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Lääketieteen menetelmien kehittyessä kasvaa kysyntä ja tarve uusille menetelmille 

potilaiden hoidossa. Tutkimuksen myötä on saatu tietoa kantasoluista, niiden erilaistamisesta 

ja kasvatuksesta laboratorio-olosuhteissa. Kasvua ja erilaistumista ohjaavien tekijöiden 

vaikuttaessa soluja voidaan ohjata erilaistumaan haluttua suuntaa kohti. Luukudospuutosten 

hoidossa on käytetty biomateriaaleja jo muutamia kymmeniä vuosia. Viime vuosina on 

alettu käyttämään erilaistettuja autologisia kantasoluja yhdessä biomateriaalien kanssa. 

Biomateriaalit voivat olla luuta tai luuta korvaavaa materiaalia, joita voidaan tarpeen 

mukaan muotoilla haluttuun muotoon. Alan julkaisuissa on esitetty jo muutamia aiheeseen 

soveltuvia potilastapauksia, joten aiheeseen liittyvä aktiivinen tutkimustyö on maailmalla 

käynnissä. 

 

Tässä tutkielmassa käsitellään kirjallisuuskatsauksen muodossa nykyhetken vertaisarvioitua 

tietoa rasvakudosperäisten kantasolujen ja kasvutekijöiden käytöstä kallon alueen 

luukudospuutosten hoidossa. Tutkielma sisältää myös pienen osan käytännön työn 

kuvaamisesta. 
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1. JOHDANTO 

 

Luu on solutoiminnan seurauksena jatkuvasti uusiutuva kovakudos, jota osteoklastit 

hajottavat ja osteoblastit tuottavat (Gastaldi ym. 2010). Sen johdosta luulla on hyvä kyky sekä 

parantua traumoista että vahvistua paikallisten ärsykkeiden seurauksena, mutta joissain 

tilanteissa luonnollinen paranemisprosessi ei ole riittävää tai lainkaan mahdollista esimerkiksi 

suuren luudefektin regeneroituminen jää vajaaksi pehmytkudosten aiheuttaman paineen 

vuoksi ja tällöin luun normaali anatominen muoto ei voi täysin palautua paranemisprosessin 

myötä (Gastaldi ym. 2010, Elgali ym. 2014). Yksi tapa määritellä kriittisen luudefektin koko 

on pienin defekti, joka ei parane yksistään kalvolla rajattaessa, vaan vaatii lisäksi joko 

autologisen eli samasta yksilöstä peräisin olevan luusiirteen tai luuta korvaavan materiaalin 

(Fayaz ym. 2011). Lääketieteen hoitomenetelmien kehittyessä luusiirteiden tarve on kasvussa 

potilaiden hoidossa (Tirkkonen ym. 2011, Tirkkonen ym. 2013, Elgali ym. 2014). Vuosittain 

suoritetaan yli kaksi miljoonaa luusiirretoimenpidettä ympäri maailman (Tirkkonen ym. 

2013). Perinteisten luusiirteiden käytössä on myös rajoitteita, joten on tarvetta kehittää uusia 

menetelmiä luukudospuutosten korvaamiseen (Tirkkonen ym. 2011, Tirkkonen ym. 2013). 

Esimerkiksi synnynnäisen syyn, anatomisen rakenteellisen poikkeavuuden, trauman tai 

sairauden seurauksena syntyneen suuren luupuutoksen korvaamiseen potilaasta otettu 

omakudossiirre ei ole aina mahdollinen tai määrällisesti riittävä, ja allogeeniset eli toisesta 

yksilöstä otetut tai synteettiset, luuta korvaavat siirteet voivat olla kyseisissä tapauksissa liian 

riskialttiita, koska ne voivat esimerkiksi aiheuttaa huomattavan suuren tulehdusvasteen ja 

niiden verisuonittuminen voi jäädä vajaaksi, josta voi seurata siirteen nekrotisoituminen ja 

menetys. 

 

Viime aikoina on tutkittu ja kliinisesti kokeiltu potilaan omasta rasvakudoksesta eristettyjen 

mesenkymaalisten kantasolujen (adipose tissue derived stem cells, ASC) erilaistamista luuta 

muodostaviksi osteoblasteiksi ex vivo erilaisten kasvua ohjaavien tekijöiden esimerkiksi bone 

morphogenic protein (BMP), vascular endothelial growth factor (VEGF), osteogenic medium 

(OM) ynnä muiden kanssa (Tirkkonen ym. 2013). Laboratoriossa erilaistetut kantasolut on 

asetettu kovakudoksen komponentteja sisältävän biomateriaalin (esimerkiksi 

kalsiumfosfaattirakeet tai bioaktiivinen lasi) kanssa esimerkiksi titaanista valmistettuun, 

halutun muotoiseen verkkomaiseen muottiin ja kyseinen muotti on asetettu potilaaseen joko 
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suoraan haluttuun kohtaan tai muualle elimistöön esimerkiksi lihaksen sisälle mahdollistaen 

luusiirteen kypsymisen ja verisuonittumisen in vivo (Mesimäki ym. 2009, Sándor ym. 2013). 

Rasvakudosta on suosittu siirteenä, koska sitä on yleensä hyvin saatavilla ja siinä on runsaasti 

kantasoluja tilavuusyksikköä kohden, joten rasvakudos on hyvä lähde kantasoluperäisen 

luusiirteen tuottamiseen (Locke ym. 2009, Mesimäki ym. 2009, Griesche ym. 2010). 

Kasvutekijöiden osalta tarvitaan edelleen lisää tietoa erilaistumisen ohjaamisessa ja 

tavoitteena on selvittää optimaalinen yhdistelmä eri kasvutekijöistä. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja koostaa jo julkaistuista tutkimuksista kattava 

kirjallisuuskatsaus rasvakudosperäisten kantasolujen (ASC) kliinisestä käytöstä sekä eri 

kasvutekijöiden ja biomateriaalien käytöstä luukudospuutosten hoidossa. 

 

 

2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Luukudospuutosten korvaamiseen on useita eri menetelmiä ja vielä nykyään 

omakudossiirrettä eli autologista siirrettä pidetään niin sanottuna kultaisena standardina 

(Sándor ym. 2013, Elgali ym. 2014). Suuret omakudossiirteet aiheuttavat potilaalle haittaa 

luovutuskohdan alueelle (Gautschi ym. 2007, Mesimäki ym. 2009, Sándor ym. 2013). Haitta 

voi olla esimerkiksi pitkittynyt paraneminen, mahdollinen haavainfektio, kirurgisesta 

toimenpiteestä seuraava kipu ja paikallinen kudospuutos, immobilisaatio ja elämänlaadun 

heikkeneminen edellä mainituista johtuen (Gautschi ym. 2007, Elgali ym. 2014). Viime 

aikoina luukudospuutoksia on hoidettu autologisten ASC:en avulla (Tirkkonen ym. 2013). 

Kyseinen menetelmä on vielä uusi ja sillä on mahdollista saada hoitotuloksia paremmaksi 

vähemmillä kirurgisilla toimenpiteillä (Mesimäki ym. 2009). Luun tuotto yksilön omia soluja 

hyödyntäen on lupaava keino suurten luukudospuutosten korvaamisessa (Tirkkonen ym. 

2013). 

 

Luukudoksen tuottoon käytetään biomateriaalien, bioaktiivisten molekyylien ja kantasolujen 

yhdistelmää (Mesimäki ym. 2009, Sándor ym. 2013, Elgali ym. 2014). Kantasolujen avulla 

tuotettava kudos määrää lähtösolukon, josta tarvittavat kantasolut eristetään (Sándor ym. 

2013). Nykyään kliinisessä käytössä hyödynnetään aikuisten multipotentteja kantasoluja, 

joiden eristyksestä aiheutuva haitta on potilaalle vähäinen ja joilla on hyvä kyky erilaistua ja 

soveltua luukudoksen tuottoon (Sándor ym. 2013). Rasvakudoksen on todettu olevan hyvä 
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mesenkymaalisten kantasolujen lähde (Locke ym. 2009, Mesimäki ym. 2009, Gastaldi ym. 

2010, Griesche ym. 2010, Tirkkonen ym. 2011, Vicente López ym. 2011, Sándor ym. 2013). 

Luuytimeen verrattuna rasvakudoksesta saadaan paremmin kantasoluja ja niiden viljely on 

helpompaa ja kasvatus nopeampaa (Locke ym. 2009). Etu autologista kudosta käytettäessä on 

immunologinen yhteensopivuus ja infektioiden leviämisen riskin minimointi (Mesimäki ym. 

2009). Lisäksi eläinperäisten aineiden käytön vähentäminen ja ihmisperäisten reagenssien 

käyttö ovat tärkeässä asemassa kantasoluhoitojen kehittämisessä (Vicente López ym. 2011, 

Kyllönen ym. 2013). Näin ollen autologisten solujen käyttöä voidaan pitää turvallisena 

vaihtoehtona kliinisiin sovelluksiin, kun eläinperäisiä komponentteja ei ole mukana ja 

huomioidaan koko prosessia koskevat käytännöt puhtauteen ynnä muuhun liittyen (Mesimäki 

ym. 2009). 

