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TIIVISTELMÄ 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia paaston vaikutusta supikoirien kypsien luusolujen eli 

osteosyyttien rakenteeseen tutkimalla paastonneiden ja aktiivisena pysyneiden 

supikoirien luunäytteistä näiden solujen morfologiaa. Supikoirista puolet olivat 

paastonneet ja puolet syöneet normaalisti 10 viikon ajan. Supikoirien luista otettiin 

näytteet, jotka valettiin epoksimuoviin, johon lisättiin kuljetuksen yhteydessä 

fluoresoivaa rodamiini-6G-väriainetta. Tämä mahdollisti näytteiden kuvantamisen 

konfokaalimikroskoopilla (CLSM) ja osteosyyttien lakuuna-kanalikulirakenteet (OLCS) 

visualisoinin. CLSM:n kuvista segmentoitiin lakuuna- ja kanalikulirakenteet ja näille 

laskettiin kolmiulotteisia rakenneparametreja kuten tilavuus, muotoindeksi, tiheys ja 

paksuus. Ryhmien välisiä eroja vertailtiin Mann Whitneyn U-testillä. 

Tutkimuksen päätuloksena todettiin, että paasto- ja kontrolliryhmien välillä ei ollut 

merkitseviä eroja osteosyyttien rakennetta kuvaavien parametrien välillä. Tämä tukee 

ajatusta siitä, että supikoirille on kehittynyt luuta paaston aikana suojaava mekanismi 

evoluution tuloksena. Normaalioloissa supikoirat nukkuvat talviunta ja altistuvat siten 

paastolle. 

Ihmisillä vajaaravitsemus altistaa osteoporoosille, joka on merkittävä kansanterveyttä 

heikentävä ja kustannuksia aiheuttava sairaus. Mikäli supikoirien luuta suojaava 

mekanismi pystyttäisiin selvittämään, voisi siitä olla hyötyä myös 

osteoporoositutkimuksessa. Tämä vaatii kuitenkin lisää tutkimuksia.  

 

 

  



LYHENTEET 

 

ATP Adenosiinitrifosfaatti 

BMU Luunmuokkausyksikkö (Basic Multicellular Unit) 

BS/BV Pinta-alan suhde tilavuuteen (Bone surface/volume ratio) 

BS/TV Pinta-alan tiheys (Bone surface density) 

BV/TV Suhteellinen tilavuus (Percent bone volume) 

CLSM Konfokaalimikroskooppi (Confocal Laser Scanning Microscopy) 

In-vivo Elämässä, elävässä elimistössä 

NA Numeerinen apertuuri 

OLCS Lakuuna-kanalikulirakenteet (Osteocytic Lacunar–Canalicular System) 

SMI Muotoindeksi (Structure model index) 

Tb.N Trabekkelimäärä (Trabecular number) 

Tb.Sp Separaatio (Trabecular separation)  

Tb.Th Trabekkelipaksuus (Trabecular thickness) 
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1. JOHDANTO 

 

Viime vuosikymmenten aikana teknologian kehittyminen yhdessä teoreettisten ja 

kokeellisten tietojen kanssa ovat antaneet runsaasti uutta tietoa osteosyyttien biologiasta 

sekä niiden keskeisestä roolista niin luun metaboliassa kuin biomekaanisessa säätelyssä 

(1). Koska postmitoottiset osteosyytit ovat uponneina kovaan luumatriksiin, niitä on 

hankala tutkia. Osteosyyttispesifisten vasta-aineiden kehittäminen mahdollisti 

osteosyyttien eristämisen ja viljelyn (2). Ensimmäiset osteosyytit eristettiin jo 1990-

luvun alussa (3). 

Teknologian kehittyminen viime vuosikymmenten aikana, esimerkiksi molekyyli- ja 

siirtogeenitasolla sekä kuvantamisessa, on mahdollistanut runsaasti lisääntyneen tiedon 

osteosyyttien biologiasta ja niiden roolista luun metaboliassa. Parhaillaan myös 

arvioidaan signalointireittien vastavaikuttajien, sklerostiini ja Dickkopf-1 (DKK-1) -

vasta-aineiden käyttöä osteoporoosin sekä murtumien hoidossa (4, 5). 

