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NGC Hermo-ohjauskanava (nerve guidance conduit) 

OOAC tai OOC Organ-on-a-chip 

PDMS Polydimetyylisiloksaani 
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1. ECM:n organisaatio 

 
Ekstrasellulaarinen matriksi (ECM) eli soluväliaine on monimutkainen ja dynaaminen 

makromolekyylien muodostama verkosto, joka toimii rakenteellisena tukena soluille ja 

kudoksille. ECM:n koostumus on kudosspesifinen ja sillä on kriittinen rooli kudosten 

muokkauksessa ja solujen toiminnan ja signaloinnin säätelemisessä. ECM sitoo kasvutekijöitä 

ja sytokiinejä ja voi säädellä niiden konsentraatioita tarpeen mukaan. Se viestii ympäröivien 

solujen kanssa kemiallisilla ja fyysisillä signaaleilla. ECM:lla on tärkeä rooli esimerkiksi 

solujen lisääntymisessä, migraatiossa, apoptoosissa, erilaistumisessa, adheesiossa ja 

morfologiassa. Kollageenit, proteoglykaanit (PG), lamiinit, fibronektiinit ja elastiinit kuuluvat 

sen pääkomponetteihin (Karamanos et al., 2021; Theocharis et al., 2019; Yue, 2014). ECM 

voidaan jakaa kahteen osaan, perisellulaariseen matriksiin (PM) ja interstitialiseen matriksiin 

(IM) sen topografisen sijainnin perusteella (Kuva 1). PM on ECM:n osa, joka on tiiviissä 

kontaktissa solujen kanssa monien proteiinien ja reseptorien välityksellä. Yksi tärkeä osa tätä 

PM:n ja solujen välistä viestintää ovat integriinit ja niiden toiminta. Integriinit ovat solukalvon 

reseptoreita, jotka luovat kontaktin solun tukirangan ja PM:n välille, mikä on yksi väylä 

ECM:lle säädellä solusignalointia. Myös esimerkiksi diskoidiinidomeenireseptorit (DDR:t) ja 

PG:t ovat komponentteja, jotka osallistuvat kontaktin luomiseen PM:n ja solujen välille. 

Tyvikalvo (basement membrane) on esimerkki perisellulaarisesta matriksista. Tyvikalvo 

sijaitsee välittömässä kontaktissa epiteliasolujen kanssa ja se koostuu pääosin kollageeni IV:n, 

lamiinien, nidogeenien ja heparaanisulfaattiproteoglykaanien (HSPG:ien) muodostamasta 

verkostosta. IM on PM:n alla sijaitseva ECM:n osa, jonka koostumus voi vaihdella kudokselle 

tarvittavien spesifisien ominaisuuksien mukaan. Interstitiaalisessa matriksissa on moninainen 

joukko kollageeneja, glykoproteiineja ja stroomasoluja, jotka muodostavat geelin, joka erottaa 

kudokset ja antaa tukea niille (Karamanos et al., 2021; Theocharis et al., 2019). 
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Kuva 1. Epiteelikudoksen ja sen alla olevan sidekudoksen ECM:n organisaatio. ECM voidaan jakaa 

perisellulaariseen matriksiin (PM) ja interstitiaaliseen matriksiin (IM). Tyvikalvo (Basement 

membrane) edustaa perisellulaarista matriksia ja on välittömässä kontaktissa epiteelisolujen kanssa. 

Tyvikalvo rakentuu lamiinien ja tyypin IV kollageenien verkostoista, jotka perlekaanit ja nidogeenit 

yhdistävät. Epiteelisolut yhdistyvät tyvikalvoon integriinien kautta, kun ne kiinnittyvät lamiineihin. 

Tyvikalvo ja IM yhdistyvät toisiinsa monien kollageenifibrilliinien välisten interaktioiden kautta, joihin 

kuuluvat esimerkiksi tyypin VI ja tyypin IV kollageenien sekä perlekaanien väliset interaktiot ja tyypin 

VII kollageenin interaktiot lamiinien, ja tyyppien IV ja I kollageenien kanssa. Kollageenityypeistä 

fibrillaariset kollageenit edustavan runsainta kollageeniryhmää kudoksissa, ja niistä kollageenityyppien 

I, III ja V heterotyyppiset fibrillit muodostavat pääosan interstitiaalisen matriksin kollageeneista. 

Fibronektiini, joka on fibrillejä muodostava glykoproteiini, muodostaa integriinien kanssa kytköksissä 

olevan verkoston, joka toimii alustana kollageenin fibrillogeneesille. Fibronektiini voi olla kollageenien 

ja solujen pintareseptoreiden lisäksi glykosaminoglykaanien (GAG:t) ja fibriinien kanssa interaktiossa 

toimien kytköksenä solujen ja ECM:n sekä ECM:n organisaation molekyylien välillä. Proteoglykaanit 

(PG:t), elastiinit ja hyaluronaanit (HA) ovat myös keskeisiä ECM:n komponentteja. PG:t ovat 

interaktiossa monien ECM:n komponenttien kanssa kuten kasvutekijöiden ja reseptorien kanssa 

säädellen esimerkiksi ECM:n organisaatiota ja solusignalointia. Ne voidaan luokitella eri ryhmiin 

monen ominaisuuden suhteen, ja kaksi pääalaryhmää nimeltään hyalektaanit ja SLRP:t (small leucine-

rich PGs) sijoittuvat IM:iin. Aggrekaaneista, versikaaneista, brevikaaneista ja neurokaaneista koostuvat 

hyalektaanit ovat interaktiossa HA-molekyylien kanssa. SLRP:a ekspressoidaan laajasti kaikkialla 

interstitiaalisissa kudoksissa, ja ne ovat interaktiossa monien ECM:n molekyylien kuten kasvutekijöiden 

(esim. TGFβ) ja sytokiinien kanssa säädellen niiden toimintaa. PG:t voivat olla myös solujen pinnalla 

(syndikaanit ja glypikaanit) ja PM:ssa (perlekaanit, agriinit ja kollageenityypit XV ja XVIII). IM:ssa on 

myös monia stroomasoluja kuten fibroblasteja ja immuunisojuja, jotka kommunikoivat ECM:n kanssa 

monien pintareseptorien kautta. (Kuva ja teksti muokattu lähteestä Theocharis et al., (2019))   
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1.2. ECM:n muokkaus 

ECM on dynaaminen makromolekyylien verkosto, mikä tarkoittaa, että se ei ole vain staattinen 

geeli täynnä biomolekyylejä, joka vain antaa tukea kudoksille. ECM ja sen komponentit ovat 

jatkuvan muokkauksen alla mekaanisten ominaisuuksien ja biokemiallisten tekijöiden 

säätelemiseksi tarpeen mukaan. Matriksin metalloproteinaasit (MMP:t) ovat keskeisiä 

proteiineja ECM:n muokkauksessa ja niiden toiminnan säätelyn häiriöt voivat johtaa erilaisiin 

sairauksiin. MMP:illa on useita substraatteja ECM:ssa, joihin kuuluvat esimerkiksi kollageenit, 

ja ne voivat myös toiminnallaan vapauttaa ECM:iin sitoutuneita kasvutekijöitä. Muita 

metalloproteinaaseja ovat esimerkiksi ADAM:t (a disintegrin and metalloproteases) ja 

ADAMTS:t (ADAM with thrombospondin motifs) (Karamanos et al., 2021; Theocharis et al., 

2019; Yue, 2014). Myös eksogeeniset ärsykkeet, kuten oksidatiivinen stressi ja paine, 

muokkaavat ECM:a (Yue, 2014). 

 

1.3. Kollageenit 

ECM:n komponenteista kaikista runsaimmin esiintyvä on kollageeni, josta rakentuu 

kollageenikuitujen verkosto, joka luo mekaanista jäykkyyttä ja vetolujuutta kudoksille. 

Mekaanisten ominaisuuksien lisäksi kollageeniproteiinit ovat kontaktissa solujen 

pintareseptorien kanssa säädellen monia biologisia prosesseja. Kollageeniperheeseen kuuluu 28 

eri tyyppiä (Karamanos et al., 2021; Theocharis et al., 2019), joista fibrillaariset kollageenit 

muodostavat suurimman osan kehon kollageeneista. Kollageenit voidaan kategorisoida eri 

tyyppeihin niiden homologian ja funktioiden perusteella. Fibrillaariset kollageenit käsittävät 

kollageenityypit I, II, III, V, XI, XXIV ja XXVII, jotka yleensä rakentuvat heterotyyppisistä 

fibrilleistä, joista suurin osa on tyypin I kollageenin fibrillejä. Ne sisältävät lisäksi myös muita 

fibrillejä kuten kollageenityyppejä III ja V, ja kollageenikuitujen koostumus vaihtelee 

kudoksittain. Kollageenit IV, VIII ja X kuuluvat puolestaan verkoston muodostaviin 

kollageeneihin (network-forming collagens), joista kollageeni IV on tärkeä tyvikalvon 

rakennusaine. Fibrilliin liittyneet kollageenit keskeytyneillä kolmoishelikseillä (Fibril-

associated collagens with interrupted triple helices (FACITs)) ovat lyhyitä 

kollageenimolekyylejä, jotka esimerkiksi osallistuvat kollageenien fibrillogeneesin säätelyyn. 

