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lihakseksi, haimansoluiksi ja jopa hermoiksi. Aikuisesta peräisin olevia kantasoluja saadaan mm. 

luuytimestä, ihosta, suolistoepiteelistä ja sydänlihaksesta. Mesenkymaalisia kantasoluja eli 

alkeissidekudoksesta peräisin olevia kantasoluja saadaan mm. luuytimestä, rasva- ja sikiökudoksesta, 

haimasta, sidekudoksesta ja istukkaverestä. Mesenkymaaliset kantasolut voivat erilaistua in vitro ja in vivo 

moniksi eri kudoksiksi, esim. luuksi, rustoksi ja jänteiksi. Istukkaverestä eristetyt mesenkymaaliset 
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komplementin suojamolekyyliä, tekijä H:ta. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kantasolujen luonnollista 

kykyä tuottaa omia suojamolekyylejä kasvuympäristöönsä. 
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Abstract: Complement system is part of our innate immunesystem. It is composed of different soluble and 

cell surface proteins. Complement also helps to activate the adapative immune system and keep body’s 

cleaning system active. Activation of complement usually proceeds as a continous chain reaction, where the 

first product takes part in the next step activation. There are three main activation routes in complement 

system, the classical, lectin and  alternative pathways. One of the most important protective molecules of 

complement is factor H.  

Adult stem cells are cells which can divide for long periodes of time and differentiate into many kinds of cell 

types, for example muscle, pancreatic cells and even neurons. Adult stem cells can be derived for example 

from bone marrow, skin, intestinal tract and cardiac muscle. Mesenchymal stem cells can be derived form 

bone marrow, fat and fetal tissue, pancreas, connective tissue and cord blood. These stem cells can give rise 

in vitro and in vivo to many different mesenchymal tissues for example bone, cartilage and tendon. Cord 

blood-derived mesenchymal stem cells can give a new opportunity to clinical purposes.  

When stem cells are separated from their natural habitat and are given to the patient, it might happen that 

his/her immune system, including complement, destroys part of the given cells. That is why the aim of this 

study was to examine if cord blood-derived mesenchymal stem cells are complement sensitive and also to 

explore how effectively these stem cells are killed by complement-mediated lysis. We used factor H to 

increase stem cells protective ability. In this study we also wanted to explore if these stem cells are able to 

produce their own natural protective complement molecules. 

Results showed that mesenchymal stem cells are sensitive to complement attack even though factor H was 

added to protect the cells. It was also shown that these stem cells produce their own protective complement 

molecules, factor H and factor H-like protein, into their growth medium. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Kantasolut 

Kantasolut ovat soluja, joilla on kyky jakautua jatkuvasti, yleensä koko organismin elämän 

ajan. Oikeanlaisissa olosuhteissa, tai antamalla oikeanlaisia signaaleja kantasolut voivat 

erilaistua moniksi eri solutyypeiksi kehossa. Kantasoluilla on siis kyky kehittyä kypsiksi 

soluiksi, joilla on tyypilliset rakenteet ja niille erikoiset toiminnot kehossa. Tällaisia soluja 

ovat mm. sydänlihas-, iho- ja hermosolut. On olemassa kolmenlaisia kantasoluja: alkion 

kantasolut, syövän kantasolut ja aikuisen kantasolut. Aikuisen kantasoluille on tyypillistä, 

että ne kehittävät välivaiheita solutyypistä, joksi ne ovat muuntumassa. Tätä välivaihetta 

kutsutaan prekursori- tai progenitorisoluksi. Nämä välivaiheessa olevat solut ovat osaksi 

erilaistuneet tietyksi soluksi, mutta ne jatkavat jakautumista ja erilaistumista täysin 

kypsiksi soluiksi, jolla on tietty tehtävä kehossa (ks. katsausartikkeli Robey, 2000).  

 

Aikuisen kantasoluja on lähes kaikissa kudoksissa, joilla on potentiaalia uusiutua vanhan 

kudoksen kuollessa tai kuluessa pois. Näitä kudoksia ovat mm. luuydin, iho, 

suolistoepiteeli ja sydänlihas. Vaikka aikuisen kantasoluja saadaankin monesta eri 

lähteestä, ovat ne silti erittäin harvinaisia. Esimerkiksi arviolta vain yksi 10 000–15 000 

solusta luuytimessä on hematopoieetinen, verta muodostava, kantasolu (ks. katsausartikkeli 

Weissman, 2000). Tämän lisäksi aikuisen kantasolut ovat hajaantuneet ympäriinsä 

aikuiseen organismiin ja käyttäytyvät siellä erilailla, riippuen kasvuympäristöstään. 

Esimerkiksi hematopoieetisia kantasoluja muodostuu koko ajan lisää luuytimessä, jossa ne 

erilaistuvat kypsiksi verisoluiksi (ks. katsausartikkeli Domen ja Weissman, 1999). Sitä 

vastoin ruuansulatuskanavan kantasolut ovat pysyvämpiä ja ovat fysikaalisesti eroteltu 

kypsistä solutyypeistä, joita ne kehittävät (ks. katsausartikkeli Slack, 2000). Aikuisen 

kantasolut eivät kuitenkaan ole niin monikykyisiä kuin alkiosta peräisin olevat kantasolut, 

sillä ne ovat multipotentteja, eivätkä pluripotentteja, jolla tarkoitetaan solun kykyä 

erilaistua kaikiksi kehon soluiksi (ks. katsausartikkeli Gepstein, 2002). Multipotentti 

kantasolu on solu, jolla on kyky erilaistua useiksi eri solutyypeiksi, mutta yleensä vain 

tietyntyyppiseksi kudokseksi.  
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Erilaisia kantasoluja on käytetty jo monia vuosia. Hematopoieetiset kantasolut ovat olleet 

kliinisessä käytössä jo lähes 50 vuotta. Ensimmäiset hematopoieetiset kantasoluhoidot 

tehtiin jo 1950 luvun loppupuolella, jolloin käytettiin luuytimestä peräisin olevia 

kantasoluja hoitamaan potilaita, jotka saivat säteilyhoitoa ja kemoterapiaa syöpähoitojen 

yhteydessä (Thomas ym., 1957). Vaikka hematopoieetisten solujen toiminta palautui, 

tuolloin ei oltu varmoja hoidon pitkäkestoisuudesta. Seuraavien vuosikymmenien aikana 

pohdittiin erityisesti siirteiden sopivuudesta luovuttajien ja potilaiden välillä. Ihmisen 

leukosyytti antigeenien (HLA; human leukocyte antigen) sopivuutta tutkittiin ja etsittiin 

ratkaisuja siihen, miten hylkimisreaktioita voidaan vähentää tai estää (ks. katsausartikkeli 

Ezzone, 2009).  