 

 

1.1. Osteosyyttien morfologia 

 

Luukudoksessa on kolmenlaisia soluja, osteoblasteja, osteoklasteja ja osteosyyttejä. 

Osteosyytit ovat kypsiä tähtimäisiä luukudoksen sisään hautautuneita soluja, jotka eivät 

jakaudu ja joiden solurunko sijaitsee lakuunassa. Osteosyytit polveutuvat 

mesenkyymikantasoluista osteoblastien erilaistumisen kautta. Nämä solut kehittyvät 

luukudoksen muodostuksen aikana kudoksen alle hautautuvista osteoblasteista, jotka 

kypsyvät myöhemmin osteosyyteiksi (6). Ensimmäisenä muodostuvat dendriitit, 

sytoplasmiset rakenteet, jotka lähtevät solurungosta kaikkiin suuntiin ja kulkevat 

luumatriksin läpi kanalikuleissa joko vaskulaaritilaan tai luun pintaan. Näiden 

sytoplasmisin prosessein osteosyytit ovat myös yhteydessä viereisiin osteosyytteihin 

aukkoliitosten välityksellä (7). Osteosyytit muodostavat kolmiulotteisen verkoston, joka 

mahdollistaa nopean ionien ja signaalien käsittelyn syvällä olevan luukudoksen ja luun 

pintasolujen välillä. Hiirimalleilla tehtyjen havaintojen perusteella on myös ehdotettu, 

että osteosyyttien kanalikuliverkosto saattaisi toimia endokriinisen järjestelmän tavoin 

(8). (9) 
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Dendriitit mahdollistavat osteoidisen osteosyytin tärkeimmät tehtävät: mineralisaation 

säätelyn ja luukudoksen perusmetabolian. Osteosyytit ovat mukana myös 

mekanotransduktiossa. Mekaaninen kuormitus tai sen puute aiheuttavat muutoksia 

osteosyyttien geeniekspressioon ja vaikuttavat sitä kautta osteosyyttien toimintaan. 

Koska osteosyytit tuottavat proteiineja ja proteoklykaaneja, ne saattavat jopa pystyä 

vastaamaan kuormitukseen muuntelemalla ympäröivää matriksia ja 

kanalikulijärjestelmän huokoisuutta. Näyttäisikin siltä, että osteosyytit ovat 

ensimmäinen vaihe solunsisäisessä signaalitransduktiossa mekaanisen stimuluksen 

jälkeen (9). 

Osteosyytit ovat herkkiä nesteen virtaukselle, minkä vaikutuksina ovat esimerkiksi 

typpioksidin, ATP:n ja prostaglandiinien vapautuminen, hemikanavien ja aukkoliitosten 

avautuminen, dendriittien pidentyminen, apoptoosin ehkäisy ja signalointireittien 

käynnistäminen. On osoitettu, että neste virtaa mineralisoituneen luun läpi 

kanalikuleissa (10) ja laskettu matemaattisesti, että kanalikulien halkaisija on riittävä 

salliakseen nesteen virtauksen kaukaisimmille soluille (11). Osteosyytit aistivat 

mekaanista kuormaa solurungolla, dendriittisillä prosesseilla ja värekarvojen 

taipumisella (12). Typpioksidi inhiboi imeytymistä ja tukee luun muodostumista.  

Prostaglandiini on mukana tehostamassa luun muodostumista ja esimerkiksi 

indometasiini estää tämän anabolisen kuormituksen vaikutuksia (13). 

Osteosyytit lähettävät myös luuresorptiosignaaleja (14) ja eritoten niiden solukuolema 

on merkittävä tekijä luun homeostasian ylläpidossa. Luukudos uusiutuu jatkuvasti 

luunmuokkausyksikön (BMU) avulla. BMU koostuu osteoklasteista, jotka absorboivat 

luukudosta, ja osteoblasteista, jotka täyttävät syntyneen kuilun uudella kudoksella. 

