunjakau-
tumisesta seuraa 2-soluvaiheen alkion eli blasto-
meerisolujen muodostuminen (Kuva 1.). 
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Solun jakautuessa alkion koko pysyy samana ja 
blastomeerisolujen koko pienenee. Solu jatkaa 
jakautumistaan, kunnes morulavaiheessa alkaa 
muodostua pyöreä ja umpinainen blastomee-
risolujen ryhmä. Morula on nimitys näistä eri 
soluvaiheista, joissa on vain blastomeerisoluja, 
kunnes 32/64 soluvaiheessa voidaan erottaa toi-
sistaan sisäsolu- ja ulkosolumassa. Tätä soluvai-
hetta kutsutaan nimellä blastokysti eli alkiorak-
kula (Kuva 1). Totipotenttisuus säilyy 32-solu-
vaiheeseen asti (Sariola ym. 2003 ja Okumura-
Nakanishi ym. 2005). 

Pluripotentit kantasolut

Pluripotentit kantasolut ovat blastosystin eli si-
säsolumassan soluja, jotka ovat asteen erilaistu-
neempia kuin totipotentit. Tämän vaiheen kanta-
solut ovat siis erittäin monikykyisiä soluja, jotka 
pystyvät jakautumaan ja erilaistumaan miksi 
tahansa aikuisen ihmisen kudokseksi, mutta ei 
sikiökalvoston soluiksi (Nettisivu Bioteknologia 
info). Alkion kehittyessä pluripotentit kantasolut 
erilaistuvat multipotenteiksi kantasoluiksi. Sisä-
solumassan kantasolut muodostavat kolme alki-
onkerrosta, jotka ovat endo-, meso-, ja ektodermi 
(Sariola ym. 2003).
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Kantasolujen erilaistuminen ja 
erilaistumistekijät alkiossa

Erilaistumiseen vaikuttavat monet eri tekijät, 
joiden yhteisvaikutus on laaja ja monimutkainen 
kokoelma. Tätä valtavaa erilaistumispotentiaalin 
säätelyä ja ohjausta tutkitaan parhaimmillaan 
hyvin intensiivisesti. Kantasoluilla on geneetti-
nen valmius suuntautua monille hyvin erilaisil-
le vaihtoehtoisille kasvu-urille, joihin vaikuttaa 
kasvuympäristö, soluväliaine, kasvu- ja erilais-
tumissignaalit. Kehitystä ja erilaistumista ohjaa 
esimerkiksi geenien aktivoituminen tai hiljentä-
mällä eri paikoissa eri kehitysvaiheissa. Epige-
neettiset tekijät eli solujen ulkopuoliset tekijät 
saavat aikaan kantasolun ilmentämään tiettyjen 

kehitysvaihteiden geenejä (Sariola ym. 2003 ja 
Christophersen ym. 2010).

Kasvuympäristön vaikutus perustuu siihen, että 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan olevat toiset 
kantasolut ovat herkempiä erilaistumaan tiettyi-
hin solulinjoihin kuin toiset. Tietyn solulinjan 
solun välittävät signaaliaineita (mm. hormonei-
ta), jotka aktivoivat viereisen solun erilaistu-
mista. Sisäsolumassan ja ulkosolumassan muo-
dostuminen alkaa, kun osa alkion totipotenteista 
kantasoluista kasautuu ryhmäksi ja jää näin tois-
ten kantasolujen ympäröimäksi. Muuttuva ym-
päristö muokkaa ryhmänä olleista kantasoluista 
sisäsolumassan ja ympäröivät kantasolut muo-
dostavat ulkosolumassan (Sariola ym. 2003).

                     Totipotenttisuus                              Pluripotenttisuus
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Kun ympäröivä kudos ohjaa kantasolua jakau-
tumaan, muodostuu kaksi tytärsolua, jotka ovat 
identtiset tai epäidenttiset. Symmetrisessä mi-
toosissa syntyy kaksi kantasolua ja epäsymmet-
risessä vastaavasti erilaistuva solu ja kantasolu. 
Symmetrisessä mitoosissa tytärsoluille jaetaan 
tasan sytoplasman RNA:t ja proteiinit, kun taas 
epäsymmetrisessä mitoosissa, ne eivät jakaudu 
tasan mikä saa aikaan tytärsolun erilaistumisen 
(Christophersen ym. 2010 ja Sariola ym. 2003). 
Kantasolun pluripotenttisuuden säilyttämiseksi 
tarvitaan tärkeimpiä säätelytekijöitä muun muas-
sa Oct ¾- ja Sox2- proteiineja (Okumura- Naka-
nishi ym. 2005).

Kantasolut aikuisessa

Multipotentit kantasolut

Aikuisessa kantasoluja on jonkin verran kaikis-
sa kudoksissa, mutta niiden erilaistumiskyky on 
melko paljon rajoittuneempi verrattuna alkioon. 
Multipotentit eli monikykyiset kantasolut eivät 
saa aikaiseksi kokonaista elintä, vaan niiden 
erilaistumiskyky rajoittuu vain yhden soluker-
roksen (mesodermi) soluihin. Esimerkkinä tästä 
ovat hematopoieettiset eli verisoluja muodosta-
vat kantasolut. Kuitenkin viime aikoina multipo-
tenttien kudosspesifisyys on asetettu kyseenalai-
seksi, sillä oikeassa ympäristössä melkein mistä 
tahansa kudoskantasolusta on saatu muodostu-
maan mikä tahansa solutyyppi. Tämä on ominai-
suus, jota kutsutaan kantasolujen plastisuudeksi. 
Kudosvaurioiden hoidossa plastisuus avaa uusia 
mahdollisuuksia (Porkka 2004).