 

Kiinnostus luuydinsiirtoja kohtaan kasvoi 1980 luvulla ja vuoteen 1986 mennessä oli tehty 

noin 5000 kantasolusiirtoa, yli 200 kantasolusiirtokeskuksessa. Tutkimusten painopiste 

keskittyi luuydinsiirojen suorittamiseen, joihin sisältyi potilaiden riskitekijöiden kartoitus, 

sairausaste, siirteen tyyppi ja mahdolliset infektiot (Bortin ym., 1988). Jäädytettyjen 

näytteiden ja autologisten kantasolujen säilytykseen liittyvän osaamisen määrä kasvoi 1980 

luvulla ja autologisten luuydinsiirteiden käyttö yleistyi hematologisten sairauksien ja 

syöpien hoidossa. Ääreisverenkierrossa olevat kantasolut löytyivät 1980 luvun puolivälissä 

(Socinski ym., 1988). Vuoden 1980 lopussa eräs tutkimusryhmä käytti ääreisverenkierron 

kantasoluja allogeenisessa solusiirrossa leukemiapotilaalla (Kessinger ym., 1989). 

Myöhemmin tehdyissä kokeissa niiden huomattiin auttavan neutrofiilien ja verihiutaleiden 

parantumista ja ne vähensivät hoitoa tukevien lääkkeiden, kuten suonensisäisten 

antibioottien käyttöä (To ym., 1992).  

 

Istukkaveren käyttö kantasolujen lähteenä kasvoi 1980 luvun loppupuolella ja 1990 luvun 

alussa. Istukkaveri on hyvä kantasolujen lähde, jota voidaan käyttää allogeenisissa tai 

autologisissa kantasolusiirteissä lapsilla ja aikuisilla. Istukkaverta on käytetty monien 

vaikeiden hematologisten sairauksien, kuten leukemian hoidossa jo monia vuosia (Ballen, 

2005). Ensimmäinen onnistunut istukkaverisiirto tehtiin vuonna 1988 sisarukselta HLA-

sopivalle potilaalle, jolla oli Fanconin anemia (Gluckman ym., 1989). Potilas on edelleen 

elossa ja hän on parantunut vaikeasta sairaudestaan. Sidekudoksen mesenkymaaliset 

kantasolut löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1985, minkä jälkeen niitä on tutkittu 
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intensiivisesti. Mesenkymaalisten kantasolujen ympäristöä sidekudoksessa pidettiin 

samantapaisena, kuin hematopoieetista järjestelmää luuytimessä. Ne pitivät yllä 

uusiutumista ja erilaistuivat erilaisiksi tukisoluiksi (ks. katsausartikkeli Deans ja Moseley, 

2000).  

1.2. Mesenkymaaliset kantasolut 

Mesenkymaaliset kantasolut eli alkeissidekudoksesta peräisin olevia kantasoluja saadaan 

mm. rasvakudoksesta (Zuk ym., 2001), istukkaverestä (Erices ym., 2000), 

ääreisverenkierrosta (Zvaifler ym., 2000), verinahan sidekudoksesta ja luustolihaksista 

(Jiang ym., 2002). Mesenkymaalisia kantasoluja on kuitenkin näissä kudoksissa erittäin 

vähän (Fukuchi ym., 2004), vaikkakin niitä voidaan kasvattaa ja käsitellä helposti 

laboratoriossa käyttämällä erityisiä kasvatusaineita, joissa on kasvutekijöitä, kuten 

deksametatsonea (Jones ym., 2002). Mesenkymaalisia kantasoluja voidaan täten 

erilaistuttaa myös muiksi kuin niiden biologisesti normaaleiksi kudoksiksi, kuten maksa-, 

munuais-, sydänlihas- ja hermosoluiksi (Petersen ym., 1999, Mezey ym., 2000, Brazelton 

ym., 2000, Orlic ym., 2001, Poulsom ym., 2003).  

 

Mesenkymaaliset kantasolut ovat ei-hematopoieetisia kantasoluja (Erices ym., 2000). 

Luuydin on kenties tunnetuin kantasolujen lähde ollut jo pitkään, kun Friedenstein ym. 

(Friedenstein ym., 1970) eristi vuonna 1970 fibroblastin kaltaisia kolonioita luuytimestä. 

Edellä mainituissa kantasolujen erilaistumiskokeissakin käytettiin kaikissa luuydintä 

kantasolujen lähteenä. Luuytimestä peräisin olevia mesenkymaalisia kantasoluja ei ole 

kovin helppo tunnistaa, koska niillä on monien eri solulinjojen tyypillisiä piirteitä, kuten 

hematopoieetisia-, endoteelisia-, epiteelisiä-, lihassolu- ja itse mesenkymaalisia 

ominaisuuksia, kuten ruston, luun ja jänteen ominaisuuksia (Seshi ym., 2000, Majumdar 

ym., 2000, Kinnaird ym., 2004). Mesenkymaaliset kantasolut ilmaisevat monenlaisia niille 

ominaisia tunnusmerkkejä morfologiassa ja ne myös ekspressoivat monia solulinjalle 

tyypillisiä antigeenejä, jotka voivat vaihdella erilaisten valmistelujen ja viljelyaikojen 

välillä (Majumdar ym., 2000, Huss, 2000).  

 

Yksinkertaisin tapa varmistaa, että viljellyt solut ovat mesenkymaalisia kantasoluja, eikä 

esim. hematopoieetisia soluja, on kasvattaa luuytimestä kerättyjä soluja nestemäisessä 
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solususpensiossa ja odottaa, että solut tarttuvat kasvatusalustansa pohjaan kiinni. Muut 

solut kuin mesenkymaaliset kantasolut eivät yleensä kiinnity pohjaan, joten tästä voidaan 

yleensä päätellä, että solut ovat mesenkymaalisia kantasoluja (Mendelow ym., 1980). 