FACIT-kollageeneihin kuuluvat tyyppien IX, XII, XIV, XVI, XIX, XX, XXI ja XXII 

kollageenit. Membraaniin liittyneet kollageenit keskeytyneillä kolmoishelikseillä (membrane-

associated collagens with interrupted triple helices (MACITs)) ovat tyypin II transmembraani 

proteiineja, jotka toimivat solujen pintareseptoreina osallistuen solujen adheesioon ja 

spontaaniin liikkeeseen. MACIT-kollageeneihin kuuluvat tyyppien XIII, XVII, XXIII ja XXV 

kollageenit. Kollageenit VII, VI, XXVI ja XXVIII ovat itse kokoontuvia, joko ankkuroivia 
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fibrillejä, tai tunnusomaisia ohuita säikeitä (beaded-filaments) muodostavia kollageenejä 

(lähteen Onursal et al., (2021) mukaan kollageeni VII kuuluu ankkuroiviin fibrilleihin, VI 

ohuita säikeitä muodostaviin kollageeneihin ja tyypit XXVI ja XXVIII eivät sovi hyvin 

mihinkään kategoriaan). Tyypin XV ja XVIII kollageenit ovat multipleksiinikollageeneja, ja 

niitä ekspressoidaan verisuonten ja epiteelien tyvikalvoissa. Ne vuorovaikuttavat useiden 

erilaisten kasvutekijöiden ja sytokiinien kanssa ja osallistuvat tyvikalvon kiinnittämiseen alla 

olevan sidekudoksen kanssa (Theocharis et al., 2019). 

 Kaikkia kollageenejä yhdistää se, että ne rakentuvat kolmesta polypeptidi-α-

ketjusta, jotka muodostavat kolmois-helix-kierteen (Kuvat 2 ja 3). Riippuen kollageenin 

tyypistä, ne voivat rakentua homotrimeereistä tai heterotrimeereistä. Esimerkiksi tyypin III 

kollageeni on homotrimeeri koostuen kolmesta identtisestä α1-ketjusta, kun tyypin I kollageeni 

puolestaan koostuu yleensä kahdesta α1-ketjusta ja yhdestä α2-ketjusta ollen näin 

heterotrimeeri. Lisäksi kaikkien kollageenien rakennetta yhdistää polypeptidiketjujen 

primaarinen aminohapposekvenssi, joka koostuu kolmen aminohapon (Gly-X-Y) 

toistojaksoista. Näissä toistojaksoissa Gly on glysiini, ja X ja Y ovat yleensä proliini tai 

hydroksiproliini (Kuva 3). Kollageenien synteesissä on monta vaihetta, jotka jakautuvat 

solunsisäisiin ja soluväliaineessa tapahtuviin reaktioihin (Kuva 2). Alfa-ketjut syntetisoidaan 

karkean endoplasmakalvoston ribosomeilla, missä jo translaation aikana posttranslationaalisia 

muokkauksia (PTM:t) kuten lysyyli- ja prolyylihydroksylaatioita ja 

hydroksilysyyliglykosylaatioita tehdään. Monet näistä PTM:sta ovat tärkeässä roolissa 

esimerkiksi prokollageenin stabiilisuudessa ja erityksessä sekä kollageenin lopullisessa 

supramolekulaarisessa rakenteessa.  Kolmois-helix-kierre muodostuu vetoketjumaisesti 

kolmen eri α-ketjun alkaessa kietoutua yhteen C-terminaaleista kohti N-terminaaleja, mistä 

muodostuu prokollageeneja, jotka kuljetetaan soluväliaineeseen. ECM:ssa fibrillaariset ja 

monet ei-fibrillaarisetkin kollageenit käyvät läpi entsymaattisen pilkkomisen. Kollageenin 

prosessointi soluväliaineessa riippuu kollageenityypistä ja siitä, millainen sen 

supramolekulaarinen rakenne on. Fibrillaarisilta prokollageeneilta leikataan päät C- ja N-

terminaaleista, ja syntyy tropokollageeneja. Tropokollageenit järjestäytyvät spontaanisti 

neljännesporrastetusti (quarter-staggered assembly) fibrilleiksi, jotka stabiloituvat intra- ja 

intermolekulaarisilla kovalenttisilla sidoksilla. Lysyylioksidaasi (LOX) on kriittinen entsyymi 

fibrillaaristen kollageenien stabiloimisessa ja se katalysoi spesifisten lysiinien ja 

hydroksilysiinien oksidatiivista deaminaatiota. Oksidatiivisesti deaminoitujen lysiinien 

reaktiivisten aldehydiryhmien ja hydroksilysiinien välille syntyy kovalenttisia sidoksia 

kondensaatioreaktioissa (Onursal et al., 2021). Useat kollageenifibrillit muodostavat suurempia 

rakenteita, kollageenikuituja (Nijhuis et al., 2019). Kuvassa 3 on esitetty fibrillaaristen 

kollageenimolekyylien organisaation hierarkia kuitukimpusta aminohappoketjuun. 
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Kuva 2. Kollageenin biosynteesi solussa ja fibrillaarisen kollageenin muodostuminen ECM:ssa. 

Numeroiden 1 ja 2 kohdalla nähdään kollageenin α-ketjun translaatio karkean endoplasmakalvoston 

ribosomeilla ja posttranslationaalista muokkaamista (PTM) kuten hydroksylointia ja glykolysointia. 

Numerossa 3 tapahtuu propeptidin C- ja N-terminaalien laskostuminen. Kolme laskostunutta 

polypeptidi-α-ketjua alkaa kietoutua kolmois-helix-rakenteeseen vetoketjumaisesti C-terminaaleista N-

terminaalien suuntaan (4), mistä syntyy prokollageeni (5). Kuvan prokollageeni edustaa tyypin I 

kollageenia. Prokollageenit kuljetetaan trans-Golgi verkostolla ja eritetään ECM:iin (6). 

Soluväliaineessa fibrillaaristen prokollageenien C- ja N-terminaalit pilkotaan entsymaattisesti (7). 

Muodostuneet tropokollageenit järjestäytyvät spontaanisti neljännesporrastetusti fibrilleiksi (8), jotka 

stabiloituvat kovalenttisilla sidoksilla (9). Kohta 10 esittää kollageenikuitujen hajotusta soluväliaineen 

proteaaseilla. (Kuva ja teksti muokattu lähteestä Onursal et al., (2021))  
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Kuva 3. Fibrillaarisen kollageenin rakennehierarkia. Alfa-ketjut muodostavat kolmois-helix-kierteitä, 

joista muodostuu prokollageeneja. Prokollageeneista muodostuu kollageenimolekyylejä entsymaattisen 

pilkkomisen seurauksena ECM:ssa. Kollageenimolekyylit järjestäytyvät fibrilleiksi ja fibrillit edelleen 

kollageenikuiduiksi. Aminohapot alfa-ketjussa ovat proliini (PRO), glysiini (GLY) ja hydroksiproliini 

(HYP). (Kuva ja teksti muokattu lähteestä Nijhuis et al., (2019)) 

 
1.4. PG:t, GAG:t, lamiinit, fibronektiinit ja elastiinit 

 

Kuten kollageeneilla, myös proteoglykaaneilla on sekä useita biologisia rooleja että 

rakenteellisia rooleja. Ne rakentuvat ydinproteiinista, jossa on kiinnitettynä lineaarisia anionisia 

polysakkarideja, glykosaminoglykaanisivuketjuja (GAG-sivuketjuja). 

Glykosaminoglykaaneihin kuuluvat hyaluronihapot, kerataanisulfaatit, kondroitiinisulfaatit, 

dermataanisulfaatit ja heparaanisulfaatit (ja hepariinit). PG:illa on tärkeitä rakenteellisia rooleja 

kuten biomekaanisen resistanssin luominen painetta vastaan ja veden sitominen. Ne sitovat 

myös esimerkiksi kasvutekijöitä osallistuen solusingaloinnin säätelyyn. Erilaisia 

proteoglykaaneja ovat esimerkikis, aggrekaani, lumikaani ja perlekaani. Proteoglykaanien ja 

GAG-molekyylien paikkaa ECM:n organisaatiossa on havainnollistettu kuvassa 1.  

Lamiinit ovat glykoproteiineja, jotka muodostavat kollageeni IV:n kanssa 

tyvikalvoon verkkomaisen rakenteen ja ovat kontaktissa integriinien kanssa. Myös 

fibronektiinit ovat vuorovaikutuksessa integriinien kanssa säädellen solujen kiinnittymistä ja 

migraatiota. Fibronektiinit sitoutuvat myös muihin ECM:n komponentteihin (Karamanos et al., 

2021; Yue, 2014) ja niillä on lisäksi tehtävä mekaanisten ominaisuuksien säätelyssä. 