 

Kantasolututkimuksen myötä on saatu selville, että kantasoluja on erityyppisiä ja siten niiden 

erilaistumispotentiaali vaihtelee solukon, sijainnin ja yksilön kehitysvaiheen mukaan. Eroja 

esiintyy lisäksi solujen morfologiassa ja geeniekspressiossa. Totipotentti kantasolu 

(esimerkiksi hedelmöittynyt munasolu) kykenee erilaistumaan kaikille elimistön endo-, ekto- 

ja mesodermaalisille solulinjoille ja lisäksi sekä alkion että sikiön kehityksen vaatimia 

ulkoisia rakenteita tuottaville solulinjoille, joista amnionkalvo ja istukka kehittyvät 

(Szabłowska-Gadomska ym. 2013). Pluripotentti kantasolu eroaa totipotentista kantasolusta 

siten että se ei kykene erilaistumaan ulkoisia rakenteita tuottavaksi, esimerkiksi 

blastokystavaiheen sisäsolumassan embryonaalinen kantasolu ja napaveren kantasolut ovat 

pluripotentteja. Multipotentti kantasolu kykenee erilaistumaan usealle läheisesti toisiaan 

muistuttavalle solulinjalle esimerkiksi osteo- tai kondrogeeniseen suuntaan. Oligopotentit 

kantasolut voivat erilaistua muutamaksi solutyypiksi esimerkiksi imukudoksen soluiksi tai B- 

ja T-soluiksi. Unipotentti kantasolu voi tuottaa vain yhtä solua. Nykytiedon mukaan 

kantasolujen erilaistumiseen vaikuttavat niiden ympäristöstä tulevat biokemialliset signaalit, 

joita ovat käytännössä erilaiset molekyylit, jotka esimerkiksi aktivoivat ja inaktivoivat 

solukalvon pinnalla olevia spesifejä reseptoreita ja sitä kautta vaikuttavat solunsisäiseen 

signalointiin geneettiseltä tasolta aina solun proteiinisynteesiin ja tuotettujen proteiinien 

kuljetukseen ja muokkaamiseen saakka. Solun erilaistumista ohjaavat solun ympäristöstä 

tulevat kasvutekijät. Viimeaikaisen tutkimustiedon perusteella erilaistunut solu on 

biokemiallisin keinoin mahdollista ohjata solulinjalla takaisin kantasoluun päin (Szabłowska-

Gadomska ym. 2013). Kantasolujen käytössä rajoitteena ovat esimerkiksi eettiset seikat 

embryonaalisten kantasolujen osalta, luuytimen kantasolujen kivulias otto ja vähäinen saatava 
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solumäärä sekä napaveren kantasolujen otto synnytyksen aikoihin ja niiden pitkäaikaisen 

säilönnän tarve autologisessa käytössä (Locke ym. 2009). ASC:a käytettäessä ei ole eettistä 

ongelmaa (Griesche ym. 2010). 

 

ASC voi erilaistua useaan suuntaan esimerkiksi rasvasoluksi, rustosoluksi tai osteoblastiksi eli 

luuta tuottavaksi soluksi (Locke ym. 2009, Gastaldi ym. 2010, Chen ym. 2013, Kyllönen ym. 

2013, Sándor ym. 2013, Tirkkonen ym. 2013). Lisäksi erilaistumista voi tapahtua hermo- ja 

lihaskudokseksi in vitro (Mesimäki ym. 2009). Osteogeenisessä ympäristössä ASC:t 

ilmentävät geenejä ja tuottavat proteiineja, jotka ovat ominaisia osteoblasteille, esimerkiksi 

alkalinen fosfataasi (ALP), tyypin I kollageeni, osteopontiini, osteonektiini, osteokalsiini,  

luun sialoproteiinit, runt-related transcription factor 1 (RunX-1), BMP-2, BMP-4 sekä 

reseptorit BMP-I ja BMP-II ja lisäkilpirauhashormonireseptori (Gastaldi ym. 2010). 

 

Käytännön kannalta pelkät solut eivät riitä, vaan lisäksi tarvitaan kasvutekijöitä (Mesimäki 

ym. 2009, Ko ym. 2013, Kyllönen ym. 2013). Paranemisprosessin aikana luun 

muodostumisen säätelyyn osallistuu useita luusta ja sitä ympäröivästä kudoksesta vapautuvia 

kasvutekijöitä (Tirkkonen ym. 2013). Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa suotuisat kasvutekijät ja 

-olosuhteet, joilla pystytään ohjaamaan kantasolujen kasvua ja erilaistumista samalla 

säilyttäen niiden kyky selviytyä ja erilaistua eri solulinjoille (Vicente López ym. 2011). 

Tutkimuksia tehdessä on luotettu normaalisti kudoksissa esiintyviin osteoinduktiivisiin BMP-

perheen jäseniin, mutta kasvutekijöinä ne ovat kalliita ja niiden turvallisuus ja tehokkuus on 

viime aikoina kyseenalaistettu (Kyllönen ym. 2013 , Tirkkonen ym. 2013). Osteoinduktiolla 

tarkoitetaan ominaisuutta, joka käynnistää luun muodostumisen (Heliotis ym. 2009). 

Luukudoksen muodostuminen vaatii myös samanaikaisen angiogeneesin eli verisuonituksen 

kehittymisen, joten osteoinduktiivisen kasvutekijän lisäksi tarvitaan myös angiogeneettistä 

kasvua stimuloivia tekijöitä. Joillakin kasvutekijöillä on sekä osteo- että angiogeneettisiä 

ominaisuuksia. Kasvutekijöiden käytön on oltava turvallista ja tehokasta, joten oikea 

annostus, sopiva käyttömenetelmä, hyvä vapautumiskinetiikka ja riittävä biologinen 

aktiivisuus ovat tärkeässä roolissa. Paikallinen vaikutus halutun vasteen saavuttamiseksi ja 

systeemisten haittojen minimoimiseksi yhdessä optimaalisen pitoisuuden kanssa ovat 

kasvutekijöiden käytöltä vaadittavia asioita (Bai ym. 2013). Edellä mainitut seikat vaativat 

edelleen in vivo tutkimuksia.  

 

Solujen kyky erilaistua paranee sopivaa biomateriaalia ja suotuisaa kasvatusalustaa 
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käytettäessä (Mesimäki ym. 2009). Biomateriaali toimii tukirankana ja pitää yllä tilan, mikä 

mahdollistaa kantasolujen vaeltamisen, kasvun ja erilaistumisen luukudoksen tuotossa 

(Gastaldi ym. 2010, Tirkkonen ym. 2013). Soluviljelytutkimusten perusteella osteoblastien 

kaltaiset solut vaativat niitä tukevan väliaineen, jotta ne pysyisivät hengissä (Gastaldi ym. 

2010). Soluja voidaan stimuloida erilaistamisen aikana kohdistamalla kasvatusmaljoihin 

kontrolloitua voimakasta korkeataajuista tärinää, mikä johtaa parempaan osteogeenisen 

suunnan erilaistumiseen ja samalla vähentäen solujen erilaistumista adipogeeniseen suuntaan 

(Tirkkonen ym. 2011). Suu-, leuka- ja kallokirurgiassa on käytössä biokeraamisia aineita, 

kuten beeta-trikalsiumfosfaattia ja bioaktiivista lasia. Niiden avulla kudoksiin on mahdollista 

muodostua luurakenteen kaltaisia apatiittikerroksia, jotka voivat sidostua luuhun (Tirkkonen 

ym. 2013). Tukiranka voi olla myös titaaniseosta (Ti6Al4V), joka on inertti materiaali eli 

biologisesti yhteensopiva ja samalla se antaa hyvän mekaanisen tuen siirteen soluille ja muille 

biomateriaaleille (Gastaldi ym. 2010). Titaanista voidaan valmistaa 3-ulotteinen 

verkkomainen rakenne, joka voi olla soluille in vivo ympäristöä vastaava tukiranka (Gastaldi 

ym. 2010). Tukirangan tulee olla optimaalinen ja siksi niiden kehitykselle on vielä tarvetta 

(Tirkkonen ym. 2013). Lisäksi kantasolujen osteogeeniseen suuntaan erilaistamisen 

tehokkuutta ja samalla kustannustehokkuutta tulee kehittää (Kyllönen ym. 2013, Tirkkonen 

ym. 2013). 