Viime aikoina on kuitenkin mietitty muitakin mahdollisia mesenkymaalisten kantasolujen 

lähteitä, joita olisi helpompi käyttää ja eristää. Tähän on löytynyt ratkaisu istukkaverestä 

peräisin olevista mesenkymaalisista kantasoluista (Fukuchi ym., 2004).  

1.3. Istukkaverestä peräisin olevat mesenkymaaliset kantasolut 

Istukkaveri on ollut viimeisen viiden vuoden ajan suuren tutkimuksen alla 

mesenkymaalisten kantasolujen lähteenä, etenkin erilaisten sairauksien, kuten 

sydänsairauksien ja Parkinsonin taudin, parantamisessa tai hoitamisessa. Istukkaveren 

biologisten hyvien ominaisuuksiensa puolesta se on ihanteellinen kantasolujen lähde 

kudosten uudistamiseen ja korjaamiseen (ks. katsausartikkeli Kogler ym., 2009). 

Istukkaveren kerääminen on suhteellisen helppoa, eikä siitä ole haittaa luovuttajalle. Veri 

kerätään veren hyytymistä estäviä aineita sisältävään pussiin ja mononukleaariset solut 

erotellaan sentrifugaatiolla Ficoll-gradientin avulla (Lapierre ym., 2007).  

 

Istukkaveren ei-hematopoieetisiin kantasoluihin luetaan ”rajoittamattomat” somaattiset 

kantasolut (unrestricted somatic stem cells) (Kogler ym., 2006), mesenkymaaliset 

kantasolut (Erices ym., 2000) ja endoteeliset pesäkkeitä muodostavat solut (endothelial 

colony-forming cells) (Yoder ym., 2007). Rajoittamattomilla somaattisilla kantasoluilla on 

potentiaali erilaistua mesodermaalisiksi soluiksi (osteoblastit, kondronblastit ja rasvasolut). 

Nämä kantasolut voidaan erilaistuttaa mesenkymaalisiksi kantasoluiksi, tosin rajoitetusti. 

Erilaistumiseen vaaditaan tietynlaiset olosuhteet ja oikeanlaiset kasvatusliuokset (Kogler 

ym., 2006).  Endoteeliset pesäkkeitä muodostavat solut ovat harvinaisia aikuisen 

ääreisverenkierrossa (0,05–0,2 solua/ml), mutta niiden konsentraatio ihmisen 

istukkaveressä nousee noin 2-5 soluun/ml. Nämä solut näyttäisivät olevan ainoita veressä 

kierteleviä soluja, joilla on endoteelisten progenitorisolujen ominaispiirteet. Niiden 

oletetaan olevan mahdollinen solulähde verisuonien korjaamiseen (ks. katsausartikkeli Hill 

ym., 2003).  
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1.3.1. Istukkaveren edut ja haitat 

Istukkaveren kerääminen on helppoa eikä se aiheuta luovuttajalle riskejä. Kerätty 

istukkaveri voidaan jäädyttää säilytystä varten istukkaveripankkeihin pitkiksikin ajoiksi. 

Veri myös HLA -tyypitetään, testataan infektoivilta taudinaiheuttajilta ja säilötään niin, 

että istukkaveri on heti käytettävissä ja se on kuljetettavissa kudossiirrekeskukseen mihin 

tahansa maailmassa (ks. katsausartikkeli Brunstein ja Wagner, 2006). Kliiniset tulokset 

tukevat alkuperäistä hypoteesia, jonka mukaan istukkaveren kantasolut aiheuttavat 

kantasolusiirroissa vähemmän hyljintää. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että akuutti 

hylkiminen istukkaverensiirron jälkeen on ollut alhaisempi, kuin mitä se on ollut 

luuydinsiirron jälkeen. Vertailevat analyysit tukevat tätä väitettä sekä HLA-sopivilla 

sukulaisilla, jotka luovuttavat tai vastaanottavat soluja, että ei sukua olevilla luovuttajilla 

(HLA -sopivat ja ei-sopivat) (Rocha ym., 2001, Barker ym., 2001).  

 

Istukkaveren käytöllä on myös muutamia rajoitteita. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

käytettävällä solumäärällä on väliä solujen kiinnittymisen ja selviytymisen kannalta. 

Tämän takia aikuisille tehtävät hoidot ovat rajoitettuja, koska heille tarvitaan paljon 

enemmän soluja kuin mitä lapsille tarvitaan. Vaikeuksia tuottaa myös se, että luovuttajaa ei 

voida enää käyttää uusien solujen keräämiseen, jos potilaalle tulee ongelmia 

kantasoluhoidon jälkeen. Istukkaverisiirteiden käytöstä on vähemmän kokemusta kuin 

luuytimen käytöstä, etenkin aikuisilla, mikä voi olla ongelmallista. Vaikka istukkaverestä 

saatavat kantasolut HLA-tyypitetään, ei kaikille hoitoa odottaville potilaille löydy sopivaa 

luovuttajaa. Lähteestä riippuen etsinnät kestävät viikoista kuukausiin, jolloin potilaan tila 

voi huonontua rajusti, tai hän voi jopa kuolla. Vaikka istukkaveri yleensä testataankin 

taudinaiheuttajien varalta, on havaittu myös siinä ongelmia. Tiedetään yksittäistapauksia, 

joissa testatut istukkaveriyksiköt lähetettiin solusiirtoihin, vaikka ne oli todettu olevan 

tautipositiivisia. Myös näytteiden kuljetuksessa, käsittelytapojen kirjaamisessa ja 

vääränlaisessa nimeämisessä on havaittu ongelmia (Brunstein ja Wagner, 2006).  
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1.4. Mesenkymaaliset kantasolut kantasoluterapiassa 

Tulevaisuudessa tarvitaan uusia varaosia lääketieteen avuksi, jolloin on mahdollista 

kantasoluhoidoilla korvata sairas tai kuollut kudos oikealla kudoksella. Mesenkymaalisia 

kantasoluja saadaan omista kudoksista, jolloin vähennetään myös hylkimisreaktioita. 