Monopotentit kantasolut

Multipotenttien lisäksi on monopotentteja kan-
tasoluja, jotka puolestaan voivat erilaistua vain 
yhdenlaisiksi soluiksi, kuten esimerkiksi hermon 
kantasoluiksi, mutta niillä on vahva uusiutumis-
kyky. Kaikissa aikuisen kudoksissa on kanta-
soluja, jotka aktivoituvat esimerkiksi kudosvau-
rion sattuessa. Eniten niitä löytyy luuytimestä 
ja verenkierrosta (Leeper ym. 2010). Lihaksen 
kantasoluja ovat satelliittisolut. Hermon kanta-
soluja on isoaivokammioiden pintaa peittävästä 
ependyymisolukon alta (Sariola ym. 2003).

Aikuisen kantasolujen päätyyppejä

Multipotentteja kantasoluja on kaikissa kudok-
sissa, mutta ylivoimaisesti yleisimpiä ja tunne-
tuimpia ovat sekä hematopoieettiset että mesen-
kymaaliset kantasolut, tästä syystä keskitymme 
vain näihin kahteen.

Hematopoieettiset kantasolut (HSC)

Hematopoieettiset kantasolut ovat multipotentte-
ja ja voivat muodostaa kaikkia veren soluja. Ny-
kytietämyksen valossa on voitu jaotella hemato-
poieettiset kantasolut pintamolekyylien mukaan 
lymfaattisen tai myelooisen linjan esiastesoluik-
si, joista edellisistä kehittyy T-, tai B-lymfosyyt-
tejä ja jälkimmäisistä punasoluja, verihiutaleita, 
granulosyyttejä, makrofageja sekä osteoklasteja. 
Hematopoieettisia kantasoluja esiintyy luuyti-
messä ja verenkierrossa, mutta kaikista luuyti-
men soluista vain alle 0,01% :lla on kyky uusiu-
tua (Porkka 2004, Liippo ym. 2003).

Hematopoieettisten kantasolujen erilaistumista 
säätelevät tietyt solunsisäiset geeniluentaa sääte-
levät geenit eli transkriptiotekijät yhdessä solu-
jen ympäristöstä tulevien signaalien kanssa. Esi-
merkiksi HSC:n saa erilaistumaan lymfaattiseksi 
kantasoluksi säätelytekijä Ikaros ja myelooiseksi 
kantasoluksi taas PU. 1 (kuva 2) (Liippo ym. 
2003)
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Kuva 2. Hematopoieettisten kantasolujen erilaistumisen malli. 
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Kuva 2. Hematopoieettisten kantasolujen erilaistumisen malli.
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Mesenkymaaliset kantasolut (MSC)

Multipotentit eli alkiokautisesta sidekudoksesta 
peräisin olevat mesenkymaaliset kantasolut pys-
tyvät uusiutumaan sekä erilaistumaan erilaisik-
si kudoksiksi. Niitä saadaan eristettyä monista 
kudoksista, kuten napanuorasta, kohdun sisä-
linjan massasta, kuukautisverestä, luuytimestä 
ja rasvakudoksesta. Aikaisemmasta käsityksestä 
poiketen mesenkymaaliset kantasolut pystyvät 
erilaistumaan oikein käsiteltyinä kaikkien solu-
kerroksen soluksi, kuten esimerkiksi neuroniksi, 
luuksi, rusto-, rasva-, ja maksasoluksi (kuva 3.) 
(Ding ym. 2011, Liippo ym. 2003).

Mesenkymaalisten kantasolujen erilaistumista 
säädellään geneettisillä transkriptiotekijöillä. 
Tietyn solutyypin soluiksi erilaistumista säätelee 
kasvutekijät. Tämä lisäksi myös erilaistumisen 
alulle panevat kemikaalit ja biomateriaalista val-
mistettu mikroympäristö takaavat mesenkymaa-
lisille kantasoluille niiden tarvitseman jakaantu-
mis- ja erilaistumisolosuhteet (Ding ym. 2011).

Viime aikoina mesenkymaalisia kantasoluja 
on löydetty yllättävistä paikoista, kuten kuu-
kautisverestä. Suurin osa näistä kantasoluista 
pystyy erilaistumaan lihassoluiksi ja erityisesti 
sydänlihassoluiksi. Tämä vahva myogeeninen 
ominaisuus antaa mahdollisuuden esimerkiksi 
lihasrappeuman tai sydäninfarktin tuhoaman sy-
dänlihaksen hoitoon. Myös näyttöä neuroneiksi 
erilaistumisesta on havaittu, mikä taas auttaa ai-
vohalvauksen hoidossa (Ding ym. 2011).
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Kuva 3. Mesenkymaalisen kantasolun erilaistumisreitit. 
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Kuva 3. Mesenkymaalisen kantasolun erilaistu-
misreitit.

Indusoidut pluripotentit kantasolut 
(iPSC)

Indusoidut pluripotentit kantasolut ovat aikuisen 
erilaistuneita, somaattisista soluja, jotka ovat 
muutettu tietyillä uudelleenohjaavilla tekijöillä 
takaisin pluripotenteiksi kantasoluiksi. Näillä 
soluilla on kyky erilaistua kaikiksi kolmen alkio-
kerroksen soluiksi (endo-, ekto- ja mesodermi) 
ja myöhemmin erilaistua vielä aikuisen soluiksi. 
Erilaiset säätelytekijät hiljentävät solun geeniä 
asetyloimalla ja pakkaamalla kromatiinin tiu-
kasti kiinni, jolloin vain tietyt uudelleenohjaavat 
geenit ovat transkriptiotekijöiden saatavilla (Sa-
riola ym. 2003). Virusvektorien avulla saadaan 
uudelleenohjaavien tekijöiden geenit ylieduste-
tuiksi kohdesolussa, jolloin indusoituvien plu-
ripotenttien kantasolujen muodostuminen alkaa 
(Leeper ym. 2010).