Fibronektiinien supramolekulaariset rakenteet muodostavat säikeitä, jotka säätelevät ECM:n 
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mekaanista jännitystä. Elastiinit ovat puolestaan proteiineja, jotka nimensä mukaisesti 

muodostavat elastisen rakenteen, joka on tärkeä jatkuvasti venyville kudoksille, kuten 

keuhkoille ja valtimoille. Elastiinisäikeet muodostuvat tropoelastiinien sitoutuessa fibrilliinien 

ja muiden mikrofibrillien proteiinien kanssa (Karamanos et al., 2021). Lamiinien, 

fibronektiinien ja elastiinien paikkaa soluväliaineen organisaatiossa on havainnollistettu 

kuvassa 1. 

 

2. Hydrogeelit 

 
Solujen toimintaa on laajalti tutkittu kaksiulotteisilla (2D) malleilla. Kaksiulotteiselle 

substraatille voidaan lisätä ECM:n komponentteja ja kemiallisia tekijöitä solujen 

ympäristöllisten tekijöiden vaikutuksien tutkimiseksi, mutta se ei kuitenkaan pysty vastaamaan 

todellisen kolmiulotteisen (3D) ympäristön kompleksisuutta ja ominaisuuksia. Esimerkiksi 

solujen vuorovaikutukset muiden solujen sekä ECM:n kanssa 2D-mallissa eivät vastaa 

vuorovaikutuksia in vivo olosuhteissa. Kolmiulotteisiin hydrogeeleihin perustuvia 

soluviljelymalleja kehitetään korvaamaan 2D-malleja niiden parempien luontaista solujen 

ympäristöä mallintavien ominaisuuksien vuoksi. Hydrogeelit ovat hydratoituneita 3D-

polymeerirakenteita, joihin on liitetty yksi tai useampi ECM-proteiinijohdannainen, kuten 

esimerkiksi kollageeneja tai hyaluronihappoa (Morales et al., 2021). Tässä tutkielmassa 

keskitytään tarkastelemaan luonnollisista polymeereistä koostuvien kollageenipohjaisten 

hydrogeelien ominaisuuksia, valmistusta ja sovelluksia. Myös synteettisistä aineista rakentuvat 

hydrogeelit esitellään lyhyesti. Kollageenipohjaisten hydrogeelien käyttösovelluksia tullaan 

tarkastelemaan käytännön esimerkkien kautta ja kaupallisia sovelluksia tullaa esittelemään 

lyhyesti.  

 Hydrogeelit ovat kolmiulotteisia viskoelastisia synteettisistä ja/tai luonnollisista 

polymeereistä muodostuvia verkostomaisia rakenteita, jotka pystyvät absorboimaan runsaasti 

vettä niiden hydrofiilisten ominaisuuksien vuoksi. Ne omaavat samankaltaiset fysikaaliset 

ominaisuudet luonnollisten kudoksien kanssa ja niiden rakennetta pystytään suunnittelemaan ja 

muokkaamaan palvelemaan parhaiten haluttua sovellusta. Erilaisia hydrogeelejä voidaan 

klassifikoida niiden tekemiseen käytettyjen polymeerien perusteella sekä rakennukseen 

käytettyjen polymeerien välisien sidostyyppien perusteella. Luonnollisista polymeereistä 

rakennettuja hydrogeelejä kutsutaan luonnollisiksi hydrogeeleiksi ja synteettisistä 

polymeereistä rakennettuja hydrogeelejä synteettisiksi hydrogeeleiksi. Polymeerien väliset 

sidokset voivat olla fysikaalisia tai kemiallisia. Kemiallisilla sidoksilla rakennetuissa 

hydrogeeleissä polymeerit muodostavat keskenään kovalenttisiä sidoksia ja fysikaalisissa 

hydrogeeleissä polymeerit muodostavat verkoston heikkojen ei-kovalenttisten sidosten avulla. 

Hydrogeelejä voidaan valmistaa myös kemikaalisten ja fysikaalisten sidosten kombinaatiosta 
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sekä luonnolisten hydrogeelien kombinaatiosta synteettisten kanssa. Hydrogeelejä voidaan 

karakterisoida erilaisten ominaisuuksien suhteen kuten turpoamisen, koon, mekaanisten 

ominaisuuksien ja hajoamisnopeuden suhteen. Ominaisuuksien karakterisointi on oleellista 

suunnitteluvaiheessa, sillä erilaiset ulkoiset ärsykkeet voivat vaikuttaa suuresti esimerkiksi 

hydrogeelien tilavuuteen, jolloin geelien turpoamisominaisuudet on syytä selvittää (Catoira et 

al., 2019). Ensimmäisen hydrogeelin kehittivät Wichterle & Lím, (1960). 

 

2.1. Hydrogeelien turpoaminen (swelling) 

Hydrogeelit ovat silloittuneita polymeeriverkostoja, jotka turpoavat vedestä, mutta eivät 

liukene siihen (ainakaan lyhyessä ajassa). Polymeeriverkostoon imeytynyt neste toimii 

valikoivana suodattimena geeliin liukeneville ja sieltä poistuville molekyyleille. Kuivan geelin 

absorboidessa vettä, ensimmäiset vesimolekyylit sitoutuvat hydrofiilisiin ryhmiin, ja näitä 

vesimolekyylejä kutsutaan primaarisesti sitoutuneena vetenä. Hydrofiilisten ryhmien 

hydratoituessa, geeli turpoaa, ja hydrofobiset ryhmät tulevat esille. Nämä hydrofobiset ryhmät 

myös vuorovaikuttavat veden kanssa, jolloin geeliin sitoutuu sekundaarisesti sitoutunut vesi. 

Primaarisen ja sekundaarisen veden sitouduttua, geeli imee itseensä lisää vettä osmoottisesti 

kohti rajatonta laimennusta, mitä sidokset (kovalenttiset tai fysikaaliset) geelin 

rakennemolekyylien välillä vetävät vastaan. Tämän sidosten aiheuttaman elastisen 

vastustuksen vuoksi geelin turpoamisaste saavuttaa tasapainon. Primaarisen ja sekundaarisen 

veden lisäksi imeytynyttä vettä kutsutaan vapaaksi vedeksi ja sen oletetaan täyttävän vapaat 

tilat ja tyhjiöt geelissä. Tätä vapaan veden osuutta veden kokonaismäärästä geelissä voidaan 

arvioida erilaisilla tavoilla. Yksi tapa on käyttää pieniä molekyylikoettimia. Tässä 

menetelmässä oletetaan, että vain geelin vapaa vesi voi liuottaa koetinmolekyylit, kun leimattu 

koetinliuos tasapainotetaan hydrogeelin kanssa. Tällöin imeytyneen koetinmolekyylin määrä 

geelissä tasapainotilassa voidaan laskea ja tiedetyn ulkoisen liuoksen konsentraation avulla 

laskea vapaan veden määrä geelissä. Kun tiedetään vapaan veden määrä, voidaan sitoutuneen 

veden määrä laskea geeliin imeytyneen kokonaisvesimäärän ja vapaan veden määrän 

erotuksena. Turpoamisen määrittäminen on tärkeä hydrogeeleille tehtävä mittaus, sillä sen 

avulla voidaan mitata monia muita ominaisuuksia kuten esimerkiksi silloittumisastetta ja 

hajoamisnopeutta. Lisäksi se on monissa tapauksissa halvin, helpoin ja varmin tapa erottaa 

silloittunut geeli ja silloittumaton alkuperäinen polymeeri toisistaan (Yahia, 2015). 
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2.2. Luonnolliset hydrogeelit 

Luonnolliset hydrogeelit voidaan jakaa proteiinipohjaisiin, polysakkaridipohjaisiin ja 

desellularisoiduista kudoksista valmistettuihin hydrogeeleihin. Esimerkiksi kollageeni, fibriini, 

gelatiini, alginaatti, hyaluronihappo ja kitosaani kuuluvat luonnollisten hydrogeelien 

rakennusmateriaaleihin. Luonnollisilla hydrogeeleillä on monia edullisia ominaisuuksia kuten 

biologinen yhteensopivuus, biohajoavaisuus ja vähäinen sytotoksisuus. Hydrogeeleistä ne 

jäljittelevät lähiten fysiologista ympäristöä ECM:a, mutta ne kuitenkin usein liitetään 

synteettisten hydrogeelien kanssa yhteen niiden haastavien mekaanisten ominaisuuksien ja 

vaihtelevuuden vuoksi eristettyjen erien välillä (Catoira et al., 2019). 