Koska mesenkymaaliset kantasolut ovat progenitoreja, eli jo hieman erilaistuneita soluja, 

ovat ne houkutelleet tutkijoita etsimään niille käyttötarkoituksia regeneratiivisessa 

lääketieteessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mesenkymaaliset kantasolut voivat 

parantaa vaikeitakin vikoja, kun solut laitetaan muotteihin suljettuun ympäristöön (Kon 

ym., 2000). Mesenkymaalisilla kantasoluilla on tärkeä rooli ruston korjaamisessa (Chiang 

ym., 2005, Oshima ym., 2005). Mesenkymaaliset kantasolut voivat myös edistää 

ääreishermoston korjausta, sillä ne kykenevät erilaistumaan hermosoluiksi ja 

hermotukikudokseksi (Kabos ym., 2002). Näissä esimerkeissä on käytetty eläinmalleja 

hyväksi, mutta myös ihmisiä on hoidettu mesenkymaalisilla kantasoluilla hyvin tuloksin. 

Leukemiahoidoissa käytetään paljon hematopoieetisia kantasoluja, jolloin 

mesenkymaaliset kantasolut voivat toimia tukisoluina auttaen hematopoieetista 

paranemista ja kontrolloimalla tai jopa estämällä solusiirteen hylkimistä. 

Mesenkymaalisilla kantasoluilla on myös immuunivastetta heikentäviä ominaisuuksia, 

jolloin niiden avulla voidaan parantaa hematopoieetisten kantasolujen siirtoa potilaisiin 

(ks. katsausartikkeli Zhang ym., 2009). 

 

Immuunijärjestelmän toiminnasta ja sen reagoinnista vieraisiin antigeeneihin kudoksissa ja 

soluissa tiedetään jo paljon. Yksikin ero proteiinin aminohapposekvenssissä luovuttajan ja 

vastaanottajan välillä voi käynnistää immuunivasteen, mikä voi johtaa siirteen 

tuhoutumiseen tai hylkimiseen. Yleisesti ottaen ajatellaan niin, että mitä suurempi ero 

geneettisesti on solujen luovuttajan ja vastaanottajan välillä, sitä nopeampi hylkimisreaktio 

tapahtuu. Tämän takia on tärkeää tutkia kuinka hylkiminen ja mahdolliset erot HLA-

sopivuuden ja sopimattomuuden välillä voidaan ratkaista. Mesenkymaaliset kantasolut 

ekspressoivat vähäisiä määriä ihmisen HLA I – luokan (A, B, C), eivätkä ollenkaan HLA 

II – luokan (esim. DP ja DR) molekyylejä (Zhang ym., 2009).  

 

Mesenkymaaliset kantasolut osallistuvat aktiivisesti normaaliin veren muodostukseen 

(hematopoieesiin) tuottamalla kasvutekijöitä, sytokiinejä ja huolehtivat solu-solu 
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vuorovaikutuksesta (Noort ym., 2002). Varhaiset kliiniset tutkimukset ehdottavat, että 

mesenkymaaliset kantasolut voivat olla käyttökelpoinen työväline edistämään 

solusiirteiden pysyvyyttä kehossa ja estämään tai hoitamaan hylkimisreaktiota (Le Blanc 

ym., 2004). 

 

Yksi onnistuneista hoitotoimenpiteistä tehtiin 9-vuotiaalle pojalle, jolla oli akuutti 

lymfoblastinen leukemia kolmannessa elpymisvaiheessa. Hän sai veren kantasolusiirron 

HLA-A, HLA-B ja HLA-DR identtiseltä, ei sukua olevalta naisluovuttajalta. Solusiirteen 

jälkeen (70 pv.) pojalle tuli tason IV akuutti hylkimisreaktio, joka sisälsi ripulointia ja 

bilirubiiniarvojen nousua 250 mmol/L asti. Hylkimisreaktio poistui mesenkymaalisten 

kantasolujen (2 x 106 solua/kg) siirron jälkeen. Solut olivat peräisin pojan äidiltä. Toinen 

siirto tehtiin myöhemmin samoilla mesenkymaalisilla kantasoluilla uuden hylkimisreaktion 

estämiseksi (Le Blanc ym., 2004). Myöhemmin tehdyssä kokeessa huomattiin, että 

seitsemästä potilaasta kukaan ei kehittänyt vaikeaa akuuttia hylkimisreaktiota 

solusiirteiden jälkeen. Heille oli annettu mesenkymaalisia kantasoluja yhdessä 

allogeenisten hematopoieetisten kantasolujen kanssa. Tästä seurasi, että solujen yhteissiirto 

johtaa nopeaan siirteiden yhdistymiseen ja 100 %:n kimerismiin (Le Blanc ym., 2007). 

 

Istukkaveren käyttö solusiirteissä kasvaa koko ajan niin lapsilla kuin aikuisillakin. 

Kudossiirtokeskukset eivät enää mieti istukkaverta viimeisenä keinona etsiessään siirrettä 

terapeuttisiin tarkoituksiin, vaan tarjoaa sitä heti vaikeasti sairaille oleville potilaille. 

Maailmanlaajuinen luettelo korkealaatuisista istukkaveriyksiköistä antaa mahdollisuuden 

etsiä suurempia ja paremmin sopivia yksiköitä kantasoluterapiaan (Brunstein ja Weisdorf, 

2009). 
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1.5. Komplementtijärjestelmä ja sen eri aktivaatioreitit 