Kantasolujen käyttö hoitomuotoina
Terveydenhoidossa kantasolusiirtoja hyödynne-
tään yhtenä hoitomuotona. Yleinen lääketieteel-
linen hoito on, että veren kantasoluja käytetään 
pahalaatuisten veritautien hoidossa (Porkka 
2004). Rutiinimaisesti veren ja istukan kanta-
soluja käytetään myös syöpien hoidossa (TENK 
ym. 2003). Ensimmäisen kerran kantasolusiir-
toja tehtiin 1970-luvun lopussa. Vuonna 1981 
aloitettiin säännölliset potilaan omien eli autolo-
gisten kantasolujen käyttö luuydinsiirroissa siinä 
vaiheessa, kun edellytykset siirteen onnistumi-
selle oli selvitetty (Porkka 2004).

Mesenkymaalisista kantasoluista ollaan kovaa 
vauhtia saamassa terapeuttisia sovelluksia poti-
laiden hoitoon. Mesenkymaaliset kantasolut ovat 
kaikkein käytännöllisimpiä tutkimuksen kohtei-
ta niiden suuren määrän ja helpon saatavuuden 
vuoksi. Oikein kasvatettuina ne eivät myöskään 
erilaistu helposti maljalla toisin kuin hematopoi-
eettiset kantasolut. Niillä on suuria odotuksia 
kudoshoitojen käytössä (Porkka 2004), sillä ai-
kuisen vaurioituneen solun uusiutumiskyky on 
rajallinen. Verrattuna hematopoieettiseen kanta-
soluun mesenkymaalisilla soluilla ei tapahdu so-
lusiirron jälkeen käänteishyljintää, eli siirrettävät 
kantasolut eivät hyljeksi isäntäsoluja sen vahvan 
immunosuppressiivisen ominaisuuden vuoksi 
(Taulukko I.) (Korhonen ym. 2010).
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Hoitokeinona indusoidut pluripotentit kantasolut 
ovat hyvin varteenotettavia niiden potilaskohtai-
suuden vuoksi. Potilaan omia soluja käytetään 
eli hoito on autologinen, minkä vuoksi hylki-
mistä ei tapahdu. Lisäksi soluja voidaan kerätä 
helpoista paikoista, kuten ihosta, hiuksista tai 
rasvakudoksesta. Indusoidut pluripotentit kanta-

solut ovat ominaisuuksiltaa lähes identtisiä alki-
on pluripotenttien kantasolujen kanssa. Vielä ei 
kaikkia erilaistumismekanismeja tunneta, mutta 
tulevaisuudessa indusoidut pluripotentit kanta-
solut mahdollisesti syrjäyttävät aikuisen ja alki-
on kantasolujen käytön (Leeper ym. 2010). 

Taulukko I. Alkion, aikuisen ja indusoitujen pluripotenttien kantasolujen vertaaminen

 Saatavuus Jakaantuminen 
ja tuotto

Erilaistuminen Eettisyys

Alkion kantasolu Vaikea Nopea Rajaton Ongelmallinen

Aikuisen kantasolu Helppo Hidas Rajoittunut Ei ongelmaa

Indusoidut pluripotentit 
kantasolut

Erittäin 
helppo

Nopea Rajaton Ei ongelmaa

Kantasoluhoito lain ja eettisyyden 
näkökulmasta
Kantasolututkimus liittyy läheisesti alkiotutki-
mukseen. Tutkimusta säädellään, mutta säädök-
set vaihtelevat eri maissa. Ongelmat esiintyvät 
lähinnä tutkimusmateriaalissa ja tavassa, jolla 
ne on hankittu. Aikuiselta kantasoluja saadaan 
riittävä määrä vain luuytimestä, jossa kantasolut 
ovat jo ehtineet erilaistua monikykyisiksi. Näin 
ollen parhaita kantasolulähteitä ovat alkiot ja 
sikiöt. Kantasolujen kerääminen alkiosta ja si-
kiöstä johtaa lähteiden tuhoutumiseen, mikä on 
eettisesti ongelmallista (TENK ym. 2003).

Kantasoluhoidot ovat vielä tutkimusasteella, 
joten sitä säätelee tutkimuslaki (9.4.1999/488). 
Alkion tuottaminen yksinomaan tutkimustar-
koituksiin on kielletty. Hedelmöityshoidossa yli 
jääneitä alkioita käytetään, mutta niitä ei saa pi-
tää elossa pidempään kuin 14 päivää ja niitä saa 
säilyttää enintään 15 vuotta jäädytettyinä (TENK 
ym. 2003).
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Tiivistelmä
Apoptoosi eli ohjelmoitu solukuolema on paitsi tärkeä osa normaalia alkion kehitystä, myös normaali keino 
päästä eroon tarpeettomista tai haitallisista soluista koko yksilön elämän ajan. Apoptoosi, toisin kuin hallitse-
maton solukuolema, nekroosi, on tarkoin geenien säätelemä prosessi, joka monessa tapauksessa käynnistyy 
jo, jos tarvittavia eloonjäämissignaaleja ei saada. Alkion kehityksessä apoptoosia tapahtuu koko ajan, etenkin 
ennen neljättä viikkoa kun solujen proliferaatiota ja vaeltamista tapahtuu paljon, ja myös apoptoosia tarvitaan 
hallitse  maan kasvavia kudoksia. Apoptoosi on leimallista erityisesti morfogeneesissä, eli vaiheessa jossa eri 
elimet ja rakenteet muodostuvat. Se myös auttaa alkiota kiinnittymään kohdun sei  nämään ja muodostaa istu-
kan verisuonitusta, eli on elintärkeää alkion normaalille kehityksel  le. Apoptoosi on myös yhteydessä ensim-
mäisen kolmanneksen aikana tapahtuneisiin spontaa  neihin keskenmenoihin, erityisesti ennen implantaatiota, 
mutta myös osassa jo kohdun sei  nään kiinnittyneistä alkioista on havaittavissa apoptoottisia piirteitä.