 

2.2.1. Luonnolliset proteiinipohjaiset hydrogeelit 

Luonnolliset proteiinipohjaiset hydrogeelit muistuttavat rakenteeltaan ja mekaanisilta 

ominaisuuksiltaan pehmeää fysiologista kudosta. Ne rakentuvat luonnollisista proteiineista, 

joista esimerkiksi kollageeni, gelatiini, elastiini, lamiini, fibriini, fibroiini, BSA ja ovalbumiini 

kuuluvat niiden pääkomponentteihin. Fysiologisen luonteensa vuoksi ne toimivat hyvin 

esimerkiksi haavojen hoidossa, mutta niiden mekaaniset ominaisuudet ovat vaikeita 

kontrolloida, ja erien välillä voi olla vaihtelua (Huerta-López & Alegre-Cebollada, 2021). 

Syvennytään seuraavaksi kollageenipohjaisiin hydrogeeleihin ja tarkastellaan niiden 

valmistusta, ominaisuuksia ja sovelluksia. 

 

2.2.1.1. Kollageeni-hydrogeelit 

Kollageeneillä on monia edullisia ominaisuuksia kudosteknologian ja regeneratiivisen 

lääketieteen työkaluksi. Ne ovat bioyhteensopivia ja biohajoavia, niillä on alhainen 

immunogeenisyys ja niitä pystytään eristämään useista lähteistä. Lisäksi niillä on hyvä 

adheesiokyky soluihin. Kollageenipohjaisiin biomateriaaleihin käytetään yleisimmin fibrillejä 

muodostavia kollageenejä. Fibrillaarisista kollageeneista suosituin kudosteknologiassa on 

tyypin I kollageeni. Se on ihmiskehon kollageeneistä runsain ja vain pienellä määrällä ihmisiä 

on humoraalinen immuniteetti sitä vastaan, joka voidaan todeta serologisella testillä (Parenteau-

Bareil et al., 2010).  
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2.2.1.1.1. Kollageenin alkuperä ja eristäminen 

Kollageeniä voidaan eristää melkein kaikista eläimistä, mutta kudosteknologian käyttöön 

yleisiä lähteitä ovat esimerkiksi naudan iho ja jänteet, sian iho ja rotan häntä. 

Kollageenipohjaisia biomateriaaleja voidaan tuottaa kahdella erilaisella perustekniikalla. 

Kollageenimatriksi voidaan desellularisoida ja alkuperäinen ECM-kudoksen muoto ja 

koostumus säilyttää. Toisessa tekniikassa biomateriaalin rakenne muodostetaan eristämällä, 

puhdistamalla ja polymerisoimalla puhdistettu kollageeni. Desellularisointi voidaan suorittaa 

fysikaalisesti, kemikaalisesti ja entsymaattisesti, ja usein tehokkaaseen solujen poistoon 

tarvitaan näiden tekniikoiden kombinaatioita. Fysikaalisesti solut voidaan hajottaa esimerkiksi 

pikapakastuksella (snap freezing), korkealla paineella tai agitaatiolla. Kemikaalinen 

desellularisointi puolestaan sisältää monia erilaisia kemiallisia menetelmiä, joihin sisältyvät 

esimerkiksi kelaatit, ioniset ja ei-ioniset detergentit ja happamat- sekä emäksiset aineet. 

Entsymaattisesti kudosta voidaan desellularisoida käyttämällä esimerkiksi trypsiiniä. 

Kollageenin eristys kudoksesta puolestaan perustuu liuotukseen happamilla-, neutraaleilla 

suola- ja proteolyyttisillä liuoksilla (Parenteau-Bareil et al., 2010).  

 Eristettyjen kollageenierien välillä voi olla merkittävää vaihtelua. Lisäksi 

kollageenin lähteen sekä eristysmenetelmän valinnan on näytetty vaikuttavan hydrogeelien 

ominaisuuksiin. Eri kudostyypeille käytetäänkin erilaisia menetelmiä kollageenin eristämiseen. 

Esimerkiksi happoliuosta käytetään denaturoimaan jänteen vähän silloittunutta kollageenia, 

kun ihon korkeasti silloittuneen kollageenin denaturoimiseen käytetään puolestaan esimerkiksi 

pepsiinidigestiota. Esimerkkinä eri menetelmien vaikutuksista, Kreger et al., (2010) (siteerattu 

artikkelissa (Antoine et al., 2014)) tutkiessaan kollageenin lähteen ja uuttamismenetelmän 

vaikutusta eristetyn materiaalin ominaisuuksiin huomasivat, että identtisissä polymerisaatio-

olosuhteissa happoon liuotetut kollageenit polymerisoituivat nopeammin kuin kollageenit, 

jotka oli eristetty pepsiinidigestiolla. He päättelivät tulosten olevan yhteneviä aikaisempien 

tutkimuksien kanssa, jotka ovat osoittaneet pepsiinidigestion tuhoavan kollageenikuitujen 

nukleaatiossa tärkeää osaa omaavia telopeptidejä. Lähteen ja eristysmenetelmän lisäksi 

kollageenikonsentraatio, polymerisaatiolämpötila, polymerisaation pH ja ionivahvuus toimivat 

kollageenihydrogeelien fabrikaation parametreinä ja ne vaikuttavat fibrillogeneesiin (Antoine 

et al., 2014). 
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2.2.1.1.2. Ominaisuuksiin vaikuttavia parametrejä 

Kollageenin konsentraatio vaikuttaa kudoksen mekaanisiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin 

niin in vitro- kuin in vivo -olosuhteissa. Esimerkiksi kasvaimen pahalaatuisuudessa on 

kollageenikonsentraatiolla esitetty olevan vaikutusta, sillä syöpäkudoksessa 

kollageenikonsentraatio on huomattavasti suurempi verrattuna normaaliin kudokseen. 

Hydrogeeleissä liian korkeat kollageenipitoisuudet voivat tehdä geelistä liian tiheän, millä on 

negatiivinen vaikutus esimerkiksi solujen migraatioon. Myös polymerisaatiolämpötila 

vaikuttaa hydrogeelien ominaisuuksiin. Esimerkiksi korkeampi polymerisaatiolämpötila 

nopeuttaa kollageenin itsejärjestäytymistä, mikä johtaa epäjärjestelmällisempään rakenteeseen, 

jossa kollageenisyistä muodostuu vähemmän kuituja. Alhainen polymerisaatiolämpötila voi 

puolestaan vaikeuttaa solujen sisällyttämistä geeliin. Parametrina polymerisaationlämpötilaa on 

vaikea kontrolloida, sillä kollageenikuitujen rakentuminen lähtee käyntiin samaan aikaan, kun 

liuos neutralisoidaan. Kollageenikonsentraation ja polymerisaatiolämpötilan lisäksi 

hydrogeelien mekaanisia ja rakenteellisia ominaisuuksia voidaan säädellä polymerisaation 

pH:lla ja ionivahvuudella. Kollageenihydrogeelien pH-arvoon vaikuttavat monet tekijät kuten 

esimerkiksi puskurityyppi, neutralisointiyhdiste ja kollageenikonsentraatio. Vaikka hyvin 

hapan tai emäksinen pH antaisi suotuisia ominaisuuksia geelin fabrikaatiossa, on lämpötilan 

tapaan huomioitava myös solujen selviäminen geelissä. Tämän vuoksi soluja sisältävissä 

hydrogeeleissä on pH:n oltava 7,4-8,4 välillä. Ionivahvuutta voidaan säädellä myös monella 

tapaa. Sitä voidaan esimerkiksi hienosäätää säätämällä fosfaatin konsentraatiota 

puskuriliuoksessa tai lisäämällä natriumkloridia (NaCl) hydrogeeliin (Antoine et al., 2014). 

Sterilointitapa on myös yksi huomioonotettava seikka kollageenipohjaisten biomateriaalien 

valmistuksessa, sillä vääränlaisella steriloinnilla voi olla huomattavia vaikutuksia materiaalin 

rakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin (Parenteau-Bareil et al., 2010).  Kuvassa 4 

esitetään pH:n ja kollageenikonsentraation vaikutusta kollageeniverkoston rakenteeseen. 

Lisäksi siinä esitetään muutama tapa, joilla voidaan muokata kollageenikuitujen orientaatiota 

geelissä. 
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Kuva 4. Kollageenin fibrillogeneesiin vaikuttavat parametrit. a) Kollageenikuidut ohenevat ja verkosto 

tihenee pH:n noustessa. b) Kollageenikonsentraation noustessa kuitujen verkosto tihenee. c) 

Kollageenikuitujen verkoston orientaatio voidaan suunnata yhdensuuntaiseksi käyttämällä 

magneettikenttiä ja sähkökenttiä tai siihen suunniteltua muottia. (Kuva ja teksti muokattu lähteestä 

Sarrigiannidis et al., (2021)) 

 

2.2.1.1.3. Silloitus (cross-linking) 

Jotta kollageenihydrogeeleistä saataisiin stabiileja, ne silloitetaan erilaisilla menetelmillä. 