Komplementin tehtävänä on tuhota ja poistaa kehoon tulleita mikrobeja ja muita sinne 

kuulumattomia partikkeleita. Sen tehtäviin kuuluu myös tulehdusreaktion vahvistaminen 

muille kehon puolustusmekanismiin osallistuville tekijöille, kun sen pilkkoutumistuotteita 

kertyy verenkiertoon. Komplementtijärjestelmä on osa luontaista vastustuskykyä ja se 

koostuu plasman liukoisista ja solupintoihin tarttuneista proteiineista. Ne auttavat myös 

adaptiivista immuniteettiä sen aktivoitumisvaiheessa ja pitävät kehon 

puhtaanapitojärjestelmän ajan tasalla. Komplementtijärjestelmä auttaa siis fagosyyttejä 

poistamaan kuolleita soluja ja niiden muita osia kehosta. Tällä tavalla se suojelee kehoa 

autoimmuunisairauksien synnyltä. Komplementin pääaktivaatiopaikka on mikrobien 

pinnalla, jossa se toimii kolmella eri tavalla. Aktivaation seurauksena komplementti tuottaa 

suuren määrän aktivaatiotuotteita (C4b ja C3b), jotka tarttuvat kovalenttisesti patogeenin 

pintaan, opsonoimalla sen, jonka jälkeen fagosyytit tunnistavat patogeenin reseptoreidensa 

avulla ja syövät ne. Toiseksi, jotkin komplementin pilkkoutumistuotteet toimivat 

houkuttimina, jotka värväävät verenkierron kautta lisää fagosyyttejä komplementin 

aktivaatiopaikalle ja myös aktivoivat niitä. Kolmanneksi, komplementin lopputien 

aktivaatio muodostaa kohdesolun pinnalle reikiä, mikä voi johtaa kohdesolun kuolemaan.  

 

Komplementin aktivaatio etenee yleensä jatkuvana ketjuna, jossa edellisen tapahtuman 

tuote osallistuu seuraavan tekijän aktivoimiseen. Aktivaatio yleensä tapahtuu 

proteolyyttisellä pilkkoutumisreaktiolla tai sitoutumalla jo aktivoituneeseen tekijään. 

Komplementille on tyypillistä se, että sen toiminta on tiukasti määrätty vain vieraalle 

pinnalle, eikä esimerkiksi kehon omiin kudoksiin. Tämän varmistavat liukoiset aktivaation 

estäjät, sekä solun omat suojamolekyylit solukalvolla. Kolmas tyypillinen piirre on 

komplementin aktivaation voimistuminen sen edetessä, jolloin voimistumista eteenpäin 

vievät voimat ovat proteolyytiset entsyymit, jotka ovat jo aktivoituneet ja jotka kykenevät 

pilkkomaan seuraavan vaiheen molekyylejä.  Komplementtijärjestelmään kuuluu kolme 

pääaktivaatioreittiä, jotka eroavat hieman toisistaan (Kuva 1.). Niille kaikille kuuluu joitain 

samoja piirteitä, kuten reittien eri vaiheiden proteaasit ja jotkin inhibiittorit (Huovinen 

Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, Martti Vaara, Antti Vaheri ja Ville Valtonen, 2005).   
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Kuva 1. Komplementtireittien eri vaiheet, jotka kaikki päätyvät kalvoja tuhoavan kompleksin syntyyn. Suora 
nuoliviiva tarkoittaa kaskadin etenemistä, aaltoviiva entsymaattista aktivaatiota ja neliö josta lähtee 
katkoviiva tarkoittaa stabilointia (properdiini). (Muokattu Matti Laineen ja Seppo Meren luvalla). 

1.5.1. Klassinen aktivaatioreitti  

Klassisen aktivaatioreitin aktivoivat yleensä voimakkaimmin IgG1, IgG3 ja IgM luokan 

luonnolliset vasta-aineet. Niiden kyky sitoa klassisen tien ensimmäistä tekijää C1:tä on 

suurin. C1 on suuri veressä kiertelevä kompleksi, joka koostuu yhdestä C1q- ja kahdesta 

C1r- ja C1s-osasta, jotka pysyvät kiinni toisissaan Ca2+ -ionin avulla. Kun kehoon 

tunkeutuu vieraita partikkeleita, kuten mikrobeja, vasta-aineet tarttuvat niiden pintaan 

merkiten ne komplementille, joka täten aktivoituu. C1 kompleksin C1q osa tarttuu vasta-

aineen Fc-osaan, josta seuraa allosteerinen muutos C1q osassa, joka aktivoi vuorostaan C1 

kompleksissa olevan C1r-entsyymin. C1r aktivoi vuorostaan C1s:n, jonka substraatteja 

ovat C4 ja C2, ja joka pilkkoo C4:n kahteen osaan, isompaan C4b:n ja pienempään C4a:n. 

Suurempi osa C4b tarttuu mikrobin pintaan kovalenttisella sidoksella. C2 tarttuu C4b:n 

viereen Mg2:n vaikuttaessa, jolloin C2:sta pilkkoutuu C2b pois ja C2a jää C4b:n rinnalle. 

Näin syntyy aktiivinen proteolyyttinen entsyymi C4bC2a, joka on klassisen tien 

pääentsyymi ja joka pystyy aktivoimaan monia C3- ja C5-molekyylejä, se on siis C3/C5 

konvertaasientyymi (Huovinen Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, Martti Vaara, Antti 

Vaheri ja Ville Valtonen, 2005). 
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1.5.1.1. Membraaneja tuhoavan kompleksin synty 

C3 -konvertaasin (C4bC2a) muodostuminen aiheuttaa C3-molekyylien pilkkoutumisen 

C3a:ksi ja C3b:ksi. C3b tarttuu mikrobin pintaan ja joskus jopa itse konvertaasiin 

houkutellen C5-molekyylejä C4bC2a:n pilkottavaksi. Irtautuvat C3a- ja C5a-osat ovat 

tärkeitä tulehdusreaktion aiheuttajia. Pilkkoutunut C5b toimii syntyvän membraaneja 

tuhoavan kompleksin sisuksena keräten ympärilleen C6- ja C7-molekyylejä, jotka osittain 

ovat hydrofobisia. Syntynyt C5b67-kompleksi hakeutuu mikrobin pinnalle. Solukalvolle 

muodostuvaan kompleksiin liittyy yksi C8-molekyyli ja useita C9-molekyylejä. Näissä 

molekyyleissä tapahtuu suuri muodonmuutos, sillä ne ovat pallomaisia plasmassa, mutta 

nyt ne muuttuvat pitkulaisiksi ja tunkeutuvat solukalvon sisään. Näin syntyy membraaneja 

tuhoava kompleksi (MAC; membrane-attack complex) (Kuva 2.). Koska näitä rakenteita 

syntyy paljon samaan aikaan komplementin toimiessa aktiivisesti mikrobien hyökkäyksen 

takia, mikrobien soluseinä rikkoutuu ja sen sisältö purkautuu ulos niiden sisältä (Huovinen 

Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, Martti Vaara, Antti Vaheri ja Ville Valtonen, 2005). 