 

Potilaan hoidossa rasvakudoksen otto ja kantasolujen eristys sekä kasvatus laboratoriossa 

vievät aikaa muutamasta päivästä useaan viikkoon (Tirkkonen ym. 2013). Kantasolujen siirto 

potilaaseen ja halutun luusiirteen kypsyminen kestää useista viikoista useisiin kuukausiin 

(Tirkkonen ym. 2013). Hoitokokonaisuus voi olla kestoltaan lähes vuoden mittainen, jos 

toimenpide tehdään kolmessa vaiheessa eli siirteen annetaan ensin kehittyä muualla 

elimistössä lopullisen kohteen ulkopuolella ja sen jälkeen kehittynyt siirre irroitetaan ja 

asetetaan haluttuun kohteeseen (Mesimäki ym. 2009). Kyseisen kaltaisessa hoidossa 

potilaaseen kohdistuu useita yleisanestesiassa suoritettavia leikkauksia, joihin jokaiseen 

kohdistuu omat riskinsä. Alan uusin tutkimus ja kiinnostus kohdistuvat endogeenisten solujen 

käyttöön in situ kudosten regeneroimisessa (Ko ym. 2013). Kyseisessä menetelmässä 

hyödynnetään korjattavaan kudokseen soveltuvia biomateriaaleja, joiden avulla houkutellaan 

elimistön omia soluja vauriopaikalle suorittamaan kudosten regeneraatiota (Ko ym. 2013). 
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3. RASVAKUDOS 

 

3.1 Kantasolujen eristäminen 

 

3.1.1 Eristämismenetelmät 

 

Rasvaimu eli liposuktio on menetelmä, jolla rasvakudosta kerätään kirurgisen toimenpiteen 

yhteydessä, mutta normaalisti lipoaspiraatti noteerataan hyödyttömäksi sivutuotteeksi (Locke 

ym. 2009, Griesche ym. 2010, Wu ja Morrow 2012, Chen ym. 2013). Liposuktio on 

turvallinen ja paljon käytetty menetelmä ja se on yleistynyt lihavuuden lisääntymisen myötä 

(Locke ym. 2009). Komplikaatioita toimenpiteeseen liittyen tapahtuu noin 0,1 % tapauksista, 

joten sitä voidaan pitää turvallisena menetelmänä kliiniseen käyttöön (Locke ym. 2009). 

Kerätyn rasvakudoksen käsittely tulisi aloittaa pian laboratoriossa, jossa se aluksi pilkotaan 

varovasti ja sen jälkeen kudosta inkuboidaan entsyymien avulla sitä hajoittavassa liuoksessa 

noin tunnin ajan fysiologisessa 37 °C lämpötilassa (Locke ym. 2009, Mesimäki ym. 2009, 

Gastaldi ym. 2010, Griesche ym. 2010). Liuos sisältää kollageenia hajoittavaa kollagenaasia, 

ravintoliuosta ja antibioottia esimerkiksi penisilliiniä (Gastaldi ym. 2010, Tirkkonen ym. 

2011, Kyllönen ym. 2013). Inkubaation lopussa seokseen lisätään hajoamisreaktion 

pysäyttävää kollagenaasia neutraloivaa ainetta ja seuraavaksi koko seos sentrifugoidaan. Sen 

jälkeen solut erotetaan seoksesta ja viljellään kontrollina käytettävällä kasvatusalustalla 37 °C 

lämpötilassa, jota ympäröi 95 % ilma ja 5 % hiilidioksidi (Gastaldi ym. 2010). 

Laboratoriovaiheeseen voidaan lisätä huuhteluvaihe, jonka avulla viljeltävästä solumassasta 

voidaan saada tasalaatuisempia kantasoluja (Griesche ym. 2010). Käsittelemällä 300 ml 

kerättyä rasvakudosta saadaan noin 1x10
7
 – 6x10

8
 ASC:a, joista yli 90 % on kelvollisia 

(Locke ym. 2009, Chen ym. 2013).  

 

3.1.2 Eristämisen ongelmat 

 

Laboratoriovaiheet solujen eristämisessä eivät ole vielä muodostuneet standardiksi, joten 

kantasolujen suhteellinen osuus viljeltävästä solupopulaatiosta vaihtelee, esimerkiksi pieni 

osa soluista kiinnittyy kasvatusalustaan ja alkaa kasvamaan (Locke ym. 2009). Toisaalta 

ASC:a ei välttämättä tunnisteta riittävän hyvin, josta on kokeellisessa ympäristössä 
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seurauksena vaihteleva heterogeeninen solujoukko ja sekoittava vaikutus tutkimuksen 

onnistumiseen ja tuloksiin (Locke ym. 2009, Wu ja Morrow 2012). Kliinisessä käytössä ei ole 

laitteita, jotka kykenisivät erottamaan elävät ja kuolleet solut toisistaan (Wu ja Morrow 2012). 

Soluja voidaan erotella esimerkiksi dielektroforeesilla, jossa solut asetetaan halutun taajuiseen 

sähkökenttään. Sähkökenttä aiheuttaa soluihin niitä liikuttavan tai paikallaan pitävän voiman, 

koska elävien solujen solukalvolla olevat ionikanavat ovat aktiivisia aiheuttaen 

pintavarauksen. Kuolleilla soluilla ei ole pintavarausta ja siksi ne voidaan erottaa 

dieletkroforeesilaitteella (Wu ja Morrow 2012). On tarvetta kehittää menetelmiä solujen 

luotettavalle, nopealle, kustannustehokkaalle ja kliiniseen käyttöön soveltuvalle tunnistukselle 

(Locke ym. 2009, Wu ja Morrow 2012). 

 

3.2 Kantasolujen erilaistaminen viljelyssä 

 

3.2.1 Erilaistamismenetelmät 

 

Solujen erilaistumista osteoblasteiksi seurataan arvioimalla niiden orgaanista ja epäorgaanista 

metaboliaa säätelevän alkalisen fosfataasin (AFOS) aktiivisuutta ja niiden soluvälitilaan 

tuottamia proteiineja esimerkiksi dekoriinia, fibronektiiniä, osteokalsiinia, osteonektiiniä, 

osteopontiinia ja tyypin I kollageenia käyttäen pitoisuuksien määrittämiseen vasta-aineita ja 

geneettisen materiaalin tunnistukseen liittyvää polymerase chain reaction (PCR) -tekniikkaa 

(Mesimäki ym. 2009, Gastaldi ym. 2010). AFOS-aktiivisuuden määritys voidaan tehdä 

esimerkiksi kahden ja kolmen viikon kuluttua erilaistamisprosessin alusta (Mesimäki ym. 

2009, Gastaldi ym. 2010, Tirkkonen ym. 2011). Ensiksi poistetaan kasvatusalusta ja sitten 

inkuboidaan soluja 37 °C lämpötilassa puolen tunnin ajan liuoksessa, jonka pH on 10,5 eli 

emäksinen ja joka sisältää esimerkiksi paranitrofenyylifosfaattia, glysiiniä, 

magnesiumsulfaattia ja sinkkisulfaattia (Gastaldi ym. 2010). Inkubaatioreaktio pysäytetään 

lisäämällä seokseen natriumhydroksidia, minkä jälkeen solujen AFOS-aktiivisuus voidaan 

määrittää mittaamalla reaktiossa seokseen muodostuneen paranitrofenolin pitoisuus 

absorbanssimittauksella 410 nm aallonpituudella (Gastaldi ym. 2010).  

 

Geneettisen materiaalin käsittelyyn ja tunnistamiseen soveltuva PCR-tekniikka sopii solujen 

ilmentämien geenien ja niiden tuotteiden analysointiin (Mesimäki ym. 2009, Gastaldi ym. 

2010). Solujen RNA eristetään, käsitellään käänteiskopioentsyymillä ja ihmisen geeneille 

spesifeillä alukkeilla, jonka jälkeen halutut geneettiset materiaalit monistetaan PCR-
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tekniikalla (Gastaldi ym. 2010). Lopuksi saadut PCR-tuotteet erotellaan geelielektroforeesilla, 

värjätään etidiumbromidilla ja tuotteiden pitoisuudet määritetään tietokoneavusteisesti 

(Gastaldi ym. 2010). 

 

Soluvälitilan proteiineja voidaan tutkia niille spesifien vasta-aineiden avulla (Gastaldi ym. 

2010). Tarvittavia vasta-aineita voidaan valmistaa immunisaatiolla eli injektoimalla ihmisen 

proteiinia koe-eläimeen esimerkiksi kaniin (Gastaldi ym. 2010). Koe-eläimen 

immuunijärjestelmä tunnistaa vieraan proteiinin ja tuottaa sille vasta-aineen, joka voidaan 

eristää koe-eläimen veren seerumista (Gastaldi ym. 2010). Saadun vasta-aineen toimivuus 

voidaan testata immuunireaktion aiheuttaneella proteiinilla käyttämällä enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) -teknologiaa (Gastaldi ym. 2010). Solujen viljelyn päättyessä 

kasvatusalusta huuhdellaan pois, soluja ja soluväliainetta inkuboidaan vuorokauden ajan 37 

°C lämpötilassa näyteliuoksessa ja sen jälkeen sentrifugoidaan (Gastaldi ym. 2010). 

Seuraavana määritetään tutkittavia proteiineja vastaavat kalibraatiokäyrät ja suoritetaan solun 

ulkoisten proteiinien tunnistus ELISA-teknologialla spesifien vasta-aineiden avulla (Gastaldi 

ym. 2010). Lopuksi proteiinien pitoisuudet voidaan määrittää absorbanssimittauksella 

(Gastaldi ym. 2010). Solujen osteogeenista fenotyyppiä voidaan arvioida esimerkiksi 

värjäämällä kalsiumhydroksidiapatiittia histokemiallisesti von Kossa -värjäyksellä (Griesche 

ym. 2010). 