Silloittamalla kollageenimolekyylien välille tehdään kovalenttisiä sidoksia, jotka lujittavat 

geelin rakennetta vetysidoksia, hydrofobisia- ja elektrostaattisia vuorovaikutuksia paremmin. 

Kovalenttiset sidokset antavat kemikaalisen ja mekaanisen kestävyyden lisäksi vastustusta 

biohajoamiselle, jolle kollageenibiomateriaali altistuu in vivo. Kollageenin silloitus in vitro 

voidaan jakaa kemikaalisiin ja fysikaalisiin menetelmiin. 

Aldehydit ovat kaikista käytetyimpiä silloitusaineita, joista kaikista eniten käytetään 

glutaraldehydiä (GA). Sen suosio perustuu sen tehokkuuteen kollageenibiomateriaalien 

stabiloimisessa. Kollageenin aminohapoista 3 % koostuu lysiinistä ja hydroksilysiinistä, joiden 

vapaat ε-amiini-ryhmät reagoivat GA-ryhmien kanssa, mikä johtaa kovalenttisten sidosten 

muodostumiseen kollageenimolekyylien välille. Vaikka GA on stabiloimisessa tehokkain, on 

sen käytössä ongelmia sytotoksisuuden kanssa. Sytotoksisuutta voidaan kuitenkin vähentää 

käyttämällä GA-silloituksen lisänä fysikaalisia tai kemiallisia käsittelyjä sekä vähentämällä 
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GA:n konsentraatiota. Fysikaalisesti kollageenigeelien rakennetta voidaan stabiloida 

esimerkiksi dehydrotermisellä (DHT) käsittelyllä ja säteilyttämällä ultravioletti- (UV) (Kuva 

5) ja gammasäteilyllä. Toisaalta näiden käsittelyjen seurauksena osa kollageenista denaturoituu. 

Muita silloitukseen käytettyjä aineita ovat esimerkiksi heksametyleenidi-isosyaniitit (HDC), 

epoksidiyhdisteet, karbodi-imidit, polyfenolit ja luonnollinen silloitusaine genipiini (GNP) 

(Dinescu et al., 2018). 

 

 

 

Kuva 5. Kollageenien silloitus fysikaalisesti kollageenihydrogeeleissä. a) Dehydrotermisessä (DHT) 

käsittelyssä kollageenien karboksyyliryhmät ja aminosivuketjut muodostavat amidisidoksia lämmön 

vaikutukuksesta tyhjiössä. b) UV-säteilytyksen avulla kollageenin histidiiniryhmät muodostavat 

sidoksia kollageenin hydroksyyliryhmien kanssa. Riboflaviinia voidaan käyttää adjuvanttina 

helpottamaan kollageenin fotosilloitusta, ja se voi lisätä huomattavasti geelin kimmokerrointa. (Kuva ja 

teksti muokattu lähteestä Sarrigiannidis et al., (2021)) 

 

2.2.1.1.4. Aplikaatiot 

Kollageenipohjaisten biomateriaalien tuottamiseen käytetyistä polymeereistä fibrillaariset 

kollageenit ovat kaikista yleisimpiä. Kudosteknologian sovelluksissa kollageeni on 

luonnollisista polymeereistä kaikista käytetyin, sillä sitä on melkein kaikissa ihmiskudoksen 

ECM:issa. Kollageeneillä on monia hyödyllisiä ominaisuuksia kuten esimerkiksi 

bioyhteensopivuus, heikko antigeenisyys ja biohajoavuus. Lisäksi kollageeni on yksi 

runsaimmista selkärankaisissa esiintyvistä proteiineista, ja sitä voidaan eristää useista lähteistä. 
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Kollageenien käyttöön liittyy kuitenkin haasteita, joista yksi isoimmista ovat sen mekaaniset 

ominaisuudet (Copes et al., 2019). Kudoksesta eristetyn kollageenin huonojen mekaanisten 

ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi huonot termiset ominaisuudet ja entsymaattinen 

pilkkominen tuovat haasteita. Yksi tapa näiden haasteiden ratkaisemiseksi silloituksen lisäksi 

on sekoittaa kollageeni muiden biomateriaalien kanssa. Sekoittamalla biopolymeerit saadaan 

jokaisen sekoitetun polymeerin hyödylliset ominaisuudet käyttöön. Esimerkiksi kollageenista 

ja selluloosasta valmistettu hydrogeeli omaa kollageenin biomimeettisten ja hemostaattisten 

ominaisuuksien lisäksi selluloosan mekaanisen voimakkuuden ja antibakteeriset ominaisuudet. 

Sekoitettujen hydrogeelien ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa synteesin parametreillä ja 

silloitusaineen valinnalla. Muita luonnollisista biomateriaaleista sekoitettuja hydrogeelejä ovat 

esimerkiksi kollageeni-alginaatti ja kollageeni-kitosaani. Kollageenipohjaisista sekoitetuista 

hydrogeeleistä voidaan muodostaa monenlaisia fyysisiä muotoja kuten filmejä, mikropalloja ja 

aerogeelejä. Niitä ja muita muotoja voidaan käyttää lukuisissa sovellutuksissa, joihin kuuluvat 

esimerkiksi ääreishermoston regeneraatio, erilaiset kudostekniikat, haavan parantaminen ja 

lääkkeiden annostelujärjestelmät (drug delivery systems) (Geanaliu-Nicolae & Andronescu, 

2020).  

 Lukijalle perspektiiviksi erilaisista tavoista valmistaa ja käyttää 

kollageenipohjaisia hydrogeelejä, käydään seuraavaksi läpi joitain konkreettisia esimerkkejä 

erilaisten kollageenipohjaisten hydrogeelien valmistuksesta ja niiden potentiaalisista 

aplikaatioista. Seuraavan sektion esimerkeissä käsitellään tässä sektiossa mainitun 

luonnollisien biomateriaalien käytön lisäksi hydrogeelejä, joiden tekemiseen on käytetty 

kemikaalista tai fysikaalista silloitusta sekä kollageenin orientaation suuntaamista 

magneettikentän avulla. Jälkimmäisessä sektiossa kerrotaan lyhyesti kollageenin käytöstä 

bioprinttauksessa ja esitellään OOAC-teknologiaa (OOAC tai OOC, organ-on-a-chip). 

Kaupallisia aplikaatioita käsitellään lyhyesti sektiossa ”Kaupalliset hydrogeelit” ja siinä ei 

käsitellä yksinomaan kollageenihydrogeelejä, vaan kaupallisia hydrogeelejä yleisesti 

painottuen enemmän biolääketieteellisiin sovelluksiin.  

 

2.2.1.1.4.1. Esimerkkejä sovelluksista 

Käydään läpi joitain esimerkkejä erilaisista kollageenipohjaisista hydrogeeleistä, joilla on 

erilaisia käyttömahdollisuuksia.   

 Mei et al., (2019) valmistivat natriumalginaatilla silloitetun kollageeni-alginaatti-

hybridihydrogeelin, jota he käyttivät lääkkeen annostelijana sisällyttämällä siihen 

metyleenisinistä (methylene blue (MB)) ja Toll:in kaltaisen reseptori 7:n (Toll-like-receptor 7 

(TLR7)) agonistia, imikimodia (R837). Hybridihydrogeelillä (Gel-MB-R837) yhdistettiin 
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kasvaimen valoterminen- (PTT, photothermal therapy) ja immuuniterapia injektoimalla se in 

vivo kasvaimensisäisesti (Kuva 6). Tutkimuksessa pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat 

(SEM, scanning electron microscopy) ja läpäisyelektronimikroskooppikuvat (TEM, 

transmission electron microscopy) viittasivat siihen, että MB:n ja R837:n lisäämisellä geeliin 

oli mitätön vaikutus geelin morfologiaan, mikä osoitti kollageeni-alginaatti-geelin kyvyn 

integroida erilaisia terapeuttisia molekyylejä sujuvasti kasvaimen vastaista 

kombinaatioterapiaa varten. Terapeuttisten aineiden lisääminen ei muuttanut myöskään geelin 

reologisia ominaisuuksia merkittävästi. Tutkimuksessa hiiriin injektoitiin syöpäsoluja 

kasvaimien muodostamiseksi. Hybridigeeli injektoitiin hiiriin, ja primaariseen kasvaimeen 

kohdistuvalla PTT:n kautta tapahtuvalla fotoablaatiolla synnytettiin kasvaimeen liittyviä 

antigeenejä (TAA, tumor associated antigens), jotka yhdessä adjuvantin R837:n kanssa 

toimivat rokotteen tavoin laukaisemalla immuunivasteen kasvainta vastaan. Tulokset osoittivat 

injektoidun geelin kyvyn toimia tehokkaana hoitona kasvainta vastaan in situ inhiboiden 

kasvainten uusiutumista ja etäpesäkkeiden muodostumista, mikä osoittaa sen mahdollisen 

potentiaalin kliinisiin aplikaatioihin.  