 
Kuva 2. Klassisen aktivaatioreitin kulku. Nuolet tarkoittavat samaa kuin kuvassa 1. (Kuva muokattu Matti 
Laineen ja Seppo Meren luvalla.).  
 

1.5.2. Lektiiniaktivaatioreitti 

Lektiinitie käyttää hyvin samanlaisia proteiineja kuin mitä C1q on aktivoituessaan. Yksi 

proteiineista on mannoosia sitova lektiini (MBL; mannose binding lectin), joka tarttuu 

erityisesti mannoosirakenteisiin, joita on monien mikrobien pinnalla. MBL on 

samantapainen kuin C1q, sitoen itseensä MBL:n liittyvät seriiniesteraasit, MASP-1:n ja 

MASP-2:n (MASP; MBL-associated serine esterase). MASP-2 on läheistä sukua C1r:lle ja 

C1s:lle, kun taas MASP-1 on hieman kaukaisempaa sukua ja sen merkitys lektiinitielle on 

epävarma. Sillä saattaa olla MASP-2:n toimintaa ja komplementin aktivaatiota edistäviä 
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vaikutuksia, vaikka se ei itse pystykään aktivoimaan MBL:ää. Lektiinitie aloittaa 

komplementin aktivaation samalla tavalla kuin klassinen reitti, muodostamalla C3 

konvertaasin C2a:sta ja C4b:stä, kuitenkin käyttäen MASP-2:ta, MASP -1:n avustaen 

samalla toimintaa, C1r:n ja C1s:n sijaan (Huovinen Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, 

Martti Vaara, Antti Vaheri ja Ville Valtonen, 2005) (Kuva 3.). 

 
Kuva 3. Lektiiniaktivaatioreitti, joka alkaa eri tavalla kuin klassinen tie, mutta keski- ja loppuosa ovat samat 
(MAC:n synty). Nuolien merkitys on sama kuin kuvassa 1. (Muokattu Matti Laineen ja Seppo Meren 
luvalla.). 
 

1.5.3. Vaihtoehtoinen aktivaatioreitti 

Vaihtoehtoista aktivaatioreittiä aktivoivat mm. monien mikrobien polysakkaridit, 

immunoglobuliinien muodostamat kasautumat ja keinotekoiset pinnat. Vaihtoehtoisen 

reitin alkuosa on erilainen, mutta loppuosa samanlainen kuin klassisen aktivaatioreitin. 

Vaihtoehtoisen reitin päätapahtuma on C3-molekyylin pilkkoutuminen. C3-molekyylissä 

itsessään tapahtuu muutoksia, jotka johtavat siihen, että siitä muodostuu C3(H2O), jolloin 

on tapahtunut molekyylin tioliesterisidoksen hydrolysoituminen. C3(H2O) sitoo itseensä 

tekijää B, joka pilkkoutuu Bb:ksi ja Ba:ksi tekijä D:n avulla. Näin syntyy aktiivinen 

C3(H2O)Bb-kompleksi, C3-konvertaasientsyymi, joka pilkkoo C3-molekyylejä C3a:ksi ja 

C3b:ksi. C3b pyrkii sitoutumaan lähellä olevaan pintaan, oli se sitten mikrobi tai mikä 

tahansa pinta. Jos pintaa ei löydy, C3b inaktivoidaan nopeasti tekijöiden I ja H avulla 

C3bi:ksi. Jos pinta kuitenkin on aktivoiva, sitoutuu tekijä B Mg2+-ionien avulla C3b:hen, 

josta seuraa B:n pilkkoutuminen Bb:ksi tekijän D avulla. Syntynyt kompleksi on C3/C5 

konvertaasientsyymi C3bBb, jonka toimintaa vahvistaa properdiini, joka stabiloi C3b:n ja 

Bb:n muodostamaa kompleksia.  Tämä kompleksi pilkkoo useita muita C3-molekyylejä 

C3b:ksi, jotka vuorostaan tarttuvat aktivoivalle pinnalle ja osallistuvat uusien C3-

konvertaasientsyymimolekyylien muodostumiseen. Tällä tavalla kohde pinta verhoutuu 

C3b:llä, jolloin fagosyytit syövät patogeenin, kun niiden reseptorit tunnistavat rakenteen. 

Kuten klassisessa aktivaatioreitissä C5 sitoutuu C3b:hen, jolloin C3bBb pilkkoo C5:n 

samalla tavalla kuin klassisessa reitissä, jonka seurauksena on MAC:n syntyminen ja 
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kohteen tuhoutuminen (Huovinen Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, Martti Vaara, Antti 

Vaheri ja Ville Valtonen, 2005) (Kuva 4.). 

 
Kuva 4. Komplementin vaihtoehtoinen aktivaatioreitti. Nuolet ovat samat kuin edellisissä kuvissa (Kuvat 1-
3.). (Muokattu Matti Laineen ja Seppo Meren luvalla.) 

1.6. Komplementin suojamolekyylit 

Komplementin aktivaatiota pitää koko ajan seurata ja ohjelmoida niin, ettei se kuluta 

itseään heti loppuun, sillä komplementti on jatkuvasti käynnissä pienellä liekillä. Liiallista 

komplementtiaktivaatiota estävät plasmassa olevat spesifiset liukoiset säätelymolekyylit. 

Näitä ovat mm. klassisen aktivaatioreitin aloittavan C1-kompleksin C1-inhibiittori, C4b:tä 

sitovat proteiini (C4bp; C4 binding protein), sekä tekijät I ja H (fH; factor H). Koska kehon 

omat solut ovat myös vaarassa, on niitäkin suojeltava. Omia solujamme suojaavat monet 

eri solukalvojen suojamolekyylit, joita ovat mm. hajottamista kiihdyttävä tekijä (DAF; 

decay accelerating factor, CD55), kalvojen kofaktoriproteiini (MCP; membrane cofactor 

protein, CD46) ja komplementtireseptori tyyppi 1 (CR1; complement receptor 1, CD35) 

(Huovinen Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, Martti Vaara, Antti Vaheri ja Ville 

Valtonen, 2005).  