Johdanto
Apoptoosia osana alkion normaalia kehitystä eri 
lajeilla on tutkittu paljon, ja sen tehtävät myös 
ihmisalkion kehityksessä tunnetaan jo melko 
hyvin. Kuitenkaan apoptoosin rooli kai  kissa 
alkion kehityksen vaiheissa ja etenkin alkion 
spontaanissa abortoitumisessa, eivätkä sen tarkat 
mekanismit ja signaalireitit eivät ole vielä täysin 
selvillä. Apoptoosi on tarkkaan säädel  ty tapah-
tuma, jolla on elimistössä monia tehtäviä, kuten 
rakenteiden muotoutuminen (esim. sormet), tar-
peetlomien rakenteiden poistaminen (sammakon 
häntä, sukupuolielimet), solujen määrän säätely 
ja vaurioituneiden tai vaarallisten solujen elimi-
nointi. Apoptoosi mekanismina on hyvin saman-
lainen eri eläinlajeilla ja sitä onkin tutkittu paljon 
mm. hiirillä ja banaanikär  päsillä, osittain ehkä 
ihmisalkion tutkimiseen liittyvien eettisten on-
gelmien takia. Alkion kehi  tyksessä apoptoosi on 
normaalin kehityksen ehto, ja jäädessään jostain 
syystä tapahtumatta tai tapahtuessaan puutteel-
lisesti se voi aiheuttaa vakavia kehityshäiriöitä. 
Myös liiallinen apop  toosi (esim. kasvutekijöi-
den puutteen takia) on vaarallista, eikä alkio täl-
löin yleensä kehity normaalisti. Keskitymme täs-
sä esseessä apoptoosiin normaalin alkion kehi-
tyksen osana, mutta käsittelemme lyhyesti myös 
apoptoosin roolia viallisten tai vahingoittuneiden 
alkioiden spon  taanissa abortoitumisessa.

Mekanismit
Apoptoosiin eli ohjelmoituun solukuolemaan 
tarvittava koneisto löytyy jokaisesta tumallisesta 
solusta, tsygootista lähtien. Se on geneettisesti 
ohjattu toiminto, eli saadessaan tietyn signaalin 
tai tarvittavan signaalin puuttuessa apoptoosi 
tapahtuu solun itsensä toimesta. Signaali apop  
toosin käynnistymiselle voi tulla joko solun si-
sältä tai sen ulkopuolelta. Se on tarkkaan hallit  
tu prosessi, jossa solun sisältöä ei vapaudu ym-
päristöön, eikä se siis aiheuta tulehdusta. Apop  
toosi on siis solukohtainen, eikä leviä laajoi-
hin solualueisiin kuten nekroosi (Jacobson ym. 
1997, Hardy 1999).

Solu saa koko ajan monia eri signaaleja, joista 
osa edistää (ns. proapoptoottiset säätelytekijät) 
ja osa estää apoptoosin aktivaatiota (ns. antia-
poptoottiset säätelytekijät). Monesti solu myös 
vaatii erityisiä eloonjäämissignaaleja kuten kas-
vutekijöitä, (esim. FGF, fibroblastikasvuteki  jä), 
jotta se ei ajautuisi apoptoosiin, nämä ovat mo-
nesti samoja joiden avulla muiden solujen vaiku-
tuksesta solut indusoituvat erilaistumaan tietyik-
si soluiksi. (Jurisicova ja Acton 2004). Näiden 
eri signaalien yhteisvaikutus on ratkaisevaa, eikä 
vielä tarkkaan tunneta kaikkia tapah  tumaketjuja, 
jotka aiheuttavat sen, että juuri tietty solu aktivoi 
apoptoosin tietyssä vaiheessa. On mahdollista, 
että nämä solukuolemat ovat seurausta siitä, ettei 
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kaikille kehittyville soluille riitä tarpeeksi solu-
nulkoisia eloonjäämissignaaleja. Muun muassa 
B-solu lymfooma-2 – perheen proteiinit (Bcl-2) 
ovat antiapoptoottisia, ja niillä on tärkeä rooli 
solun ja myös var  haisalkion apoptoosin käyn-
nistymisessä tai käynnistymättä jäämisessä, ja 
ne onkin alun perin tunnettu esisyöpägeenei-
nä (Boumela ym. 2011). Kauan tunnettu tärkeä 
apoptoosin säätelijä on myös sytokiini TNF (tu-
mor necrosing factor), joka suojaa eliötä aiheut-
tamaila apoptoosia esimerkiksi kasvainsoluissa 
(Niemi ym. 1994).

Joka tapauksessa sekä sisäisessä että ulkoises-
sa aktivaatiotiessä solun sisällä tavataan entsyy  
mejä, joita kutsutaan kaspaaseiksi. Ne ovat pro-
teaaseja, jotka ovat solussa inaktiivisina tsy  mo-
geeneinä mutta jotka aktivoiduttuaan sisältäpäin 
pilkkovat solun rakenteet ja hajottavat so  lun. 
Tässä prosessissa mm. kromatiini ja tuma pilko-
taan, solu kutistuu ja lopulta jäännökset jäävät 
solukalvonpalasten sisään ja ne fagosytoidaan 
(Hardy 1999, Jurisicovaja Acton 2004).