 

 

Kuva 6. Kaaviokuva itsekokoontuvasta kollageeni-alginaatti hybridihydrogeelistä ja sen käytöstä 

valotermisen- (PPT, photothermal therapy) ja immuuniterapian yhdistävänä tekijänä kasvainta vastaan. 

Positiivisesti varautuneet kollageenit ja negatiivisesti varautuneet alginaatit itse-järjestäytyivät 

hybridihydrogeeliksi, johon sisällytettiin valoterminen aine, metyleenisininen (MB, methylene blue) ja 

TLR7:n (Toll:in kaltainen reseptori 7 (Toll-like-receptor 7)) agonisti, imikimodi (R837). Hiireen 

injektoituun primaariseen kasvaimeen kohdistettu PPT synnytti kasvaimeen liittyviä antigeenejä (TAA, 

tumor associated antigens), jotka yhdessä hiireen injektoidun hydrogeelin (Gel-MB-R837) mukana 

kuljetetun adjuvantin R837:n kanssa toimi rokotteen tavoin laukaisten immuunivasteen kasvainta 

vastaan. (Kuva ja teksti muokattu lähteestä Mei et al., (2019)) 

 

Lin et al., (2019) valmistivat puolestaan haavasiteen alginaatista, kollageenista ja 

hyaluronaanihaposta. Alginaatti-HA-kollageeni-side konjugoitiin antimikrobipeptidillä (AMP) 

Tet213:lla. Yhdistelmähaavaside valmistettiin käyttämällä EDC/NHS (1-etyyli-3-(3-
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dimetyyliaminopropyyli)-karbodi-imidi (EDC), ja N-hydroksisukkinimidi (NHS)) 

silloitusmenetelmää. AMP kiinnittyi polymeereihin amidisidoksilla, joiden hidas 

pilkkoutuminen mahdollisti hitaan Tet213:n vapautumisen, millä vältyttiin hillitsemättömältä 

vapautumiselta kudoskohdissa ja liian suurilta muutoksilta siteessä. Alginaatti-HA-kollageeni-

AMP-yhdistelmähaavasiteen valmistus esitetään lyhyesti kuvassa 7. Tutkimuksessa sidettä 

käytettiin parantamaan bakteeri-infektoituneita haavoja rotilla. Haavasiteessä todettiin olevan 

potentiaalia haavan parannus aplikaatioihin, sillä se osoitti antimikrobista aktiivisuutta 

käytettyjä bakteereja vastaan (Gram-negatiivinen Escherichia coli (E. coli), Gram-positiivinen 

Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) ja Staphylococcus aureus (S. aureus)), 

fasilitoi NIH 3T3 fibroblastien proliferaatioita ja edisti haavan paranemista, re-epitelisaatiota, 

kollageenin kertymistä sekä angiogeneesiä.   

 

Kuva 7. Alginaatti-hyaluronaanihappo-kollageeni-AMP-yhdistelmähaavasiteen valmistus ja toiminta. 

A) Alginaatista, hyaluronaanihaposta (HA) ja kollageenista valmistettiin haavaside, joka konjugoitiin 

antimikrobipeptidillä (AMP) Tet213:lla. Yhdistelmähaavasiteen valmistuksessa käytettiin EDC/NHS 

(1-etyyli-3-(3-dimetyyliaminopropyyli)-karbodi-imidi (EDC), ja N-hydroksisukkinimidi (NHS)) 

silloitusmenetelmää. Kuvassa näkyy suurennoksena amidisidos, jolla AMP:t ovat kiinnittyneet 

kovalenttisesti polymeereihin, kun niiden aminoryhmät ovat reagoineet polymeerien 

karboksyyliryhmien kanssa. B) Haavasidettä kokeiltiin rottien bakteeri-infektoituneiden haavojen 

hoitamiseen. Haavaside osoitti antimikrobista aktiivisuutta ja sillä oli positiivinen vaikutus NIH 3T3 

fibroblastien proliferaatioon, haavan paranemiseen, re-epitaalisaatioon, kollageenin kertymiseen ja 

angiogeneesiin. (Kuva ja teksti muokattu lähteestä Lin et al., (2019)) 
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Torbet et al., (2007) ja Wright et al., (2022) tutkimuksissaan käyttivät magneettista kenttää 

kollageenin orientaation suuntaamiseen hydrogeelissä. Torbet et al., (2007) valmistivat 

alkuperäisen sarveiskalvon strooman ominaisuuksia jäljittelevän geelin käyttäen tyypin I 

kollageenia rakennusaineena. Strooman rakennetta jäljiteltiin pinoamalla 

kollageenifibrillilamelleja kohtisuoraan kerroksittain kuvan 8 mukaisesti. Neutralisoitu 

kollageeniliuos altistettiin vahvalle magneettikentälle (7T), jolloin fibrillit asettuivat 

kohtisuoraan kentän suuntaan nähden. Pinoaminen tehtiin peittämällä edellinen lamelli uudella 

kerroksella tuoretta neutralisoitua kollageeniliuosta, ja toistamalla fibrillien suuntaus 

magneettikentällä niin, että näyte käännettiin eri suuntaan magneettikenttään nähden. 

Fabrikaatio tehtiin kerros kerrokselta gelaatio-rotaatio-gelaatio sykleissä. Tutkimuksessa 

todettiin myös, että lisäämällä geeliin proteoglykaaneja sen läpinäkyvyyttä pystyttiin 

parantamaan, ja että geeleihin lisätyt keratosyytit asettuivat kollageenifibrillien suuntaisesti.  

 

Kuva 8. Kolmesta kollageenifibrillilamellista pinottu täysin hydratoitu geeli. Kuva on artikkelista 

Torbet et al., (2007), jossa he käyttivät tyypin I kollageenia alkuperäisen sarveiskalvon strooman 

ominaisuuksia jäljittelevän geelin valmistukseen. Kuvassa havainnolistuu, kuinka tutkimuksessa 

strooman rakennetta jäljiteltiin pinoamalla magneettikentällä suunnattuja kollageenifibrillilamelleja 

päällekkäin kohtisuoraan toisiinsa nähden. Kuvat A-E ovat matalaresoluutioisia optisia mikrokuvia, 

joista näkee kollageenien suuntaukset. Lamellien välisissä rajapinnoissa (B ja D) voidaan nähdä 

molemmat suuntaukset. F-kuva on optinen mikrokuva dehydratoidun ja värjätyn geelin 

poikkileikkauksesta. Kuvista nähdään, kuinka keskimmäinen kerros on kohtisuorassa kahteen muuhun 

nähden.  

 

Wright et al., (2022) käyttivät magneettisia rautaoksidi-nanohiukkasia (MNPs, iron oxide 

magnetic nanoparticles) sisällyttämällä ne tyypin I kollageenihydrogeeliin, sen topografian 

etäohjaamiseen in situ magneettikentän avulla. He onnistuivat luomaan jännemäisen 

morfologian kohdistamalla kollageenit MNP:en kanssa magneettikentässä rinnakkain niin, että 
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ne organisoituivat yksisuuntaisesti. Ihmisen rasvan kantasolut (hASCs, human adipose stem 

cells) asettuivat rinnakkain kuitumaisen rakenteen kanssa. Tämä lähestymistapa jänteiden 

mallintamiseen oli bioyhteensopiva ja ei-invasiivinen, ja omaa innovatiivisen potentiaalin 

kudosteknologiassa tai OOAC-sovelluksissa.  

Zhang et al., (2018) käyttivät fysikaalista DHT silloitusmenetelmää kollageenista ja 

hydroksiapatiitista (HAP) koostuvan luunkorjausmateriaalin tekemiseen. Tutkimuksessa 

pyrittiin välttämään ylimääräistä luonnollisiin luihin kuulumattomien kemikaalien käyttöä, 

mitä DHT-menetelmän käyttö edisti. Materiaalin vahvuuksia olivat sen bioyhteensopivuus, 

ominaisuuksien säätämisen helppous ja menetelmän taloudellisuus. Eläin- ja solukokeiden 

perusteella materiaali osoitti potentiaalia luunkorjausmateriaalina. Ma et al., (2016) tähtäsivät 

biomimeettisten hybridihydrogeelien valmistamiseen luukudostekniikan skaffoldeiksi. 

Kollageenin ja HAP:n lisäksi he käyttivät rakennusaineena alendronaattia (ALN).  Hydrogeelit 

syntetisoitiin kaksivaiheisesti, joista ensimmäisessä muodostettiin HAP-ALN-konjugaatti, joka 

toisessa vaiheessa silloitettiin kollageenin kanssa käyttäen genipiiniä (kuva 9). Geelien 

bioyhteensopivuutta testattiin käyttämällä MC3T3-E1 soluja, joiden kasvua ja adheesiota geelit 

edistivät. Geeli oli myös entsymaattisesti hajoava. Tutkimuksessa geeliä ei vielä kokeiltu 

eläinmalleissa in vivo. 