1.6.1. Tekijä H:n proteiiniperhe 

FH:n geeniperhe osoittaa, miten erilaisista domeeneista ja toiminnoista fH:n proteiiniperhe 

koostuu ja kuinka sen eri jäsenet ovat syntyneet samoista rakenteellisista tekijöistä. Tästä 

esimerkkinä on vaihtoehtoisen aktivaatioreitin säätely. Yksittäisten geenien rakenteiden ja 

järjestäytymisten samanlaisuus perheessä korostaa sitä, että uusien proteiinien toiminta 

evoluutiossa tapahtuu geenien kahdentumisen, muuntelun ja eksonien sekoittamisen kautta. 
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FH:n geeniperheen tunnetut jäsenet osoittavat rakenneyksiköistä koostuvaa, 

monidomeenista rakennetta ja geenejä, jotka ovat tiukasti linkittyneet komplementin 

aktivaation säätely geenialueelle, joka sijaitsee ihmisen kromosomissa 1. Yksittäisten 

proteiinien domeenit ovat samanlaisia kolmiulotteisia rakenteita, jotka on rajattu 

konservoiduilla ja rakenteellisesti tärkeillä aminohapoilla. FH on parhaiten tunnettu jäsen 

tästä perheestä ja se toimii komplementin säätelijänä. Muita perheenjäseniä ovat mm. 

tekijä H:n kaltainen proteiini 1 (FHL-1, factor H-like protein) ja tekijä H:n liittyvät 

proteiinit 1-5 (ks. katsausartikkeli Zipfel ym., 1999).  

 

Tunnistetut jäsenet fH:n geeniperheestä edustavat kuutta rakenteellisesti samankaltaista ja 

immunokemiallisesti ristireagoivaa proteiinia (ks. katsausartikkeli Zipfel ja Skerka, 1994). 

Sekvenssien samankaltaisuus näiden proteiinien joukossa ja vastaavanlaiset 

proteiinidomeenit viittaavat yhteiseen tai samankaltaiseen toimintaan. Kaikki tämän 

ryhmän jäsenet syntetisoidaan pääasiallisesti maksassa, josta ne eritetään plasmaan. 

Eritettävien proteiinien muodot ovat toistuvia proteiinidomeeneja, joita kutsutaan lyhyiksi 

konsensusjaksoiksi (Kuva 5.).  

 
Kuva 5. Tekijä H:n proteiiniperhe. Tässä kuvattu komplementin tekijä H, tekijä H:n kaltainen proteiini 
(FHL-1) ja tekijä H:hon liittyvät proteiinit 1 ja 2. Ne ovat kaikki rakentuneet yksilöllisistä domeeneista, joita 
kutsutaan lyhyiksi konsensus jaksoiksi. Symbolien merkitykset: poikkijuova: kofaktori/hajottamista 
kiihdyttävä aktiivisuus, kokonaan värjätty: hepariinin sitoutuminen, M: M proteiinin sitoutuminen, RGD: 
soluadheesio, ”puut”: N-liitetyt glykosylaatio paikat, muut eivät vielä selvillä. (Mukaeltu katsausartikkelista 
Zipfel, Jokiranta, Hellwage, Koistinen ja Meri, 1999) 
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1.6.1.1. Tekijä H  

Tekijä H, komplementtisäätelijä, on parhaiten tunnettu ja karakterisoitu molekyyli tästä 

geeniperheestä. FH löydettiin ja tunnistettiin 1965 (Nilsson ja Mueller-Eberhard, 1965). 

FH on 155 daltonin kokoinen glykoproteiini, jota on ihmisen plasmassa noin 500 µg/ml. 

Pari vuotta myöhemmin huomattiin, että fH toimii komplementin säätelijänä, kofaktorina 

tekijä I:lle, joka hajottaa C3b:tä ja C3 konvertaasin hajottajaa (Whaley ja Ruddy, 1976, 

Pangburn ym., 1977). Yksityiskohtainen kolmen C3:n vuorovaikutuskohtien analysointi 

osoitti, että jokainen kolmesta tarttumiskohdasta tarttuu kukin eri kohtiin C3 proteiinissa 

(Jokiranta ym., 2000). FH:n tehtävänä on siis estää liiallista komplementin aktivaatiota 

liuostilassa ja se myös osallistuu omien kudosten ja solujen suojelemiseen tehostetulta 

vaihtoehtoiselta aktivaatioreitiltä. Jos C3b on vahingossa tarttunut omien kudosten 

pinnalle, auttavat niiden pinnalla olevat negatiivisesti varautuneet glykosaminoglykaani- ja 

siaalihapporakenteet fH:n tarttumista, josta seuraa C3b:n inaktivaatio ja käynnistyneen 

aktivaation pysähtyminen.  

1.6.1.2. Tekijä H:n kaltainen proteiini 1 

Tekijä H:n kaltainen proteiini 1 koodautuu fH:n geenistä vaihtoehtoisella pilkkoutumisella. 

Näiden molempien proteiinien kopiot aloittavat kopioitumisen samasta kohdasta ja niitä 

säädellään saman geenin promoottorin avulla. FHL-1 kuitenkin pilkotaan ainutkertaiseksi 

eksoniksi (Sim ym., 1993). FHL-1:tä on plasmassa noin 10–50 µg/ml ja se toimii 

kofaktorina. Sillä on myös hajottamisen kiihdyttämisominaisuuksia ja adheesioproteiinina 

se auttaa adheroituvien solujen leviämistä ja kiinnittymistä (Zipfel ja Skerka, 1999).  

1.6.2. Aktivaation estäjämolekyylit 

Kuten aikaisemmin jo todettiin, komplementin aktivaatiota pitää koko ajan seurata, ettei se 

kuluta itseään heti loppuun. Liiallista komplementtiaktivaatiota estävät plasmassa olevat 

spesifiset liukoiset säätelymolekyylit. Näitä ovat mm. klassisen aktivaatioreitin aloittavan 

C1-kompleksin inhibiittori, C4bp, sekä tekijät I ja H, josta kerrottiin jo aikaisemmin. 