Huono kanalikulivirtaus heikentää osteosyyttien typpioksidituotantoa, mikä aiheuttaa 

osteosyyttien apoptoosia. Apoptoosissa vapautuvat molekyylit houkuttelevat paikalle 

osteoklasteja ja luun remodellaation parantama kanalikulivirtaus stimuloi osteosyyttejä 

vapauttamaan typpioksidia, minkä seurauksena osteoklastit vetäytyvät pois ja irtoavat 

luun pinnasta (15). (9) β-kateiinin poistaminen lisää osteoklastien aktiivisuutta ja se on 

välttämätön osteosyttien normaalille toiminnalle. Osteosyyttien apoptoosin estolla 

voidaan parantaa patologisia sairauksia, kuten osteoporoosia ja nivelrikkoa (16), joissa 

solut menettävät kyvyn aistia ja korjata vaurioita itse. 
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1.2.  Konfokaalimikroskopia 

 

1.2.1. Historia ja tekniikka 

 

Marvin Minsky kehitti konfokaalimikroskopian periaatteet 1955, voidakseen kuvata 

neuroneja aivoissa. Tähän vaadittiin parempaa resoluutiota kuin perinteisellä 

mikroskopoinnilla saatiin. Alun perin konfokaalimikroskopiassa kuva näkyi 

havaitsimessa vain sen aikaa kuin kohteen skannaaminen kesti, keskimäärin 10 s. 

Järjestelmän kyvyttömyys kaapata ja tallentaa kuvaa tarkempaa analysointia varten johti 

sen lyhytaikaisuuteen. (17) 

Konfokaalimikroskopoinnin käsitettä tarkistettiin, kun 1972 julkaistiin ensimmäiset 

biologiset kuvat CLSM:llä (18). 80-luvulta alkaen kuvien tulkitsemiseen käytettiin 

tietokonetta (19). CLSM tekniikan kehitystä ajoivat eritoten laserin keksiminen 60-

luvun alussa, paikallaan olevan näytteen skannaus 70-luvun alkupuolella (20) ja 

tehokkaiden pöytätietokoneiden saatavuus 90-luvulla. Nykyiset 

konfokaalimikroskopian kehityksen painopisteet ovat merkkiaineiden kehitys, 

kuvantaminen ilman merkkiainetta käyttäen toisen ja kolmannen polven 

mikroskooppeja (21) ja vahingoittamaton in-vivo kuvantaminen. Tietokoneiden 

prosessorien nopeutuminen johti 3D-kuvien rakentamiseen, kuvan dekonvoluutioon ja 

morfologiseen analyysiin. 

Konfokaalimikroskooppi on korkean resoluution fluoresenssimikroskooppi, joka 

mahdollistaa tarkkojen 3D-kuvien muodostamisen paksuistakin kudosnäytteistä. 

Ajallisen resoluution puute rajoittaa CLSM:n kykyä tallentaa nopeita muutoksia (20). 

CLSM käyttää laservaloa virittämään fluoresoivan aineen näytteessä. Tämän 

purkautumisessa syntyvää emittoitunutta valoa mitataan yleensä spesifisellä 

aallonpituudella mutta nykyään on mahdollista käyttää spektraalisia kameroita, jolloin 

vähänkin emissioltaan toisistaan poikkeavat aineet on mahdollista erottaa. Kuvan 

lopullinen resoluutio on laserin ja fluorokromin aallonpituuden lisäksi riippuvainen 

objektiivin NA:sta, joten sitä yritetään parantaa säteen laajentimen avulla, jotta säteen 

halkaisija täyttäisi koko objektiivin. Samalla laajennin myös suodattaa kohinaa, sillä 

siinä oleva pinhole päästää vain tietyltä tasolta tulevan valon lävitseen. Fluoresoiva aine 

valitaan sen läpitunkevuuden ja spesifisen sitoutumiskyvyn mukaan. Perinteisessä 
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CLSM mikroskoopissa lasersäde pyyhkäisee yhden pisteen xyz-avaruudessa, jonka 

jälkeen neulanreikä tai näyte siirtyy ja kuva alkaa muodostua piste kerrallaan. (22) 

Näytteen optinen viipalointi mahdollistaa kohdistuneiden kuvien sarjan z-akselilla. 