 

Solujen ja tukirangan morfologiaa voidaan tutkia elektronimikroskopialla, jota varten näyte 

on valmistettava (Gastaldi ym. 2010). Näyte fiksoidaan, pestään, poistetaan vesi etanolin 

avulla, kuivataan hiilidioksidilla ja päällystetään lähes puhtaalla kullalla argon-kaasun 

ympäröimässä tilassa (Gastaldi ym. 2010). 

 

3.2.2 Erilaistamisen ongelmat 

 

Mesenkymaalisella kantasolulla on rajattu kasvunopeus ex vivo ja siksi niitä täytyy kasvattaa 

laboratoriossa, jotta saadaan riittävä määrä käyttökelpoisia soluja hoitotarkoitusta varten 

(Vicente López ym. 2011). Ongelmana on kuitenkin rajoitettu kasvatusaika ASC:a 

käytettäessä (Chen ym. 2013). Kasvatusnopeutta voidaan tehostaa esimerkiksi nautaeläimen 

seerumilla, mutta sitä käytettäessä on seurauksena riski siirtää eläinperäisiä proteiineja 

ihmisen soluihin (Vicente López ym. 2011). Laboratoriovaiheen aikana kantasolut voivat 

herkästi kontaminoitua bakteerikannoilla (Mycoplasma ym. ympäristökontaminantit), minkä 
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vuoksi kontaminaatio täytyy poissulkea tunnistamalla vieraat mikrobit esimerkiksi PCR-

tekniikkaa hyödyntäen (Mesimäki ym. 2009). Kuolleiden solujen tunnistus on tärkeää, koska 

elimistöön joutuessaan ne aiheuttavat tulehdusvasteen, joka heikentää elävien solujen 

erilaistumista ja sen johdosta hoidon onnistumisen todennäköisyys laskee (Wu ja Morrow 

2012). 

 

 

4. KASVUTEKIJÄT 

 

4.1 Käytössä olevat kasvutekijät 

 

4.1.1 BMP-perheen kasvutekijät 

 

Luukudoksen tuotossa yleisesti käytettyjä kasvutekijöitä ovat BMP-perheen eri tyypit, joita 

asetetaan solukon tukirakenteeseen esimerkiksi biomateriaaliin, josta sen vaikutus kohdistuu 

in vitro osteogeeniseen suuntaan erilaistettaviin ASC:in (Sándor ym. 2013). Nykyään 

luukudoksen tuotossa käytetään kasvutekijöinä BMP-2, -4, -6 ja -7:ää, koska ne stimuloivat 

kantasoluja erilaistumaan osteogeeniseen suuntaan (Gautschi ym. 2007, Sándor ym. 2013). 

BMP:t ovat fysiologisina kasvutekijöinä oleellisesti mukana myös luumurtumien ja muiden 

muskuloskeletaalisten kudosten paranemisessa (Mesimäki ym. 2009). BMP:t säätelevät 

solujen kasvua, erilaistumista, selviytymistä tai kuolemaa alkionkehityksen aikana ja 

kudosten muovautumista ja uudistumista sen jälkeen (Vicente López ym. 2011). BMP:a on yli 

20 erilaista ja osalla niistä on päällekkäisiä ja mahdollisesti vastakkaisia vaikutuksia toistensa 

kanssa riippuen reseptorirakenteesta ja kudoksesta, jossa ne tuotetaan (Vicente López ym. 

2011). Ihmisen geeneistä rekombinanttitekniikalla tuotetut BMP-2 ja -7 ovat 

osteoinduktiivisina eli luun muodostumisen käynnistävinä molekyyleinä kliinisessä käytössä, 

sillä ne stimuloivat luun paranemista (Gautschi ym. 2007, Tirkkonen ym. 2013). Yksi BMP-

2:n ja -7:n vaikutusmekanismeista on myös houkutella lähialueiden kudoksista 

mesenkymaalisia kantasoluja, jotka paikalle saapuessaan alkavat erilaistua osteoblasteiksi 

(Mesimäki ym. 2009). Edelleenkään ei ole selkeää varmuutta siitä, mikä BMP-2:n todellinen 

vaikutus laboratoriossa suoritettavassa osteoinduktiossa on (Tirkkonen ym. 2013). 

Fysiologisessa ympäristössä endoteelisolut tuottavat BMP-2:ta (Bai ym. 2013). Huomion 

arvoista on, että BMP-7:n on todettu vähentävän ASC:en kasvamista ja AFOS-aktiivisuutta eli 

sen vaikutus voi olla erilaistamisprosessin kannalta epätoivottava (Tirkkonen ym. 2013). 
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Mesenkymaaliset kantasolut selviävät heikommin seerumin puuttuessa, mikä viittaa BMP-

signaloinnin tärkeyteen (Vicente López ym. 2011). BMP:n huonoja puolia ovat lyhyt 

puoliintumisaika, kalleus ja heikko vaikutus (Tirkkonen ym. 2013). Endogeeninen BMP-

tuotanto on tärkeä tekijä soluille niiden oman biologisen ympäristön ja toiminnan kannalta 

(Vicente López ym. 2011).  

 

Kasvutekijän BMP-4 pitoisuudella on merkitystä solujen kasvuun ja selviytymiseen 

soluviljelmässä. Liian suuri BMP-4 pitoisuus lisää solukuolemaa ja vähentää viljelmässä 

solujen määrää, kun taas matala BMP-4 pitoisuus (0,01-10 ng/ml) parantaa solutuotantoa. 

BMP-4 käsittelyn jälkeen kantasolut säilyttävät kykynsä erilaistua eri solulinjalle (Vicente 

López ym. 2011). 

 

4.1.2 VEGF 

 

Luusolujen ja verisuonten läheisyys on tärkeää luurakenteen eheyden ylläpidossa ja siksi 

toimivan verisuonituksen muodostuminen on oleellista luukudoksen tuotossa, koska muutoin 

luu kuolee hapen ja riittävän aineenvaihdunnan puutteeseen (Bai ym. 2013). Angiogeneesin 

vaiheita ovat putkimaisen suonen muodostuminen VEGF:n vaikutuksesta, stabiloituminen ja 

kypsyminen. Verisuonten sisäseinämän endoteelisolut toimivat paikallisesti tuottaen 

kasvutekijöitä, joista oleellinen on esimerkiksi BMP-2, joka stimuloi osteoblastien kasvua. 

Osteoblastien on todettu tuottavan huomattavia pitoisuuksia kasvutekijää VEGF, joten 

voidaan olettaa VEGF:n ja BMP-2:n fysiologisten säätelymekanismien kytkeytyvän osittain 

toisiinsa. In vitro olosuhteissa kantasolujen erilaistuminen osteoblasteiksi paranee 

merkittävästi, kun viljelmään lisätään alkuvaiheessa VEGF:a ja loppuvaiheessa BMP-2:ta 

(Bai ym. 2013). VEGF edistää toimivan verisuonituksen kehittymistä ja sen vaikutuksesta 

solujen kasvu lisääntyy ja apoptoosia estävien geenien toiminta kiihtyy (Bai ym. 2013, Chen 

ym. 2013). VEGF lisää myös ASC:en kasvua in vitro (Chen ym. 2013). Eläinkokeissa 

VEGF:n inhibition on todettu heikentävän murtumien, kortikaaliluuvaurioiden ja 

verisuonituksen vaurioiden paranemista (Bai ym. 2013). Edellä mainituilla perusteilla 

VEGF:lla on tärkeä rooli solujen kasvussa, liikkumisessa, hengissä säilymisessä ja solusyklin 

etenemisessä. VEGF ei vaikuta ASC:n erilaistumiseen eri solulinjalle, joten sitä voidaan 

käyttää in vitro soluviljelmässä kasvua kiihdyttävänä tekijänä ja samaan aikaan ohjata solun 

kasvua muilla kasvutekijöillä haluttua solulinjaa kohti (Chen ym. 2013). Ainakin viisi eri 

tyyppistä VEGF:a tunnetaan: VEGF-A, -B, -C, -D ja -E (Bai ym. 2013). 
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4.1.3 Osteogeeninen kasvatusalusta 

 

Kantasolujen osteogeeniseen erilaistamiseen in vitro on käytetty osteogeenista 

kasvatusalustaa, joka sisältää L-askorbiinihappo-2-fosfaattia, dexametasonia ja beeta-

glyserofosfaattia (Kyllönen ym. 2013, Tirkkonen ym. 2011, Tirkkonen ym. 2013). 