Apoptoosin päätehtävät alkion 
kehityskessä

Rakenteiden muodostus

Apoptoosilla on merkittävä tehtävä morfoge-
neesissä eli rakenteiden ja elinten muodostumi  
sessa. Erityisesti ennen neljättä viikkoa alkion 
kehitys vaatii paljon solujen vaeltamista ja li  
sääntymistä sekä myös poistamista. Apoptoo-
sia tapahtuu jo, kun alkio kiinnittyy kohdun sei  
nämään. Siinä apoptoosin avulla poistetaan osa 
kohdun limakalvon epiteelisoluista, mikä mah-
dollistaa alkion tunkeutumisen kohdun limakai-
voon (Kierszenbaum 2007). Myös istukan ve-
risuonten muodostuminen sekä lukemattomien 
muiden varhaisalkion rakenteiden kehitys vaatii 
apoptoosia. Esimerkiksi alkusuolen muodostu-
misessa on monia vaiheita, erityisesti sen aukea-
minenloppupäästään ja siitä kehittyvien sisäelin-
ten eroaminen itse maha  suolikanavasta, joissa 
apoptoosi on tärkeässä roolissa. Myöhemmässä 
vaiheessa apoptoosia tapahtuu mm. hampaiden 
ja sydämen kehityksessä. Voidaan ajatella, että 
kaikki rakenteet, jotka alkiossa eroavat toisis-
taan, esimerkiksi vatsa- ja rintaontelon viskeraa-
lisen ja lateraalisen lehden irtoaminen, tapahtuu 
apoptoosilla (Sadler 2009).

Hyvä esimerkki morfogeneesistä on sormien 
ja varpaiden muodostuminen, jossa tietty osa 
so  luista kuolee jäljelle jäävien solujen välistä, 
jolloin muodostuu toisistaan erillään olevia ulok  
keita. Pehmeän kudoksen soluissa, jotka sijait-
sevat sormien välisellä alueella, voidaan havaita 
tiivistyneitä kromatideja ja ne voivat olla makro-
fagien kaltaisten solujen fagosytoimia. Hiirillä ja 
kanoilla on havaittu kaspaasien aktivaatiota tällä 
alueella. Pikkuhiljaa nämä rykelmät laaje  ne-
vat ja lopulta yhdistyvät, jolloin sormien väliin 
muodostuu yhteinäinen apoptoottinen alue (Her-
nandez-Martinez ym. 2011). Mikäli apoptoosi 
jostain syystä on puutteellista, sikiölle ei kehity 
viittä erillistä sormea tai varvasta, vaan osa niistä 
voi olla yhdessä. Tällaista ilmiötä kutsutaan syn-
daktyliaksi (Cross ym. 1968, Femåndez-Terån 
ym. 2006). Jos apoptoosilla taas erotetaan liian 
monta sormea tai varvasta, on kyseessä polydak-
tylia.

4  

 
 

 

 

Kuva 1. Apoptoosin eteneminen ihmisalkion sormien muodostuksessa. Apoptoosi alkaa 

normaalisti 

 

4 eri kohdassa käden harjanteen apikaalisessa ektodermissä. Mukailtu Sadler 2009: s. 
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Tarpeettomien  rakenteiden poistaminen 

 

Useat kehityksen alkuvaiheessa muodostuvat rakenteet poistetaan myöhemmässä kehitysvai- 

heessa tarpeettomina apoptoosin avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi rakenteet jotka ovat 

evoluution myötä jääneet nisäkkäiltä pois, kuten kaloilta edelleen löytyvät esimunuaisputket. 

Myös sukupuolten väliset eroavuudet saadaan osittain aikaiseksi apoptoottisilla 

mekanismeilla. Elimet, jotka ovat ominaisia toiselle sukupuolelle, poistetaan apoptoosilla 
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Kuva 1. Apoptoosin eteneminen ihmisalkion sor-
mien muodostuksessa. Apoptoosi alkaa normaa-
listi 4 eri kohdassa käden harjanteen apikaalises-
sa ektodermissä. Mukailtu Sadler 2009: s. 135.

Tarpeettomien rakenteiden poistaminen

Useat kehityksen alkuvaiheessa muodostuvat 
rakenteet poistetaan myöhemmässä kehitysvai  
heessa tarpeettomina apoptoosin avulla. Tällai-
sia ovat esimerkiksi rakenteet jotka ovat evo-
luution myötä jääneet nisäkkäiltä pois, kuten 
kaloilta edelleen löytyvät esimunuaisputket. 
Myös sukupuolten väliset eroavuudet saadaan 
osittain aikaiseksi apoptoottisilla mekanismeilla. 
Elimet, jotka ovat ominaisia toiselle sukupuolel-
le, poistetaan apoptoosilla toiselta sukupuolel-
ta. Mullerin tiehyt, joka naispuolisella alkiolla 
muodostaa kohdun ja munanjohtimet, poistetaan 
miespuoliselta alkioita apoptoosilla. Vastaavasti 
miespuolisella alkiolla mm. rakkularauhanen ja 
siemenjohdin muodostuvat Wolffm tiehyeestä, 
joka naispuoliselta alkioita tarpeettomana elimi-
noidaan (Jacobson ym. 1997).
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Solumäärän kontrollointi