 

Kuva 9. Kollageeni/HAP-ALN-hybridihydrogeelin synteesi ja rakenne. Kuva on artikkelista Ma et al., 

(2016). He syntetisoivat hybridihydrogeelejä käyttäen kollageenia, hydroksiapataattia (HAP) ja 

alendronaattia (ALN) rakennusaineina. Biomimeettiset hydrogeelit syntetisoitiin kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa valmistettiin HAP-ALN-konjugaatti (kuvan yläosa). Toisessa vaiheessa HAP-

ALN-konjugaatti silloitettiin kollageenin kanssa fysiologisissa olosuhteissa käyttäen genipiiniä (GNP) 

silloitusaineena. Kuvassa alaoikealla esitetään kollageeni/HAP-ALN-hybridihydrogeelien rakenne. 
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2.2.1.1.4.2. Bioprinttaus ja OOAC 

Bioprinttauksella voidaan muodostaa monimutkaisia biologisen massan tai ekstrasellulaarisen 

aineen kanssa samoja ominaisuuksia omaavia rakenteita. Bioprinttaus toimii työkaluna 

esimerkiksi erilaisten aitoa mallintavien kudosmallien ja keinotekoisten elinten luomiseen 

regeneratiivisessa lääketieteessä. Printtauksessa käytettävää ainetta sanotaan biomusteeksi 

(bioink). Biomusteet sisältävät yleensä eläviä soluja ja laajasti erilaisia polymeerejä. Monet 

polymeerien ominaisuudet vaikuttavat sen sopivuuteen bioprinttauksessa, ja suotuisiin 

ominaisuuksiin sisältyvät bioprintattavuus, sopiva biohajoavuus, myrkyttömyys, korkea 

mekaaninen eheys ja stabiilisuus, ei-immunogeenisuus, kyky edistää solujen adheesiota ja 

liukenemattomuus soluviljelymediaan. Luonnollisia polymeerejä käytetään synteettisiä 

enemmän niiden paremman bioyhteensopivuuden takia, mutta iso paino sopivan biomusteen 

valinnassa on myös sen hinnalla, saatavuudella ja sen valmistuksen sekä prosessoinnin 

helppoudella. Luonnollisia biomusteita voidaan luokitella proteiinipohjaisiin biomusteisiin, 

polysakkaridibiomusteisiin ja desellularisoituihin ECM:hin (dECM, desellularisoitu 

ekstrasellulaarinen matriksi) pohjautuviin biomusteisiin. Kollageenin käytöllä biomusteena 

bioprinttauksessa on suuri potentiaali, mutta haasteita tuovat esimerkiksi sen mekaaniset 

ominaisuudet. Kollageenihydrogeelien bioprintattavuutta voidaan parantaa esimerkiksi muiden 

biomateriaalien lisäämisellä, ja kollageenin konsentraatio sekä solutiheys hydrogeelissä ovat 

sen ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi viskositeettiin, vaikuttavia tekijöitä. Heikkojen 

mekaanisten ominaisuuksiensa vuoksi, kollageeni yleensä printataan sitä tukevien muiden 

materiaalien sisälle tai muotteihin tai silloitetaan printtauksen jälkeen. Kollageenihydrogeelien 

bioprinttaukseen käytettävät päämenetelmät ovat mikroekstruusio, mustesuihku (inkjet) ja 

laseravusteinen bioprinttaus (Stepanovska et al., 2021). Tarkastellaan tutkimusta Yoo et al., 

(2020) yhtenä esimerkkinä 3D printattujen kollageenihydrogeelien mahdollisista aplikaatioista. 

Tutkimuksessaan he kehittivät pitkittäisesti suuntautuneita elastisia hermo-ohjauskanavia 

(NGCs, nerve guidance conduits) iskiashermovaurioiden rekonstruktoimiseen. Elastisen 

NGC:n valmistamiseen käytettiin PLCL-kalvoa (poly(lactide-co-caprolactone)) ja 3D 

printattua kollageenihydrogeeliä. Huokoinen PLCL-kalvo tehtiin sähkökehräyksellä, ja 

kollageenihydrogeeli 3D printattiin siihen orientoidusti. Printtauksessa biomusteena käytettiin 

korkeasti konsentroitua tyypin I kollageeniliuosta, jossa kollageeni oli modifioimatonta, ja 

tukimateriaalia ei printtauksessa käytetty. Fibrillaariset kollageenigeelit muodostettiin printatun 

kollageeniliuoksen neutralisoinnilla ammoniakkihöyryn diffuusiolla. Kollageenihydrogeelin 

jähmetyttyä kalvo rullattiin putkimaiseksi, ja se fiksattiin lääketieteellisellä sidosaineella. 

Fabrikoidulla NGC:lla oli suotuisia vaikutuksia aksonien regeneraatioon, remyelinaatioon ja 

funktionaaliseen palautumiseen rotilla tehdyissä iskiashermovauriomalleissa, mikä osoittaa sen 
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mahdollisen hyödyn perifeerisen hermon regeneraatiossa. Kuvassa 10 on esitetty NGC:n 

fabrikaatio.   

 

 

Kuva 10. Elastisen hermo-ohjauskanavan fabrikaatio käyttäen 3D printattua kollageenihydrogeeliä. 

Kuvan on tutkimuksesta Yoo et al., (2020), jossa he valmistivat pitkittäisesti suuntautuneita elastisia 

hermo-ohjauskanavia (NGCs, nerve guidance conduits). Tutkimuksessaan he kokeilivat näitä NGC:tä 

iskiashermovaurioiden rekonstruktoimiseen rotissa. Kuvassa on esitetty NGC:n fabrikaatio 

järjestyksessä. Biomuste 3D (kolmiuloitteinen) printtaukseen saatiin sentrifugoimalla hapanta tyypin I 

kollageeni -liuosta, kunnes haluttu konsentraatio saavutettiin. Valmistettu biomuste printattiin 

orientoidusti sähkökehrättyyn PLCL (poly(lactide-co-caprolactone)) nanokuitukalvoon. Printatut 

pitkittäiset kollageeniviivat neutralisoitiin ammoniakkihöyryssä. Kollageenihydrogeelien muodostuttua 

kalvolle, se rullattiin putkimaiseksi ja fiksattiin lääketieteellisellä sidosaineella.    

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

OOAC tai OOC on laite, jolla tähdätään simuloimaan kudosten ja elinten fysiologiaa. OOAC- 

teknologialla on potentiaalia nopeuttaa ja yksinkertaistaa fysiologisia ja patofysiologisia 

tutkimuksia. Laitteilla tai siruilla voidaan jäljitellä esimerkiksi erilaisten elimien kuten 

keuhkojen, sydämen ja munuaisten fysiologista mikroympäristöä. OOAC laitteiden toiminta 

perustuu mikrofluidiikkaan, jossa käsitellään nesteitä mikrotasolla. Mikrofluidiikka 

teknologiana mahdollistaa spatiotemporaalisien kemiallisien gradienttien, dynaamisien 

mekaanisten voimien ja kriittisten kudosrajapintojen simuloinnin. Mikrofluidiikassa ja OOAC 

teknologiassa oikeanlaisten materiaalien käyttö on tärkeää, ja esimerkiksi myrkyttömyys, 

kaasujen läpäisevyys ja optinen läpinäkyvyys ovat yleensä hyödyllisiä ominaisuuksia. OOAC 

teknologiassa käytettävät materiaalit voidaan luokitella epäorgaanisiin, orgaanisiin ja 

hybridimateriaaleihi. Polydimetyylisiloksaani (PDMS) on kaikista yleisin käytetty OOAC- 

substraatti. Sillä on monia hyödyllisiä ominaisuuksia kuten kaasuläpäisevyys, 

bioyhteensopivuus ja optinen läpinäkyvyys. Yhteensopimattomuus orgaanisten liuottimien 

kanssa, hydrofobisuus ja biomolekyylien voimakas adsorptio kuuluvat puolestaan sen käyttöä 

rajoittaviin tekijöihin. Muita OOAC-laitteiden fabrikaatioon käytettyjä elastomeerejä ovat 

esimerkiksi styreeni-(etyleeni/butyleeni)-styreeni kopolymeeri ja 

tetrafluoroetyleenipropyleeni. Tyypillisiin muovimateriaaleihin mikrofluidiikassa kuuluvat 

polymetyylimetakrylaatti, polykarbonaatti, polystyreeni, syklinen olefiinipolymeeri ja syklinen 

olefiinikopolymeeri. Paperi on myös mikrofluidiikassa käytetty materiaali ja sen käytön etuihin 

sisältyvät keveys, helppokäyttöisyys ja alhainen hinta. Epäorgaanisista materiaaleista 

tärkeimmät ovat pii ja lasi. Hydrogeeleillä on monia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä sopivia 

materiaaleja luonnollisen ECM:n jäljittelemiseen. Tämän vuoksi ne ovat monikäyttöisiä 

materiaaleja OOAC teknologiassa. Esimerkiksi, koska PDMS ja muovit ovat yleensä 

epäsuotuista materiaalia solujen kiinnittymiselle, käytetään hydrogeelejä usein OOAC 

laitteiden kanavien pintojen päällystämiseen. Hydrogeelit voivat toimia erilaisissa OOAC 

siruissa esimerkiksi mikrokerroksina toimien alustoina erilaisten solujen yhteisviljelyyn, solut 

erottavana diffuusioesteinä (diffusion barrier), soluja sisältävinä pisaroina ja mikrokuituina. 