Yhdistämällä nämä leikkeet ohjelmistojen avulla, voidaan muodostaa 3D-kuva 

näytteestä. Kuvantarkkuutta rajoittavia tekijöitä ovat kontrastiaineen penetraatio, valon 

läpäisykyky ja näytteen sisällä tapahtuva diffraktio. CLSM:ssä on myös omia 

artefaktoja kuten säteen vaimentuminen näytteessä ja kuvan vääristymät jotka johtuvat 

taitekertoimien epäsuhdasta näytteessä. (23) 

 

 

1.2.2. Luukudoksen tutkiminen 

 

Perinteiset menetelmät, joilla luunäytteitä valmistetaan vaativat näytteen paloittelun 

ohuiksi viipaleiksi ja ne aiheuttavat muun muassa kudosrakenteen vääristymistä (24, 

25). Luun leikkaukseen liittyvät vaikeudet perinteisessä kuvantamisessa ovat johtaneet 

lisääntyneeseen CLSM:n käyttöön luun rakenteen tutkimisessa (25, 26) sillä se toimii 

paksuissa kudosleikkeissä. CLSM:n kykyä generoida optisia leikkeitä suuremmalla 

tarkkuudella kuin perinteinen valomikroskooppi käytettiin karakterisoimaan luun ja 

luusiirteiden histopatologiaa. (25, 26) Tässä roolissa CLSM:n katsottiin olevan erityisen 

hyödyllinen luun soluarkkitehtuurin kuvantamisessa ja arvioinnissa säilyttäen 

rakenteelliset yksityiskohdat, minimoiden artefaktat ja mahdollistaen luu-sidekudos–

rajapintojen tutkimisen. CLSM:a on myös käytetty havainnollistamaan 4D-muodossa 

luulamellien uudelleen muodostumista in vivo (27). 

Zheng ym. 1997 (25) ehdottivat, että CLSM voisi auttaa patologisessa diagnostiikassa 

korvaten useita aikaa vieviä luun histologisia tutkimusmenetelmiä. Fujii et al., 1998 

(26) päättelivät tutkimuksensa perusteella, että CLSM olisi tässä käytössä nopea tapa 

saada paksuista leikkeistä histologista informaatiota. CLSM:n etuna perinteiseen 

histologiaan verrattuna on myös kyky kuvata osteosyyttien sytoplasmisia prosesseja, 

joita voidaan nähdä perinteisellä histologialla vain erikoisvärjäyksillä. (28) 

Konfokaalimikroskopiaa on käytetty luun mikrovaurioiden roolin tutkimisessa 
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selvitettäessä luun haurauden syytä. Mikrovaurioiden on myös osoitettu olevan 

myötävaikuttamassa osteoporoottisen luun haurauteen. (29) Konfokaalimikroskopia 

mahdollistaa myös osteosyyttien ja kanalikulien vahinkojen havaitsemisen alueilla, 

joilla uudelleenmuotoutumista on tapahtunut mutta vahingot eivät ole havaittavissa 

pelkällä histologialla. (30, 31) 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää nimenomaan lakuuna-kanalikulirakenteiden 

mahdollisia muutoksia paaston aikana. Nämä muutokset eivät välttämättä ole nähtävissä 

tavanomaisen histologian keinoin, joten käytimme konfokaalimikroskopiaa sen suuren 

tarkkuuden ja kohtalaisen nopeuden vuoksi. 
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2. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

2.1. Luunäytteet  

 

Koe-eläiminä käytettiin kahtatoista kahdeksan kuukauden ikäistä maatilalla kasvanutta 

supikoiraa, joista 1 oli uros ja 11 naarasta. Eläimet jaettiin satunnaistetusti kahteen 

kuuden eläimen ryhmään. Eläimiä pidettiin yksittäin katetuissa häkeissä, joissa oli 

pesälaatikko ja olkia vuoteena, luonnollisessa ulkoympäristön lämpötilassa ja valossa. 