Alkionkehityksen aikana useimmissa elimissä 
soluja tuotetaan ylimäärin ja niiden määrä tasa  
taan oikeaksi ohjelmoidun solukuoleman avulla. 
Hermostossa sekä hermosoluja että hermotu  ki-
soluja, kuten oligodendrosyyttejä, muodostetaan 
reilusti enemmän kuin niitä tarvitaan, ja suurin 
osa niistä tuhotaan apoptoosilla tarvittavan toi-
mivan hermokudoksen saamiseksi. Muun muas-
sa ympäristö yhdessä muiden tekijöiden kanssa 
vaikuttaa siihen, mitä hermosoluista jää  vät ke-
hittyvään alkioon. Tämän on arveltu johtuvan 
siitä, ettei hermostokasvutekijöitä (NGF) riitä 
kaikille soluille, jolloin osa ajautuu apoptoosiin. 
Jos hermostokasvutekijää tuotetaan yli  määrin, 
aivokudos voi lopulta täyttää aivokopan ja aivo-
kammiot, ja tunkeutua kasvojen luista ulos (Ja-
cobson ym. 1997, Sadler 2009). Naisilla kaikki 
munasolujen esiasteet muodostuvat ennen syn-
tymää, ja sen jälkeen suurin osa niistä tuhotaan 
apoptoottisesti. Suurin lukumäärä eli noin 7 mil-
joonaa itusolua saavutetaan 5 kuukauden iässä ja 
tästä eteenpäin munasolujen esiasteiden määrä 
koko ajan vähenee, kunnes murrosikään tultaes-
sa lukumäärä on noin 40 000 (Sadler 2009).

Epänormaalien ja elimistölle vaarallisten 
solujen tuhoaminen

Apoptoosin tehtävänä on myös laaduntarkkai-
lu sekä elimistön mahdollisimman hyvän toimi  
vuuden varmistaminen, eli epänormaalien, hai-
tallisten tai väärissä paikoissa olevien solujen tu-
hoaminen. Sillä tuhotaan muun muassa sellaiset 
T- ja B-lymfosyytit, jotka eivät tuota hyö  dyllisiä 
antigeenispesifisiä reseptoreja tai tuottavat eli-
mistöstä itsestään aktivoituvia reseptore  ja (Ja-
cobson ym. 1997). DNA:n vaurioituminen joko 
normaalissa mitoottisessa solunjakau  tumisessa 
tai sukusoluissa, jotka myöhemmin hedelmöit-
tyvät, johtaa tavallisesti ohjelmoidun solukuo-
leman aktivoitumiseen tai vähintään solusyklin 
pysäyttämiseen G-vaiheeseen esimer  kiksi p53-
geenin koodaaman proteiinin avulla. P53-geeni 
toimii näin myös tärkeänä tekijänä syövän ehkäi-
syssä (Niemi ym. 1997, Amaral ym. 2010).

Alkion spontaani abortti
Arvellaan, että jopa n. 75 % hedelmöittyneis-
tä munasoluista kuoleespontaanisti, ja vain osa 
kiinnittyy kohdun seinämään ja jatkaa kasvuaan. 
Erityisesti in vitro -olosuhteissa vain pieni osa 
tsygooteista on jatkanut normaalia kasvuaan, ja 
suurimmassa osassa ollaan voitu nähdä merkke-
jä apoptoosista, joista yksi tärkein on kromatii-
nin pilkkoutuminen (Jurisicova ja Acton 2004). 
Myös jo kohdun seinämään kiinnittyneistä alki-
oista osa kuolee spontaanisti apoptoosin avulla. 
Apoptoosi näissä tapauksissa on suojamekanis-
mi, jonka tehtävänä on estää kehityksen jatku-
minen niillä alkioilla, jotka todennäköisesti eivät 
tulisi selviämään myöhemmässä vai  heessa.

Tekijöitä, jotka aiheuttavat apoptoosia alkiossa 
ovat esimerkiksi kromosomi- ja DNA-vauriot, 
alkion huono metabolia sekä oksidatiivinen 
stressi. Nämä tekijät tai niiden ja muiden teki-
jöiden yhteisvaikutus saattavat aiheuttaa alkion 
geenien luennassa muutoksia ja vaikuttaa sen 
kautta apoptoosin aktivaatioon, esimerkiksi niin, 
että antiapoptoottisia proteiineja saadaan synte-
tisoitua liian vähän (Jurisicova ja Acton 2004). 
Tärkeä ryhmä spontaanin abortin aiheuttajia ovat 
kromosomipoikkeavuudet, jolloin apoptoosin 
laukaisijana toimii muun muassa edellä mainittu 
p53-geeni, joka siis säätelee solusykliä ja elimi-
noi DNA:n kahdentumisessa tapahtuvia virheitä. 
Kromosomipoikkeavuudet lisääntyvät äidin iän 
myötä, ja hiiriä tutkittaessa onkin huomattu että 
alkioiden apoptoosia tapahtuu enemmän iäkkäil-
lä yksilöillä (Jurisicova ja Acton 2004). Myös 
alkion huono kasvuympäristö, esimerkiksi jos 
kohdun limakalvo on tehty läpäisemättömäksi 
hormonipillereillä eikä alkio pääse kiinnitty-
mään, voi aiheuttaa apoptoosia ja spontaanin 
keskenmenon (Hardy 1999). Joissakin tutkimuk-
sissa (Boumela ym. 2011) on kuitenkin esitetty, 
ettei voida olla täysin varmoja siitä, onko apop-
toosi varhaisalkion varsinai  nen kuoleman aihe-
uttaja vai sen seuraus.
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Johdanto
Sukupuoli määräytyy hedelmöityshetkellä isäl-
tä saatavan sukupuolikromosomin (X tai Y) 
mukaan. Aluksi sikiöllä on erilaistumattomat 
sukupuolielinten aiheet, jotka sitten myöhem-
min kehittyvät maskuliiniseen tai feminiiniseen 
suuntaan sukupuolikromosomien geenien vaiku-
tuksesta. Näitä geenejä ovat muun muassa SRY 
ja Wnt-4. Ensin kehittyvät kives ja munasarjat, 
ja näiden erittämien hormonien vaikutuksesta 
kehittyvät tiehyet ja ulkoiset sukupuolielimet. 
Maskuliiniseen kehitykseen vaaditaan joka vai-
heessa kiveksen eritystoimintaa, ja sen puuttu-
essa sukupuolielimet kehittyvät feminiiniseen 
suuntaan. Sukupuolielinten kehityksessä esiin-
tyy monenlaisia häiriöitä, esimerkiksi kromo-
somivirheen tai kivesvaikutuksen puuttumisen 
(pojilla) takia. Yleisimmästä kromosomivir-
heestä (sukupuolikromosomit: XXY) aiheutuu 
Klinefelterin oireyhtymä. Toisesta tyypillisestä 
sukupuolikromosomivirheestä aiheutuu Turnerin 
oireyhtymä. 