Dexametasonin vaikutusmekanismia ei täysin tunneta, mutta sitä käytetään stimuloimaan 

osteogeneesiä (Locke ym. 2009). L-askorbiinihappo-2-fosfaatti toimii kollageenin sisältämien 

proliini ja lysiini aminohappotähteiden hydroksylaation kofaktorina ja auttaa lisäämään luun 

soluväliaineen muiden proteiinien synteesiä. Beeta-glyserofosfaattia vaaditaan luun 

soluväliaineen kalsifikaatioon ja mineralisaatioon (Locke ym. 2009). Osteogeenistä 

kasvatusalustaa on käytetty menestyksekkäästi myös in vivo -kokeissa, joissa ASC:en kanssa 

se lisäsi merkittävästi luukudoksen paranemista kontrolliin verrattuna (Tirkkonen ym. 2013). 

Alun perin kasvatusalustaa on käytetty luuydinperäisten kantasolujen erilaistumisessa, joten 

edellä mainittujen aineiden optimaaliset pitoisuudet voivat olla erilaisia, kun erilaistetaan 

ASC:a (Kyllönen ym. 2013). Tutkimuksen perusteella osteogeeninen kasvatusalusta lisää 

solujen määrää ja kollageenien tuottoa kontrollina käytettyyn ravintoliuokseen verrattuna 

(Tirkkonen ym. 2013). Mielenkiintoinen havainto on myös se, että osteogeeninen 

kasvatusalusta on kasvutekijöihin (BMP-2, -7, VEGF) verrattuna parempi tuottaen 

suuremman solumäärän, kollageenituotannon ja ALP-aktiivisuuden (Tirkkonen ym. 2013). 

Kasvutekijöiden lisäys osteogeeniseen kasvualustaan ei tuo myönteistä vaikutusta pelkän 

osteogeenisen kasvualustan omiin vaikutuksiin (Tirkkonen ym. 2013). Osteogeenista 

kasvualustaa on suositeltu käytettäväksi biomateriaalien kanssa paremman osteoinduktion 

saavuttamiseksi (Tirkkonen ym. 2013). 

 

4.2  Kliininen merkitys 

 

Kasvutekijöiden kliinistä käyttöä vähentää melko suuren ja siten kalliin annoksen tarve 

ihmisten hoidossa (Tirkkonen ym. 2013). Suuret annokset voivat myös aiheuttaa 

odottamattomia fysiologisia vaikutuksia, kuten luuresorptiota ja heterotooppista luutumista 

(Tirkkonen ym. 2013). Heterotooppinen luun muodostuminen on epätoivottavaa 

osteoinduktiivisten aineiden ja materiaalien käytössä, koska kyseisessä tapahtumassa luuta 

muodostuu ekstraskeletaalisesti eli alueelle, jossa sitä ei normaalisti ole (Heliotis ym. 2009). 

Tutkimusten perusteella kasvutekijöiden vaikutukset angio- ja osteogeneesissä ovat 

annosriippuvaisia (Bai ym. 2013). Vaadittava annos määräytyy eliön, biomateriaalin 
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ominaisuuksien ja käytetyn menetelmän perusteella, esimerkiksi paikallinen, pitkäkestoinen 

kasvutekijän vapautuminen biomateriaalista mahdollistaa matalamman vaikuttavan aineen 

annoksen, kun sitä verrataan yhteen paikalliseen injektioon, jossa annoksen on oltava 

suurempi (Bai ym. 2013). Kasvutekijöiden terapeuttinen leveys eli pitoisuusalue, millä haluttu 

vaikutus saavutetaan, on erittäin kapea ja siten kasvutekijän pitoisuuden kasvattamisella ei 

saavuteta merkittävää lisävaikutusta (Bai ym. 2013). Liian pieni pitoisuus ei vastaavasti 

aiheuta haluttua vaikutusta (Bai ym. 2013). Eläinkokeiden perusteella siirteen asetusalue 

elimistössä vaikuttaa kasvutekijän annostukseen, esimerkiksi samalla annoksella luun kasvu 

siirteeseen on parempaa, kun siirre asetetaan lihaksen sisälle verrattuna vastaavaan siirteeseen 

luussa (Bai ym. 2013). On siis tärkeää, että kasvutekijän pitoisuus on terapeuttisella alueella, 

jotta haluttu vaikutus saavutetaan ja haittavaikutukset esimerkiksi verihyytymien 

ilmaantuminen, heterotooppinen luutuminen ja luuresorptio minimoitaisiin (Bai ym. 2013). 

Ihmisillä esimerkiksi BMP-2:n optimaalinen pitoisuus osteoinduktiossa on noin 800 µg/ml ja 

koe-eläimenä käytetyllä kanilla noin 50 µg/ml, ja on tärkeää huomioida, että kyseiset 

pitoisuudet ovat huomattavasti suurempia kuin normaalit fysiologiset pitoisuudet (Bai ym. 

2013). Ihmisen kohdalla yksilön geneettinen tausta, elintavat, fyysinen aktiivisuus, ikä, 

lääkkeet ja hoidettava kudospuutos vaikuttavat kasvutekijöiden annostukseen (Bai ym. 2013). 

 

 

5. KÄYTÄNNÖN KLIINISET SOVELLUKSET 

 

5.1 Biomateriaalit 

 

Luukudoksen tuottoon soveltuvia biomateriaaleja on erilaisia ja erityyppisiä (Jones 2013, 

Sándor ym. 2013). Biomateriaalin tulisi olla yhteensopiva kudosten kanssa, mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan verrannollinen luun kanssa, se voi sulautua biologisessa ympäristössä ja 

sen täytyy olla helposti steriloitavissa ennen asennusta (Heliotis ym. 2009, Jones 2013, Ko 

ym. 2013). Lisäksi biomateriaalilla tulisi olla ominaisuuksina muun muassa kyky sidostua 

luuhun, helppo muotoiltavuus, mahdollisuus laajaan massatuotantoon ja huokoinen rakenne 

aineenvaihdunnan sekä solujen että verisuonituksen kasvun takia (Jones 2013). 

Biomateriaalista voidaan valmistaa kuormitusta paremmin kestävä suurikokoinen blokki tai 

vastaavasti rakenteeltaan hienojakoinen kuormitusta heikosti kestävä raemainen väliaine, 

jonka avulla saadaan suurempi pinta-ala solukon kasvulle (Sándor ym. 2013). Raemainen 

väliaine voi materiaalista riippuen liueta isännän kudoksiin nopeammin kuin suurempi hitaasti 
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remodelloituva blokki (Sándor ym. 2013). Luuta korvaavat biomateriaalit vaikuttavat 

molekyylimekanismien kautta merkittävästi in vivo luun määrään ja solujen jakautumiseen 

verrattaessa vastaaviin kudospuutoksiin, joissa luuta korvaavaa materiaalia ei käytetä (Elgali 

ym. 2014). Tukirakenne on tärkeä osa luun muodostumisessa, koska sen täytyy olla paikalleen 

asetettuna ympäristön suhteen osteoinduktiivinen ja toimia tukena sekä soluille että 

kasvutekijöille (Heliotis ym. 2009). Biomateriaaliin voidaan lisätä erilaistettuja kantasoluja 

muutaman vuorokauden inkubaatiota varten ennen kuin siirre asetetaan potilaaseen 

(Mesimäki ym. 2009). Biomateriaalin rakeiden muodolla ja pinnan morfologialla on 

merkitystä luun molekyyli- ja rakenteellisen tason muodostumisessa (Elgali ym. 2014). 

 

5.1.1 Titaani 

 

Mekaanisesti tukevana ja biologisesti yhteensopivana materiaalina titaani mahdollistaa 

solujen kiinnittymisen, vaeltamisen, kasvun ja erilaistumisen ja sen johdosta se on ideaalinen 

materiaali luukudoksen tuoton ja proteettisen hoidon yhteydessä (Gastaldi ym. 2010). 

Tutkimusten perusteella titaanin pinnan huokosten läpimitalla on merkitystä 

osseointegraatiossa ja on todettu solujen kasvavan nopeiten läpimitaltaan noin 600 µm 

huokosiin (Gastaldi ym. 2010). Titaanin oksidoitu pinta edistää luun muodostumista, 

muovautumista ja osseointegraatiota enemmän kuin pelkkä koneistettu titaanin pinta (Elgali 

ym. 2014). Titaanista voidaan valmistaa 3-ulotteisen röntgenkuvan avulla yksilöllinen, 

halutun muotoinen verkkomainen muotti, johon muu biomateriaali esimerkiksi 

trikalsiumfosfaattirakeet asetetaan yhdessä kantasolujen kanssa (Sándor ym. 2013). 