Luonnollisesti myös kollageenipohjaisille hydrogeeleille on käyttöä monissa OOAC 

sovelluksissa (Ding et al., 2020), mutta tarkastellaan tässä osiossa kollageenihydrogeeliin 

pohjautuvan esimerkin sijaan aivosirujen (BOC, Brain-on-a-chip) kehitysprosessia kuvan 11 

avulla. Kuva antaa yleiskuvaa OOAC alustoista. 
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Kuva 11. BOC:n kehitysprosessi. Laitteiden kompleksisuus lisääntyy vasemmalta oikealle, ja alempana 

on suurikapasiteettinen järjestelmä (high-throughput system) ja ylempänä kuvassa korkeasisältöinen 

järjestelmä (high-content system). Kuvassa A solut kasvavat 2D (kaksiulotteinen) alustalla, jossa 

hermosolujen aksonit ovat eristetty kapeisiin kanaviin. Malli soveltuu esimerkiksi aksonispesifisiin 

lääkekokeisiin. Kuvan B laite mallintaa veri-aivoestettä. Kahden mikrokanavan välissä on huokoinen 

kalvo, jonka toisella puolella on kiinnittyneenä endoteelisoluja ja toisella puolella hermoston soluja. 

Malli mahdollistaa esimerkiksi solujen välisen kommunikaation kalvon läpi sytokiinien välityksellä. C 

kuvassa hermokudosta pyritään jäljittelemään tarkemmin 3D (kolmiulotteinen) mikroympäristössä. 

Useamman tyyppisiä soluja voidaan kasvattaa hydrogeelin sisällä. Mallilla voidaan jäljentää veri-

aivoesteen rakennetta ja funktioita. D kuvassa on yhdistetty monisirujärjestelmä, jossa kasvatusmediaa 

voidaan kierrättää sirujen välillä. Malli mahdollistaa esimerkiksi neurovaskulaarisen yksikön eri solujen 

vuorovaikutuksien tutkimisen. E kuvan alusta kuvaa suuren kapasiteetin järjestelmää. Siru voidaan 

tehdä sopivaksi 96-kuoppalevylle, mikä tekee siitä yhteensopivan perinteisten laboratoriolaitteiden 

kanssa. Alusta mahdollistaa suuren kapasiteetin analyysin. (Kuva ja teksti muokattu lähteestä Bang et 

al., (2019)) 

 

2.3. Kaupalliset hydrogeelit 

Hydrogeelejä käytetään monilla aloilla teollisista biologisiin. Niitä voidaan soveltaa 

esimerkiksi biosensoreissa, maataloudessa, väriaineiden poistossa ja monissa muissa osa-

alueissa. Haavasiteet, kosmetiikka, piilolinssit, lääkkeiden kuljetus tai annostelu ja 

kudosteknologia ovat biolääketieteellisiä sovelluksia. Hydrogeelit sopivat hyvin haavasiteeksi, 

sillä ne tarjoavat kostean ympäristön haavan paranemiselle samalla ehkäisten infektiota ja 

edistäen haavaeritteiden poistumista ja kudoksen uusiutumista. Kaupallisia 

hydrogeelihaavasiteitä on monenlaisia, joihin kuuluvat amorfiset geelit, hydrogeelilevyt ja -
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kalvot ja hydrogeelillä kyllästetyt sideharsot. Ihon ulkonäön ja rakenteen parantamiseen 

käytetään kosmetiikkatuotteita. Hydrogeeleillä on useita edullisia ominaisuuksia iho-

ongelmien hoitoon, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi hoitamaan selluliittia ja ihon 

ikääntymistä. Ihon hoitoon liittyviä kaupallisia hydrogeelituotteita on monia erilaisia, kuten 

esimerkiksi kasvo-, huuli- ja silmänalusnaamioita. Myös hydrogeelipiilolinssejä on 

monenlaisia kaupallisesti saatavilla. Linssien hapenläpäisevyys ja silmien kosteutus ovat hyviä 

ominaisuuksia, jotka voidaan hydrogeelipohjaisilla piilolinsseillä toteuttaa. 

Hydrogeelipohjaisia lääkkeenannostelujärjestelmiä voidaan soveltaa monin eri tavoin. 

Esimerkiksi kaupallisesta valikoimasta löytyy ihonalainen implantti varhaisen murrosiän 

hoitoon, joka vapauttaa histreliiniasetaattilääkettä tietyn verran päivässä. Kaupallisessa 

käytössä on myös hydrogeeli, jolla annetaan emättimen kautta dinoprostonia kohdunkaulan 

valmistelemiseksi synnytykseen. Hydrogeelejä lääkkeiden annosteluun voidaan käyttää myös 

muiden elimien kuten esimerkiksi suun tai peräsuolen sovelluksiin. Biolääketieteellisiin 

sovelluksiin hydrogeelit ovat lupaava materiaali, mutta etenkin kudosteknologian ja 

lääkkeidenannostelujärjestelmien saralla on vielä paljon tutkittavaa, jotta tuotteita saataisiin 

enemmän kaupalliseen käyttöön (Aswathy et al., 2020).    

 

2.4. Synteettiset hydrogeelit 

Siinä missä luonnollisten hydrogeelien mekaanisia ominaisuuksia on vaikea kontrolloida, on 

synteettisten hydrogeelien kanssa tilanne erilainen. Synteettisten hydrogeelien kemiallisen 

koostumuksen ja mekaanisten ominaisuuksien säätämisessä on enemmän joustavuutta. 

Esimerkiksi, synteettisten hydrogeelien hajoamisprofiilia voidaan muokata. Lisäksi ne ovat 

paremmin toistettavia, kun on täsmällinen valmistusprotokollan kanssa, sillä synteettistenkin 

hydrogeelien lopullinen rakenne voi riippua polymerisaatio-olosuhteista. Suurimmalla osalla 

luonnollisista polymeereistä on kuitenkin parempi interaktio solujen kanssa kuin synteettisillä 

polymeereillä. Synteettisten hydrogeelien inerttisyys johtuu niiden hiilirungosta, jossa ei ole 

adheesiomolekyylejä tai endogeenisiä tekijöitä. Niiden bioaktiivista potentiaalia voidaan 

kuitenkin parantaa lisäämällä niihin adheesiomolekyylejä kovalenttisesti, adsorptiolla tai 

elektrostaattisilla interaktioilla. Synteettisiä hydrogeelejä ovat esimerkiksi 

poly(etyleeniglykoli)diakrylaatti, polyakryyliamidi ja polyvinyylialkoholi. Hydrogeelit 

voidaan muodostaa myös luonnollisten ja synteettisten hydrogeelien kombinaatiosta (Yahia, 

2015). 
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3. Yhteenveto 

Tutkielmassa käsiteltiin hydrogeelejä erityisesti syventyen luonnollisiin hydrogeeleihin 

kuuluviin kollageenipohjaisiin hydrogeeleihin. Tutkielman tarkoituksena oli antaa lukijalleen 

käsitys kollageenin merkityksestä soluväliaineen osana kudoksissa ja siihen pohjautuen myös 

sen käytöstä sekä käytön hyödyistä ja haasteista hydrogeeleissä. Tutkielmassa esiteltiin 

kollageenihydrogeelien valmistusta ja siinä erilaisten asioiden vaikutusta lopputuotteiden 

rakenteeseen ja ominaisuuksiin aina kollageenin eristyksestä hydrogeelien silloitukseen. 

Tutkielmassa kollageenihydrogeelien silloitus käydään suppeasti läpi, mutta kiinnostuneet 

voiva käydä lukemassa aiheesta enemmän esimerkiksi artikkeleista Dinescu et al., (2018) ja 

Sarrigiannidis et al., (2021). Kollageenihydrogeelien aplikaatioita käytiin läpi esimerkkien 

kautta ottaen mukaan tutkimuksia, joissa joitain tutkielmassa esiteltyjä menetelmiä käytettiin 

käytännössä. Tästä esimerkkinä kollageenifibrillien suuntaus magneettikentällä. Kaupallisia 

hydrogeelejä käytiin lyhyesti läpi painottuen biolääketieteellisiin sovelluksiin. Tutkielmassa 

raapaistiin myös bioprinttaus- ja OOAC teknologioita, joilla on suuri potentiaali 

lääketieteelliseen kehitykseen. Luonnollisten kollageenipohjaisten hydrogeelien lisäksi 

esiteltiin lyhyesti myös synteettiset hydrogeelit. 
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