Sukupuolikromosomit
Ihmisellä on yhteensä 23 kromosomiparia, joista 
22:ta kutsutaan autosomeiksi. Näiden kromoso-
mien geeneillä on vaikutuksia fyysisiin ominai-
suuksiin, kuten pituuskasvuun ja silmien väriin. 
Sukupuolen määräytymiseen vaikuttaa vain vii-
meinen, 23. kromosomipari, jonka kromosomeja 
kutsutaankin sukupuolikromosomeiksi. Hedel-
möityshetkellä lapsi saa äidin munasolusta 22 
tavallista kromosomia ja yhden X-kromosomin, 
ja isän siittiöstä taas 22 tavallisen kromosomin 
lisäksi joko X- tai Y-kromosomin. Munasolun 
kromosomisto ei siis vaikuta lapsen sukupuo-
leen. Isältä saatava X-kromosomi ohjaa tytön 
sukupuoliseen kehitykseen, jolloin siis naisen 
genotyyppi on XX. Miehen genotyyppi on siis 
XY. Y-kromosomin omaavalla sikiöllä on ge-
neettinen koodi nimeltään ns. testis determing 
factor eli TDF, joka muuttaa gonadin eli kaksi-
neuvoisen sukurauhasen kehittymisen kiveksek-

si. Jos sikiön geneettinen koodi ei toimi, tai sillä 
ei ole Y-kromosomia, kehittyvät automaattisesti 
munasarjat. Anti Mullerian inhibiting substance 
eli MIS on kiveksen erittämä aine, joka aikaansaa 
miehen sukupuolielinten kehittymisen tukemalla 
Wolffin tiehyeiden kehittymistä estäen Mullerin 
tiehyiden kehityksen (Bjålie 2008, Dunkel 2000, 
Venhola 2009).

Geenien vaikutus sukupuolen 
määräytymiseen

SRY

SRY on kiveksen kehitystä ohjaava geeni, joka 
sijaitsee Y-kromosomissa. Sen tuote, TDF, oh-
jaa gonadin kehityksen miehiseen suuntaan. 
SRY-geeni on koostumukseltaan yhden eksonin 
kokoinen. Geenin keskellä sijaitsee DNA:ta si-
tova HMG box, joka on 80 aminohapon kokoi-
nen. Tämä HMG box vaikuttaa geenien luentaan 
DNA:han sitoutumisen ja DNA:han taipumisen 
kautta (Dunkel 2000).

Wnt-4

Alkion kehitysvaiheen alussa kummallakin su-
kupuolella on samanlainen sukurauhasen aihe, 
joka myöhemmin muuttuu geenien ja hormonien 
vaikutuksesta joko munasarjaksi tai kiveksek-
si. Miehillä SRY geenin aktivoituminen sulkee 
Wnt-4:n toiminnan, kun taas naisilla sitä ilmenee 
syntymään asti. 

Tämän geenin puuttuminen aiheuttaa naarashii-
rillä testosteronin tuotannon aktivoitumisen, mu-
nasolujen puuttumisen ja sukuelinten muutoksen 
miehiseen suuntaan. Lisäksi Mullerin tiehyeet 
eivät kehity, joten naiselle ei muodostu munan-
johdinta, kohtua eikä emättimen yläosaa. Wnt-4 
geenin puuttuminen uroksella ei vaikuta sen su-
kupuolen kehittymiseen (Komu 2002).
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Muita sukupuolen määräytymiseen 
vaikuttavia geenejä
Yksi tärkeä sukupuoliseen kehitykseen, kuten su-
kurauhasten muodostumiseen, vaikuttava geeni 
on tuumorisupressorigeeni Wt-1. Sen ekspressio 
on huomattavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa 
sikiön kehityksessä. Toinen merkittävä tekijä on 
DSS-lokus, jonka kaksi kopiota estää sukupuo-
lirauhasen kehittymisen kivekseksi, vaikka SRY 
olisikin läsnä. Tämä lokus sisältää myös tärke-
än geenin, DAX-1. Lisämunuaishypoplasia voi 
aiheutua tämän geenin mutaation seurauksena 
(Dunkel 2000).

Kuva 2: Isältä ja äidiltä saatavat sukupuolikro-
mosomit ja niiden vaikutus lapsen sukupuoleen. 
(Sadler 2006)

Sukupuolirauhasten, sukupuolielinten 
tiehyiden ja ulkoisten 
sukupuolielinten kehitys
Sikiön geneettinen sukupuoli määräytyy hedel-
möityksessä, mutta 6. viikkoon asti sikiöllä on 
sukupuolesta riippumaton, indifferentti suku-
puolirauhanen. Alussa sikiöillä on myös mo-
lempien sukupuolielinten tiehyiden aiheet, joista 
myöhemmin kehittyvät sukupuolikromosomien 
määräämät naaras- (Mullerin) tai miespuoliset 
(Wolffin) tiehyet vastakkaisen sukupuolen tie-
hyiden aiheiden surkastuessa. Sukupuolirau-
hasten erittämät hormonit ohjaavat tiehyiden ja 
ulkoisten sukupuolielinten kehitystä. Miespuo-

linen kehitys vaatii kivesten testosteronin tuo-
tantoa, kun taas naispuolinen kehitys tapahtuu 
kivesvaikutuksen puuttuessa, estrogeenien oh-
jaamana (Dunkel 2000, Sadler 2006).