Paikkana oli turkistarhaustutkimuskeskus Kannuksessa. Supikoirien massa oli 13,95 ± 

0,41 kg 7. joulukuuta 2009, mistä voidaan päätellä, että niille oli kertynyt runsaasti 

rasvavarastoja syksyn aikana. Kontrollieläimiä syötettiin säännöllisesti turkiseläinten 

ruokavaliolla, kun taas paasto-ryhmä paastosi 10 viikkoa 22.12.2009–1.3.2010. 

Paastoavia eläimiä pidettiin erillisissä varjossa olevissa taloissa, jotta ruoka-aikojen 

aiheuttama stressi saatiin minimoitua. Kaikki eläimet saivat vettä tai jäätä mielin määrin 

ja myös kontrolliryhmä oli ravinnotta yön yli ennen verinäytteitä. Tutkimusaseman 

henkilöstö seurasi säännöllisesti eläinten terveyttä. 

Ruokitut eläimet menettivät 20,3 ± 0,92 % massasta kokeen aikana (07/12-01/03), kun 

taas paastonneiden eläinten massa laski 31,9 ± 0,77 % (U-testi, p <0,004 käsittelyjen 

välillä) (32). Viljelty supikoira yleensä menettää ruokahalua kylmällä säällä (33) ja 

talvella 2009-2010 oli suhteellisen kylmä, etenkin tammikuussa. Tästä syystä myös 

ruokittu ryhmä laihtui kokeen aikana. 

Luunäytteiden valmistamiseen käytettiin laboratorion hidasnopeuksista timanttisahaa, 

joilla sahattiin luusta 4mm paksuja näytteitä. Tämän jälkeen näytteet puhdistettiin 

käyttäen ultraäänilaitetta ja pidettiin fosfaattipuskuroidussa suolaliuoksessa. Puhtaat 

näytteet dehydratoitiin alkoholisarjoissa (60%, 80%, 96% ja 2x100%) ja värjättiin 

muoviinkuljetuksen yhteydessä fluoresoivalla rodamiini-6G-väriaineella (0,02% 

liuotettuna 100ml Technovit 7200/etanoli 30/70, 50/50, 70/30 ja 2x100) sarjassa, 3 

päivää jokaista vaihetta kohden. Muovi kovetettiin sinisellä valolla. Näytteen pinta 

kiillotettiin hiomapaperilla (800, 1200, 4000) ja pestiin etanolilla. 

Osteosyyttien lakuuna-kanalikulirakenteet (OLCS) visualisoitiin 

konfokaalimikroskoopilla (Zeis LSM 780 laser scanning confocal microscope) käyttäen 

561nm laseria. Väliaineena käytettiin immersio-öljyä. Jokaisesta luunäytteestä 
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tallennettiin 90–104 leikettä (3368x3368) leikkeiden välin (step size) ollessa n. 60nm. 

 

 

2.2.  Kuvankäsittely   

 

Konfokaalimikroskoopilla kuvatut kuvat tallennettiin bmp-muodossa (8bit), jotta ne 

voitiin avata ja käsitellä CT Analyser (CTAn) – ohjelmalla. Kuvasarjojen 

muokkaamiseen ja 3D-mallinnukseen käytettiin ohjelmaa CT Analyser (Versio 1.14.4.1, 

Bruker MicroCT, Kontich, Belgium). Kuvien muokkaus tehtiin rakentamalla työlista 

(kuva 1). Tähän kuului kuvien segmentointi kynnystämällä, lakuunoiden täyttäminen 

sekä lakuunoiden ja kanalikulien erottelu. Lakuunat ja kanalikulit tallennettiin erillisinä 

kuvina, jotta niitä voitiin analysoida erikseen, ja tehtiin tarvittavat 3d-analyysit sekä -

mallinnukset arviointimenetelmiä varten. 