Titaanimuotti toimii tukena ja pitää kasvatettavan luusiirteen muodon yllä. Etuna titaanilla on 

biologinen yhteensopivuus eli se ei resorboidu eikä siten aiheuta kudoksiin paikallista pH:n 

laskua, minkä vuoksi titaanin päälle mahdollisesti jäävä ohut limakalvo voi säilyä paremmin 

ehjänä ja suojata siirrettä. Toisaalta, ohuen limakalvon alla oleva titaaniverkko voi aiheuttaa 

ongelmia ja vaatia myöhemmin titaanin kirurgisen poiston (Sándor ym. 2013). Ongelmien 

syynä voi olla esimerkiksi limakalvon liikkuminen ja hankautuminen titaanin päällä, 

mahdollisen irroitettavan hammasproteesin aiheuttama hankaaminen ja syömisestä, 

puhumisesta ynnä muusta suun alueen normaalista kudosten käytöstä johtuva mekaaninen 

rasitus. 
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5.1.2 Biolasi 

 

Ensimmäinen biolasi keksittiin yli 40 vuotta sitten. Se sisältää piidioksidia (SiO2), 

natriumoksidia (Na2O), kalsiumoksidia (CaO) ja fosforipentoksidia (P2O5). Biolasi on 

elimistössä biologisesti hajoava ja kykenee samalla muodostamaan luun kanssa erittäin 

vahvan sidoksen (Jones 2013). Biolasi on synteettinen luusiirremateriaali, joka muuttuu 

elimistössä piidioksidi- ja kalsiumfosfaattikerroksiksi, mitkä toimivat tukirakenteena 

muodostuvalle luulle. Materiaalina biolasi on yhteensopiva kudosten kanssa ja sen johdosta 

turvallinen käyttää. Tutkimusten mukaan biolasi on tukirakenteena osteokonduktiivinen eli 

luun on mahdollista kasvaa sitä pitkin ja biolasi on myös osteostimulatiivinen eli osteoblastien 

kasvua ja erilaistumista edistävä. Biolasi edistää luun muodostumista, koska siitä liukenee 

normaalin luun mineraalikomponentteina esiintyviä kalsium- ja fosfaatti-ioneita (Tirkkonen 

ym. 2013). Biolasin bioaktiivista hajoamista voidaan nopeuttaa esimerkiksi kasvattamalla 

natriumoksidin suhteellista pitoisuutta tai lisäämällä biolasin pinta-alaa siirteessä (Jones 

2013). On mahdollista valmistaa esimerkiksi polymeerirunko, joka päällystetään biolasilla ja 

in vivo biolasi hajoaa hiljalleen polymeerirungon säilyessä tai hajotessa eri nopeudella 

biolasiin verrattuna. Tästä kuitenkin seuraa tukirangan epästabiilius in vivo (Jones 2013). 

Useita kuukausia kestävän paranemisprosessin aikana biolasitukiranka voi siis hajota ja 

korvautua uudisluulla. Etuja biolasin käytöllä perinteiseen luusiirteeseen verrattuna ovat 

lyhyempi toimenpideaika, sairauksien leviämisen estyminen ja luusiirteen ottoon liittyvät 

ongelmat, kuten tarvittavan luusiirteen määrä ja laatu sekä siirteen ottoalueelle vaadittava 

kirurginen toimenpide. Tukirakenteena kuitumainen biolasi edesauttaa solujen kasvua 

paremmin kuin kalsiumfosfaatti yhdistettynä hydroksiapatiittiin, koska kuiturakenne 

mahdollistaa suuren pinta-alan ja solujen helpomman kulkeutumisen kuitujen välisessä tilassa 

koko tukirakenteen alueella in vitro (Tirkkonen ym. 2013). Biolasilla on antibakteriaalinen 

vaikutus, koska sen liukeneminen aiheuttaa paikallisen pH:n nousun, jonka seurauksena 

esimerkiksi mutansstreptokokki ja Aggregatibacter actinomycetemcomitans kuolevat in vitro 

(Jones 2013). 

 

5.1.3 Trikalsiumfosfaatti 

 

Beeta-trikalsiumfosfaatti on ollut kliinisessä käytössä yli 20 vuotta ja ASC:en kanssa se 

edistää luun muodostumista (Mesimäki ym. 2009). Kalsiumfosfaatilla on rakeisessa 

muodossa suotuisia vaikutuksia solujen kiinnittymiseen, selviytymiseen, signalointiin, 
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kasvuun ja vaeltamiseen, minkä ansiosta kalsiumfosfaattirakeita voidaan käyttää luukudoksen 

tuotossa (Sándor ym. 2013). Trikalsiumfosfaatti korvautuu luulla noin 6-18 kuukauden 

kuluessa (Mesimäki ym. 2009). Kalsiumfosfaatilla on biolasin tapaan ominaisuutena kalsium- 

ja fosfaatti-ionien liukeneminen ja siten luun muodostumista edistävä vaikutus (Tirkkonen 

ym. 2013). Alfa-trikalsiumfosfaattikiteiden pinta voidaan käsitellä oktakalsiumfosfaatiksi, 

jonka on todettu in vivo tutkimuksessa edistämään luun muodostumista paremmin kuin beeta-

trikalsiumfosfaatin, tosin vaikutusmekanismia ei vielä tiedetä (Elgali ym. 2014). 

 

Trikalsiumfosfaatti voidaan yhdistää esimerkiksi hydroksiapatiittiin, jolloin saadaan 

kaksivaiheisesti toimiva tukiranka. Aluksi trikalsiumfosfaatti resorboituu hiljalleen 

ympäröivään kudokseen ja jäljelle jäävä hydroksiapatiitti estää liiallista kovakudoksen 

resorptiota ja siten ylläpitää luusiirteen tilavuuden. 

 

Tirkkosen ym. 2013 tutkimuksen perusteella rasvakudosperäisten kantasolujen kollageenin 

tuotto on parempaa trikalsiumfosfaatissa kuin biolasissa. Raemaisen muodon vuoksi solujen 

kulkeutuminen rakeiden välissä on heikompaa ja siksi osa siirremateriaalista voi jäädä solujen 

ulottumattomiin (Tirkkonen ym. 2013). Kliinisessä tilanteessa kyseiseen ongelmaan voi olla 

ratkaisuna siirteen suurempi kantasolumäärä ennen siirteen asetusta haluttuun kohteeseen 

(Tirkkonen ym. 2013). 

 

5.1.4 Luu 

 

Materiaaliteknisellä tasolla luu koostuu hyvin järjestäytyneistä kollageenisäikeistä ja niitä 

peittävistä mineraaleista (Jones 2013). Luuta käytetään edelleen tukirakenteena 

luukudospuutosten korvaamisessa (Mesimäki ym. 2009). Pienemmät verisuonittamattomat 

luusiirteet otetaan useimmiten potilaan suoliluun harjulta (lat. crista iliaca) ja suuremmat 

verisuonitetut luusiirteet pohjeluusta (lat. fibula) (Sándor ym. 2013). Pohjeluusiirteen mukana 

saadaan myös tarvittaessa ihoa ja lihasta (Sándor ym. 2013). Omaluusiirteet voidaan ottaa 

muun samanaikaisen toimenpiteen yhteydessä ja käsitellä tarpeen mukaan esimerkiksi 

muotoilemalla siirrettä tai jauhamalla se murskaksi.  

 

Allogeeninen eli toisesta saman lajin yksilöstä peräisin oleva siirre on myös mahdollinen niin 

kutsuttuna pankkiluuna. Ensimmäinen allografti tehtiin ihmisellä vuonna 1880 (Abbas ym. 

2007). Pankkiluuksi soveltuva allografti otetaan esimerkiksi reisuluun päästä (lat. caput 
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femoris), mutta siirteen laatu voi vaihdella luovuttajan luun ominaisuuksien mukaan. 

Allografti on osteoinduktiivinen ja sen vuoksi sitä pidettiin aiemmin parempana vaihtoehtona 

kuin synteettisiä luuta korvaavia materiaaleja (Leung ym. 2010). Allograftien ongelmana on 

riski esimerkiksi B-hepatiitti-, HIV- ja tuberkuloosi-infektion siirtymiselle, joten siirteen 

luovuttajien seulonta ja valinta on tärkeää turvallisuuden takaamiseksi. Sopivien luovuttajien 

vähyys voi olla ongelmana pankkiluun käytössä, ja siksi muut luuta korvaavat vaihtoehdot 

täytyy huomioida kliinisessä potilashoidossa. (Abbas ym. 2007, Leung ym. 2010). Seulonta, 

laboratoriotestit ja säilytyskustannukset lisäävät merkittävästi allograftien hintaa, joten ne 

ovat kalliimpia käyttää kuin synteettiset luuta korvaavat materiaalit (Leung ym. 2010). 

 

Autologisen luun ja luuytimen lisäksi voidaan käyttää käsiteltyjä ksenografteja esimerkiksi 

naudan demineralisoitua luuta tai naudan luun mineraalikomponenttia (NLM) (Mesimäki ym. 

2009). Myös sian I-tyypin kollageenia käytetään usein ksenograftina (Bayrak ym. 2013). 

Eläinperäisiä materiaaleja on hyvin saatavilla ja ne ovat edullisia (Accorsi-Mendonça ym. 