Kivekset

Kivekset alkavat kehittyä 6. viikolla Y-kromo-
somin SRY-geenin vaikutuksesta, kun välikudos 
ja kivesjuosteet erilaistuvat. Siementiehyiden 
rakenteisiin kuuluvat Sertiolin solut tuottavat 
anti-Muller-hormonia, joka saa aikaan naispuo-
listen Müllerin tiehyiden surkastumisen. Sertolin 
solujen erilaistuminen tapahtuu samaan aikaan, 
kun FSH (follikkeleita stimuloiva hormoni) tu-
lee plasmaan. 8. viikolla välikudokseen ilmes-
tyy Leydigin soluja, jotka erittävät testosteronia. 
Niiden määrä ja täten kivesten testosteronipitoi-
suus määräytyy plasman gonadotropiinisra, joka 
on peräisin istukasta ja sen pitoisuus noudattelee 
pitoisuuksia äidin veressä (Dunkel 2000, Sadler 
2006).

Munasarjat

Munasarjojen kehitys alkaa 8. viikolla Y-kro-
mosomin SRY-geenin vaikutuksen puuttuessa. 
Munasarjojen oosyyttien kehitys ja granuloo-
sasolukon paksuuntuminen tapahtuvat samaan 
aikaan, kun FSH ja LH (luteinisoiva hormo-
ni) tulevat plasmaan. Sikiön hypofyysiin nämä 
hormonit tulevat 10 viikon iässä. Vaikka sikiön 
plasman estrogeenipitoisuus on suuri, ei sikiön 
munasarjoissa ole todettu selkeää steroidituotan-
toa. Estrogeeni lieneekin peräisin äidin plasmas-
ta ja istukasta (Dunkel, 2000).

Sukupuolielinten tiehyiden ja ulkoisten 
sukupuolielinten kehitys ja sen 
hormonaalinen säätely

Kiveksen tiehyet kehittyvät Wolffin tiehyistä 
Leydigin solujen aikaansaaman suuren paikal-
lisen testosteronipitoisuuden johdosta. Tämän 
kriittinen ajankohta on 8.-9. viikolla.. Naispuo-
liset tiehyet taas surkastuvat Sertolin solujen 
AMH:n vaikutuksesta. 

Naispuolisella sikiöllä tiehyet kehittyvät Mülle-
rin tiehyistä kivesvaikutuksen puuttuessa estro-
geenien ohjaamana ja Wolffin tiehyet surkastu-
vat. Estrogeenit ovat peräisin äidiltä, joten sikiön 
munasarjalla ei ole osuutta tässä kehityksessä.
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Ulkoiset sukupuolielimet ovat kummallakin 
sukupuolella samanlaiset 9 viikon ajan, jolloin 
syntyy niiden bipotentiaalinen alkumuoto. Tä-
män kehitys maskuliiniseen suuntaan edellyttää 
testosteronia; ulkoisten genitaalien kudoksessa 
testosteroni muuttuu 5a-reduktaasi-entsyymin 
vaikutuksesta dihydrotestosteroniksi (DHT), 
joka sitten saa aikaan näiden maskuliinistumi-
sen. Naispuoliseksi alkumuoto kehittyy kives-
vaikutuksen puuttuessa ja estrogeenien ohjaama-
na (Dunkel 2000, Sadler 2006).

Kuva 2: Sukupuolielinten erilaistuminen Mullerin 
ja Wolffin tiehyistä (Dunkel 2000, Venhola 2009).

Häiriöt sukupuolen kehityksessä
Maskuliininen kehitys vaatii kiveksen eritys-
toimintaa, mutta feminiininen kehitys tapahtuu 
kiveksen vaikutuksen puuttuessa. Poikapuoli-
sella sikiöllä voi siis olla monenlaisia kehitys-
häiriöitä, jos kivesten toiminta ei ole normaalia. 
Miespuolisten sukupuolielinten kehitykseen tar-
vitaan kivesvaikutus kivesten molemmilla puo-
lilla erikseen, joten sukupuolielinten kehitys voi 
olla myös epäsymmetristä esim. toisen kiveksen 
puuttuessa. Lisäksi tarvitaan oikeat ajankohdat 
testosteronin ja AMH:n erityksessä. Munasar-
jan kehittymiseen taas tarvitaan X-kromosomin 
ja autosomin geenejä. Tyttöpuolinen sikiö voi 
myös maskuliinistua androgeenien vaikutuk-
sesta. Yleisimpiä kehityshäiriöitä ovat Kline-
felterin ja Turnerin oireyhtymät. Klinefelterin 
oireyhtymässä miespuolisella sikiöllä on yksi tai 
useampi ylimääräinen X-kromosomi, ja se esiin-
tyvyys on 1:500–1:1000 miehistä.. Selvää syytä 
tähän ei tunneta, mutta joskus sukukromien ja-
kautumisessa tapahtuu virheitä: munasarjassa 
on kaksi X-kromosomia tai siittiössä X- ja Y-
kromosomi. Oireita ovat mm. hedelmättömyys, 
vähäinen karvoitus ja kivesten pienuus. Turnerin 
oireyhtymässä taas naispuolisella sikiöllä toinen 
X-kromosomi puuttuu tai on poikkeava, ja sen 
esiintyvyys on 1:2000–1:2500. Oireita ovat mm. 
pituuskasvun hidastuminen, sydämen ja munu-
aisten poikkeavuus ja hedelmättömyys. Vaikka 
pituuskasvu hidastuu, henkinen kehitys on nor-
maalia (Dunkel 2000).

Kuva 3: Geenien vaikutus sukupuolen määräytymiseen (Dunkel 2000). 
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