 

 

Kuva 1. Kuvat käsiteltiin rakennetun työlistan mukaan ennen analysointia. 

 

Kynnystys on kuvankäsittelymetodi, jolla kuva jaettiin mustaan ja valkoiseen eli 

muuhun ja tutkittavaan objektiin, joka esitettiin binaarikuvana. Eroosiolla ja dilaatiolla 

voitiin objektin reunoilta poistaa tai lisätä pikseleitä ja despecklen avulla poistettiin 
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kohinaa eli yksittäisiä pikseleitä kuvista. 

Morfometriset 3D-parametrit laskettiin CT-analyser -ohjelmalla yksittäisistä 

poikkileikkauskuvista. Suhteellinen tilavuus (BV/TV) on binaaristen objektien 

kokonaistilavuuden ja koko kuvasarjan tilavuuden suhde. Tämä parametri on 

merkittävä, koska tutkittu trabekulaarisen luun alue (kanalikulit tai lakuunat 

luukudoksessa) on kynnystyksen jälkeen kaksifaasinen. Pinta-alan suhde tilavuuteen 

(BS/BV) on hyödyllinen perusparametri kun karakterisoidaan rakenteen paksuutta ja 

monimutkaisuutta. Pinta-alan tiheys (BS/TV) tarkoittaa osteosyytin lakuunoiden tai 

kanalikulien pinta-alan ja kokonaistilavuuden suhdetta. Muotoindeksi (SMI) kuvaa 

osteosyyttisolun tai kanalikulien muotoa. Separaatio (Tb.Sp) puolestaan kuvaa 

kanalikulien välistä etäisyyttä. Lisäksi kanalikuleista tutkittiin trabekkelipaksuutta 

(Tb.Th) ja -määrää (Tb.N). 

 

 

2.3.  Arviontimenetelmät  

 

Tutkimustulosten analysointiin käytettiin SPSS 21.0 for Windows -ohjelmaa. 

Kuvailevina tekijöinä käytettiin keskiarvoa ja keskihajontaa.  Koska vertailtavana 

muuttujana oli jatkuva muuttuja ja aineiston jakauma oli vino, käytettiin analyyseihin 

ei-parametristä Mann-Whitneyn tilastollista U-testiä.  
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3. TULOKSET 

 

3.1. Lakuunoiden ja kanalikulien 3D-morfologia 

 

Kontrolli- ja paastoryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa lakuunoiden 

ja kanalikulien 3D-morfologiassa (taulukot 1 ja 2). Lakuunoiden ominaisuuksista 

tarkasteltiin tilavuutta (p=0.180), muotoindeksiä (p=0.394), suhteellista tilavuutta 

(p=0.180) ja pinta-alan tiheyttä (p=0.485). Kanalikulien osalta tarkasteltavana olivat 

tilavuus (p=0.394), muotoindeksi (p=0.180), suhteellinen tilavuus (p=0.485), pinta-alan 

suhteellinen tilavuus (p=0.699), pinta-alan tiheys (p=0.485), trabekkelipaksuus 

(p=1.000), trabekkelien separaatio (p=0.818) ja trabekkelimäärä (p=0.240). 

 

Taulukko 1. Lakuunoiden rakennetta kuvaavia parametrejä tutkimus- ja 

kontrolliryhmässä. 

 Kontrolli Paasto p-arvo 

Tilavuus (10
6
 U

3
) 52.8 ± 17.8 59.4 ± 8.2 0.180 

Muotoindeksi 2.82 ± 0.29 2.73 ± 0.29 0.394 

Suhteellinen tilavuus (%) 4.61 ± 1.49 5.07 ± 0.74 0.180 

Pinta-alan tiheys (10
-3 

1/U) 4.91 ± 1.19 5.65 ± 1.63 0.485 

 

Taulukko 2. Kanalikulien rakennetta kuvaavia parametrejä tutkimus- ja 

kontrolliryhmässä. 