2011). Naudan luun kemiallisen ja lämpökäsittelyn jälkeen saadaan hydroksiapatiittia, jonka 

on todettu olevan kiteisempää luonnolliseen hydroksiapatiittiin verrattuna ja johtavan 

huonompaan liukenemiseen biologisessa ympäristössä. NLM:n käytöstä on runsaasti 

kokeellista ja kliinistä kokemusta sekä seurantatutkimuksia ja siksi sitä pidetään kliinisesti 

ksenograftien kultaisena standardina. Mahdollista vaikutusmekanismia NLM:n suhteen ei 

täysin tunneta, mutta sen on esitetty olevan heikosti resorboituva, mikä kenties johtuu 

osteoklasteihin vaikuttavien geenien vaimentamisesta. Luuta korvaavana materiaalina sen on 

todettu olevan osteokonduktiivinen ja pitävän muotonsa yllä pitkän aikaa asettamisen jälkeen 

(Elgali ym. 2014). Ksenografteja pidetään sopivana rakenneosana kudosten keinotekoiseen 

luomiseen (Bayrak ym. 2013). Luun sekaan voidaan lisätä erilaistettuja autologisia ASC:a 

(Mesimäki ym. 2009). 

 

5.2 Esimerkkejä kirjallisuudessa julkaistuista potilastapauksista 

 

Ensimmäinen esimerkkitapaus on 65-vuotias mies, jolta poistetiin puolet yläleuasta 

(hemimaksillektomia) uusiutuvan suuren keratokystan vuoksi. Silmäkuopan pohja 

rekonstruoitiin kallosta otetun luusiirteen avulla. Potilaalta kerättiin vatsan alueelta ihonalaista 

rasvakudosta, josta eristettiin, erilaistettiin ja kasvatettiin ASC:t potilaan omaa seerumia lisänä 

käyttäen. Kuusitoista vuorokautta myöhemmin ASC:t asetettiin beeta-

trikalsiumfosfaattitukirankaan ja seos asetettiin titaanista koneistettuun sopivan muotoiseen 
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muottiin, joka asetettiin potilaan vasemman suoran vatsalihaksen (lat. musculus rectus 

abdominis) sisälle muotoiltuun taskuun kypsymään. Siirteen kypsymistä seurattiin kliinisesti 

ja radiologisesti ja kahdeksan kuukautta myöhemmin siirre irroitettiin. Mukaan otettiin läppä 

vatsalihaksesta. Siirre tutkittiin kliinisesti ja siitä otettiin biopsia. Uudisluu oli vitaalia, 

kypsynyttä ja siihen oli kehittynyt verisuonitus. Siirteeseen liitettiin verisuonitus 

kasvovaltimosta ja -laskimosta. Laskimo yllättäen tukkeutui ja potilaalle tehtiin operaatio, 

jossa lihasläppä jouduttiin poistamaan. Potilas kotiutui kymmenentenä päivänä operaation 

jälkeen. Kaksi kuukautta myöhemmin siirteen pinta oli epitelisoitunut lähes kauttaaltaan. 

Radiologisesti siirre vastasi kypsynyttä yläleuan luuta. Viiden kuukauden seurannan jälkeen 

siirteeseen asetettiin hammasimplantit, joille saatiin hyvä primääristabiliteetti. Implantit 

osseointegroituvat hyvin ja niiden varaan valmistettiin väliaikainen kiinteä akryylisilta noin 

puoli vuotta implantoinnin jälkeen. Suulaen limakalvo regeneroitui hyvin. (Mesimäki ym. 

2009) 

 

Toinen esimerkkitapaus käsittää neljä potilasta, joille tehtiin luusiirreoperaatio kallon alueen 

suuren, kriittisen kokoisen luukudospuutoksen hoitoon. Potilaiden tilan tausta liittyi 

hemangioomaan, meningeoomaan, subduraalihematoomaan tai luuläpän infektioon. Potilailta 

kerättiin vatsan alueelta ihonalaista rasvakudosta noin 200 ml ja lisäksi otettiin seerumia 60 

ml. ASC:t eristettiin, erilaistettiin ja kasvatettiin kasvatusalustalla, jossa oli lisänä autologista 

seerumia. Kantasolusiirre valmistettiin lisäämällä solujen sekaan 60 ml beeta-

trikalsiumfosfaattia kaksi vuorokautta ennen siirteen asetusta. Potilaat valmisteltiin siirrettä 

varten esimerkiksi poistamalla hemangiooma tai vanhat defektin korjaukseen käytetyt 

materiaalit. Ensimmäisen potilaan dura mater korjattiin, sitten sen päälle asetettiin 

kantasolusiirre ja lopuksi päälle asetettiin muotoiltu titaaniverkko ja haava suljettiin. Toiselle 

potilaalle asetettiin kantasolusiirre dura materin päälle ja siirre peitettiin muotoiltavalla 

resorboituvalla verkolla ja haava suljettiin. Kahdelle potilaalle asetettiin defektialueen 

pseudoduran päälle muotoiltava resorboituva verkko, jonka päälle asetettiin kantasolusiirre. 

Siirteen päälle asetettiin toinen muotoiltava resorboituva verkko ja haava suljettiin. Potilaiden 

tilaa seurattiin radiologisesti tietokonetomografiatutkimuksella ja kliinisellä tutkimuksella. 

Komplikaatioita ei esiintynyt ensimmäisen kolmen kuukauden kuluttua siirteen asettamisesta. 

Siirteen alue on tuntunut kiinteältä ja radiologisesti siirre on näyttänyt koostumukseltaan 

raemaiselta. Kahden resorboituvan verkon käytössä on etuja, jotka voivat johtaa parempaan 

lopputulokseen. (Thesleff ym. 2011) 
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Viimeinen esimerkkitapaus on 55-vuotias mies, jolla oli toistuvasti uusiutuva ameloblastooma 

mandibulan parasymfyysisalueella. Potilaalta otettiin 50 ml seerumia ja noin 200 ml 

ihonalaista rasvakudosta vatsan seinämästä kolme viikkoa ennen mandibulan symfyysisalueen 

resektiota. Lisäksi otettiin 60 ml seerumia ASC:en kasvatusta varten. ASC:t eristettiin, 

erilaistettiin ja kasvatettiin laboratoriossa. Kantasolusiirteeseen lisättiin kaksi vuorokautta 

ennen siirteen asettamista 40 ml beeta-trikalsiumfosfaattirakeita, joita oli inkuboitu 

rekombinantti BMP-2:ssa kahden vuorokauden ajan. Potilaan kolmiulotteisten röntgenkuvien 

avulla oli valmistettu kopio kallosta, jonka avulla suunniteltiin ja valmistettiin titaanista 

sopiva muottimainen rekonstruktiolevy peittämään resekoitava alue ja antamaan tukea 

luusiirteen kehittymiselle. Leikkaus suoritettiin suun ulkopuolelta käsin submentaalisesti. 

Resekoitava alue paljastettiin ja titaanilevy sovitettiin ennen mandibulan resekoimista. 

Titaanilevy asetettiin defektialueelle ja muotti täytettiin kantasolusiirteellä, beeta-

trikalsiumfosfaatilla ja rekombinantti BMP-2:lla. Rakenne peiteltiin alueen lihaksilla 

verisuonituksen kehittymisen turvaamiseksi. Linguaaliselle limakalvolle tuli pieni perforaatio, 

joka suljettiin onnistuneesti. Potilaan paraneminen sujui hyvin. Myöhemmin ohuen 

limakalvon peittämää titaaniverkkoa poistettiin, koska se olisi voinut puhkaista limakalvon. 

Siirteeseen asetettiin kymmenen kuukauden kuluttua hammasimplantit transmukosaalisesti ja 

luusta otettiin samalla biopsioita. Implanttien annettiin parantua kymmenen kuukautta ja 

kuudesta implantista viisi oli osseointegroitunut hyvin ja yksi menetettiin. Implanttien varaan 

rakennettiin kisko, jonka päälle valmistettiin irroitettava hammasproteesi kiskoratsastajilla. 

Potilasta on seurattu hoidon aikana kolme vuotta ja hän on ollut tyytyväinen lopputulokseen. 

(Sándor ym. 2013) 

 

 

6. TULEHDUSVASTE SIIRTEISSÄ 

 

Autologisella siirteellä on ymmärrettävistä syistä hyvät biologiset ominaisuudet, joiden 

puolesta se on hyvä siirremateriaali. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella naudan 

orgaaninen ja epäorgaaninen luun väliaine ovat biologisesti yhteensopivia ihmisen kanssa. Eri 

lajien nisäkkäiden välillä kollageeni ja hydroksiapatiitti ovat rakenteeltaan lähes samanlaisia, 

joten oikein käsiteltynä ksenograftit ovat immunologisesti riittävän turvallisia. (Accorsi-

Mendonça ym. 2011). Ksenograftit voivat johtaa tukirangan materiaalista riippumatta 

alkuvaiheessa makrofagien aiheuttamaan tulehdusreaktioon ja myöhemmässä vaiheessa 

luontaisen ja adaptiivisen immuunipuolustuksen aktivoitumiseen eli tulehdusreaktion myötä 
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elimistö hylkii siirrettä (Bayrak ym. 2013). Biomateriaalien pinta voi vaikuttaa solujen 

suorittamaan tulehdusreaktion säätelyyn. Epäsäännöllisen muotoiset ja kokoiset partikkelit 

voivat voimistaa tulehdusreaktiota. Neulamaiset partikkelit indusoivat suuremman 

tulehdusvälittäjäaineiden tuotannon. Tulehdusvasteesta tarvitaan lisää tutkimusta 

biomateriaalien osalta. (Accorsi-Mendonça ym. 2011) 

 

6.1 Histologia kokeellisessa mallissa 

 

 

Laboratoriossa tutkittavat kokeelliset mallit tehdään joko soluviljelmässä tai eläinkokeilla. 