 Kontrolli Paasto p-arvo 

Tilavuus (10
6
 U

3
) 41.5 ± 18.1 53.8 ± 20.3 0.394 

Muotoindeksi 2.61 ± 0.35 2.39 ± 0.36 0.180 

Suhteellinen tilavuus (%) 3.61 ± 1.53 4.58 ± 1.69 0.485 

Pinta-alan tiheys (10
-3 

1/U) 34.3 ± 9.71 41.2 ± 7.38 0.485 

Pinta-alan suhde tilavuuteen (1/U) 1.01 ± 0.23 0.98 ± 0.29 0.699 

Trabekkelipaksuus (U) 4.79 ± 0.79 4.72 ± 0.92 1.000 

Trabekkelien separaatio (U) 42.9 ± 10.4 40.7 ± 7.56 0.818 

Trabekkelimäärä (10
-3 

1/U) 7.42 ± 2.50 9.42 ± 2.07 0.240 
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3.2. 3D-visualisoinnit 

 

Kuvatuista CLSM-leikkeistä muodostettiin kolmiulotteiset mallit, joita visualisoimalla 

CT-Vol ohjelmalla arvioitiin segmentoinnin hyvyyttä. 3D-visualisoinnin perusteella 

segmentoinnin arvioitiin onnistuneen hyvin (kuvat 2 ja 3). 

 

 

Kuva 2. Lakuunoiden 3D-visualisointi, joka osoittaa että segmentointi toimii 

tyydyttävällä tarkkuudella. 
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Kuva 3. Kanalikulien 3D-visualisointi. 
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4. POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella mahdollisia eroja osteosyyteissä talvella 

paastonneiden ja normaalisti ruokittujen supikoirien välillä. Paastolla pyrittiin 

mallintamaan supikoirien tavanomaista talviunehtimista. Tilastollisesti merkitseviä eroja 

osteosyyttejä kuvaavissa parametreissa ei löydetty lakuunoiden ja kanalikulien osalta. 

Tämä puoltaa ajatusta siitä, että supikoirille olisi kehittynyt luun rakenteen muuttumista 

paaston aikana ehkäisevä mekanismi evoluution tuloksena. Tutkimusotos oli verrattain 

pieni ja myös sukupuolijakauma tuo hieman vinoumaa tutkimusasetelmaan.  

Trendi ryhmien väliselle erolle oli kuitenkin havaittavissa lakuunoiden tilavuuden 

(p=0.180) ja suhteellisen tilavuuden (p=0.180) sekä kanalikulien muotoindeksin (SMI) 

kohdalla (p=0.180). Lakuunoiden osalta tämä tulos on mielenkiintoinen, sillä lähellä 

merkitsevää olevat p-arvot tilavuuden suhteen indikoisivat, että paastoavien supikoirien 

osteosyytit absorboisivat mineraaleja paaston aikana viereisestä luumatriisista. 

Tutkimuksen tulos vahvistaa myös aiempia tutkimuksia amerikkalaisten mustakarhujen 

(34) ja suomalaisten supikoirien (32) talviunen vaikutuksesta luumassaan. Molempien 

edellä mainittujen tutkimusten tuloksena eläinten luumassa ei vähentynyt talviunen tai 

sitä mallintavan paaston aikana.  

Vähäisen ravinnonsaannin ja liikkumattomuuden tiedetään olevan tärkeitä riskitekijöitä 

ihmisen luun rakenteen heikentymiselle ja osteoporoosille (35). Tämän supikoirien luuta 

suojaavan mekanismin selvittäminen saattaisi olla hyödyllistä myös 

osteoporoositutkimusta ajatellen ja sen vuoksi tarvittaisiin lisää tutkimuksia.  
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