Koe-eläimet ovat tyypillisesti esimerkiksi rottia, kaneja tai lampaita. Pääpiirteissään 

valmistelu suoritetaan suunnittelemalla eläinkoe tutkimusasetelman pohjalta. Seuraavaksi 

hankitaan kokeen kannalta vaadittavat eläimet ja materiaalit ja suoritetaan eläinten operointi. 

Kuvassa 1 on esimerkki tilanteesta, jossa kanin kallo on paljastettu ja siihen on sahattu 

sopivat reiät tukirankaa varten. Kuvassa 2 tukiranka asetetaan paikalleen ja lopuksi haava 

suljetaan. Työ suoritetaan yleisten kirurgisten periaatteiden mukaisesti. Eläinkokeen kesto 

riippuu tutkimusasetelmasta. Kokeen lopussa eläimet lopetetaan esimerkiksi ketamiinin tai 

barbituraatin yliannoksella ja halutut kudokset leikataan irti. Tutkittavat kudokset fiksoidaan 

esimerkiksi formaldehydillä ja valetaan parafiiniin, josta ne voidaan valmistaa histologisiksi 

leikkeiksi normaalin laboratorioprotokollan mukaisesti. Leikkeet voidaan värjätä halutulla 

menetelmällä esimerkiksi perinteisellä histokemiallisella värjäyksellä tai 

immunohistokemiallisesti vasta-ainevärjäyksellä. Värjäys voi olla esimerkiksi perus 

hematoksyliini-eosiinivärjäys. Valmiit leikkeet tutkitaan mikroskoopilla ja analysoidaan joko 

tietokoneavusteisesti tai visuaalisesti. 
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Kuva 1. Kanin kallon pehmytkudokset siirretty syrjään ja kalloon sahattu  

sopivat reiät biomateriaalista valmistettua tukirankaa varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tukirangan asetus sahattuun reikään. 
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6.1.1 Rasvakudosperäiset kantasolut ja biolasi 

 

Tulehdusvaste biolasin kanssa on suuri. Kuvassa 3 nähdään voimakas tulehdussoluinfiltraatti, 

pientä kapillaarimuodostusta ja biolasia, jonka pinnalla on osteoblasteja. Leike on hieman 

repeillyt, koska kova biolasi ei leikkaannu kunnolla mikrotomilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Tukirankana käytetty biolasia ja tulehdusvaste on voimakas. 

 

 

6.1.2 Rasvakudosperäiset kantasolut ja trikalsiumfosfaatti 

 

Trikalsiumfosfaatin kanssa tulehdusreaktio ei ole erityisen voimakas. Kuvassa 4 nähdään 

trikalsiumfosfaatin jäljiltä reikäinen, hieman repeillyt leike, jossa on hieman 

kapillarimuodostusta. Trikalsiumfosfaattia ympäröivät osteoblastivyöhykkeet ja välissä on 

kehittyvää luuta. 
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Kuva 4. Tukirankana trikalsiumfosfaattia. Tulehdusvaste on melko rauhallinen. 

 

 

6.1.3 Kontrollit 

 

Laadukkaaseen tutkimukseen tarvitaan aina kontrolleja. Kontrolli on yleensä golden 

standardina pidetty materiaali tai se voi olla tyhjä defekti. Kuvassa 5 nähdään tyhjäksi jätetyn 

defektin sidekudoksellinen paraneminen, jossa tulehdussoluja ei juuri näy ja luuta tai luun 

kaltaista materiaalia ei ole havaittavissa. Kuvan 6 leikkeessä defekti on täytetty 

omaluumurskalla. Luussa näkyy eläviä soluja ja luusaarekkeiden pinnalla on osteoblasteja 

merkkinä paranemisen etenemistä. Seassa on jonkin verran tulehdussoluja.
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Kuva 5. Tyhjän defektin sidekudoksellinen paraneminen. Histologisesti ei havaita 

merkittävää tulehdussolukkoa eikä luumuodostusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Omaluumurskaa, jonka pinnalla osteoblasteja. Seassa tulehdussoluja. 

Kapillaarimuodostus vähäistä. 
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7. POHDINTA 

 

Rasvakudosperäisten kantasolujen käyttö ja kasvutekijät ovat luukudospuutosten hoidossa 

vielä uusi asia, joten selkeitä käytäntöjä ei ole olemassa ja kehitettävää on edelleen paljon. 

Hoitoon soveltuvien potilaiden valintaan ei ole selkeitä kriteereitä. Yksilöiden välillä on 

geneettistä polymorfismia, joten sillä voinee olla merkitystä kantasolujen erilaistamisessa ja 

luukudoksen muodostumisessa. Rasvakudoksen eristys potilaasta on jo paljon käytetty ja 

kliinisesti turvallinen toimenpide ja sen onnistuminen on lähestulkoon varmaa. Kelvollisten 

solujen tunnistusta ja seulontaa laboratoriovaiheessa tulee edelleen kehittää hoidon 

onnistumisen ja tasalaatuisuuden parantamiseksi. Kasvutekijöistä on riistiriitaista tietoa. 

Fysiologisten kasvutekijöiden käytössä on ongelmia muun muassa kapean terapeuttisen 

leveyden ja kasvutekijöiden keskinäisten vaikutusten osalta. Toisaalta kasvutekijöiden 

annostelu voi olla erilaista potilaiden välillä kenties geneettisestä polymorfismista johtuen, 

joten potilaskohtaisen annostelun tarve ja kriteerit tulisi selvittää. BMP:n toimivuus ja hyöty 

ovat viime aikoina kyseenalaistettu ja sen johdosta fysiologisten kasvutekijöiden käytölle voi 

löytyä paremmin soveltuvia vaihtoehtoja muista molekyyleistä, joilla on solujen kasvua ja 

erilaistumista ohjaavia vaikutuksia. Kohtalaisen hyvin toimivaksi todettu osteogeeninen 

kasvatusalusta on yksi keino vähentää tyypillisiä fysiologisia kasvutekijöitä 

erilaistamisprosessista. Osteogeenistä kasvatusalustaa tulee edelleen kehittää aineiden 

soveltuvuuden, yhdistelemisen ja pitoisuuksien osalta. Heterotooppinen luutuminen ja muut 

kasvutekijöiden aiheuttamat haittavaikutukset voivat vähentyä ja turvallisuus voi parantua, 

kun minimoidaan fysiologisten kasvutekijöiden käyttö. Siirteeseen tarvitaan kauttaaltaan 

toimiva verisuonitus, jonka kasvua stimuloi hyvin VEGF, mutta sillä on myös vaikutusta 

BMP-2:n fysiologiseen säätelyyn, joten sitä kautta VEGF:n käyttö voi aiheuttaa 

sivuvaikutuksia. Biomateriaaleja on ollut olemassa jo kauan, mutta kaikkia ongelmia ei ole 

pystytty ratkaisemaan ja uudet sovellukset vaativat sekä uusia materiaaleja että entisten 

materiaalien jatkokehitystä. Biomateriaalien partikkelien koko ja muoto ovat yksi kehityksen 

kohde. Esimerkiksi tetrapod-mallinen partikkeli on yksi uusi innovaatio. Solujen kasvu vaatii 

sopivan tilan tukirangassa, joten biomateriaalin partikkelien sopivalla koolla ja muodolla 

voitaisiin mahdollisesti luoda optimaalinen tila luusiirteen kasvulle. Lisäksi partikkelit 

voisivat olla materiaaliteknisesti esimerkiksi alussa kaksivaiheisia ja myöhemmässä vaiheessa 

toisiinsa sidostuvia, jolloin siirteeseen voisi vapautua alussa normaaleita mineraalirakenteen 
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osia ja jäljelle jäävä tukirangaksi muodostunut osa voisi tukea siirrettä normaalin luun tavoin. 

Biomateriaalin pintamolekyylejä tulisi vielä kehittää paikallista luun kasvua stimuloimaan. 

Lisäksi luuta korvaavien materiaalien aiheuttamaa tulehdusvastetta tulisi tutkia enemmän ja 

etsiä ratkaisuja tulehdusvasteen hillitsemiseksi paremman paranemisen tavoittelemiseksi. 

Autologisten kantasolujen erilaistamista osteogeeniseen suuntaan voitaisiin yrittää hyödyntää 

pienemmän kirurgisen toimenpiteen yhteydessä esimerkiksi injektoimalla paikallisesti sopiva 

pitoisuus soluja stimuloivaa ainetta. Tällainen toimenpide voisi olla esimerkiksi kookkaan 

oroantraalifistelin sulussa käytetyn posken rasvakudospatjan siirto fisteliaukkoon (Rehrmanin 

plastia), ja ASC:en stimuloivaa tekijää voitaisiin injektoida kyseiseen rasvakudokseen 

auttamaan paranemisessa luun muodostusta lisäten. 
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