Kehon omat solut ovat myös vaarassa, joten niitäkin on suojeltava. Niitä suojaavat 

solukalvojen suojamolekyylit, joita ovat DAF, MCP ja CR1 (Kuvat 6. ja 7.). Membraaneja 

tuhoavaa kompleksia säätelee myös protektiini, CD59 (Kuva 8.). 
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1.6.2.1. C1-inhibiittori  

C1-inhibiittori kuuluu serpiinien proteiiniperheeseen, koska se pystyy estämään myös 

komplementtijärjestelmään kuulumattomien seriiniesteraasientsyymien (plasmiini ja 

hyytymistekijät XI ja XII) toimintaa. C1-inhibiittori säätelee sekä klassisen ja 

lektiiniaktivaatioreitin toimintaa. C1-inhibiittori toimii pääasiassa C1s:n estäjänä 

klassisessa aktivaatioreitissä ja se estää myös C1r:n itsestään aktivoitumista (Huovinen 

Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, Martti Vaara, Antti Vaheri ja Ville Valtonen, 2005).   

1.6.2.2. C4b:hen tarttuva proteiini  

C4bp toimii samankaltaisena hajottavana proteiinina klassisessa aktivaatioreitissä kuin fH 

vaihtoehtoisessa aktivaatioreitissä. Sen tehtäviin kuuluu klassisessa aktivaatioreitissä 

C4bC2a-konvertaasin hajottaminen, jolloin klassisen aktivaatioreitin pääentsyymi lakkaa 

toimimasta kunnolla. C4bp toimii myös tekijä I:n kofaktorina, kun se pilkkoo C4b:tä 

inaktiiviseen muotoon (Huovinen Pentti, Seppo Meri, Heikki Peltola, Martti Vaara, Antti 

Vaheri ja Ville Valtonen, 2005). 

1.6.2.3. C3/C5 konvertaasientsyymien inhibiittorit 

Klassisen aktivaatioreitin aktivaatio antigeeni-vasta-aine -kompleksista johtaa pinnassa 

kiinni olevan C4bC2a kompleksin syntyyn, joka kykenee pilkkomaan C3:a. C3 pilkkoutuu 

ja syntyy C3b, joka levittäytyy aktivoivalle pinnalle, jossa se tarttuu ja esittelee C5:tä 

C4bC2a entsyymille pilkottavaksi. Vaihtoehtoisessa reitissä C3/C5-katkaisuentsyymi on 

C3bBb. Edellä mainitut C3/C5 konvertaasientsyymit ovat tärkeitä pitämään yllä kahta 

komplementin päätehtävää: C3b:n avulla tapahtuva opsonisaatiota ja MAC:n 

muodostamista C5b:n kautta (Morgan ja Meri, 1994).  

 

Kaikki kolme solukalvojen säätelijää, DAF, MCP ja CR1, toimivat C3/C5 

konvertaasientsyymien toiminnan estäjinä. Niillä on myös samankaltaisia rakenteellisia 

ominaisuuksia toistensa kanssa, kuten myös molekyyleillä, jotka tarttuvat C3b:hen ja 

C4b:hen, kuten liukoisessa tilassa olevat säätelijät C4bp ja fH.  

 

C3/C5 konvertaasientsyymien inhibitio tapahtuu joko kaksimolekyylisten (C4bC2a ja 

C3bBb) kompleksien hajottamisen vahvistamisella tai ei-katalyyttisten osien (C3b ja C4b) 

katkaisemisen edistämisellä tekijä I:n avulla. DAF:lla ja CR1:llä on em. aktiivisuus, joilla 
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ne irrottavat C2a ja Bb osat pois konvertaaseistaan ja samalla estävät niiden uudelleen 

kiinnittymistä C4b:hen ja C3b:hen. MCP:llä ja CR1:llä on kofaktori. ominaisuus. Kun C3b 

ja C4b on katkaistu, ne eivät voi enää muodostaa uutta konvertaasia (Morgan ja Meri, 

1994).  

1.6.2.4. Hajottamista kiihdyttävä tekijä  

Hajottamista kiihdyttävä tekijä on yksiketjuinen 70 kDa kokoinen solukalvoon kiinnittynyt 

molekyyli, jolla on epätavallinen taipumus mennä lipidikerrosten sisään spontaanisti. 

Myöhemmin tämä osoittautui sen glykosyyli fosfatidyyli-inositoli -osaksi, joka linkitti 

osaset toisiinsa membraanin lipidiosiin. DAF:a kutsutaan myös CD55:ksi (Morgan ja Meri, 

1994). Ihmisen DAF on läsnä jokaisessa kiertelevän solun pinnalla, verisuonisoluissa ja 

monissa epiteelisoluissa (Asch ym., 1986, Kinoshita ym., 1985, Medof ym., 1987, 

Nicholson-Weller ym., 1985). DAF esiintyy myös liukoisessa muodossa monissa kehon 

nesteissä, kuten plasmassa, kyynelissä, syljessä, virtsassa, nivelvoiteissa sekä selkäydin- ja 

aivonesteissä (Medof ym., 1987). Liukoisessa muodossa oleva DAF on kykenemätön 

tunkeutumaan solukalvoihin osoittaen, että siltä puuttuu glykolipidi ankkuri (Morgan ja 

Meri, 1994).  

1.6.2.5. Kalvojen kofaktori proteiini  

Kalvojen kofaktori proteiini erottuu natriumdodekyylisulfaattipolyakryyliamidigeeli 

elektroforeesissa kahtena eri juovana, jotka ovat kooltaan 58–68 ja 48–56 kDa (Seya ym., 

1986). MCP tarttuu C3b:hen ja on samalla kofaktori tekijä I -välitteiseen ensimmäiseen 

C3b:n katkaisuun. Se ei kuitenkaan toimi kofaktorina seuraaviin iC3b:n katkomisiin. 

MCP:llä ei ole hajottamista kiihdyttävää aktiivisuutta C3 konvertaasille (Seya ym., 1986). 

Toisin kuin DAF, MCP ei pysty spontaanisti menemään biologisiin kalvoihin, mutta sen 

kofaktori aktiivisuus toimii jopa liukoisessa muodossa puhdistuksen jälkeen. 

1.6.2.6. Komplementtireseptori tyyppi 1  

Komplementtireseptori tyyppi 1 on suuri, monimuotoinen kalvoglykoproteiini, joka tarttuu 

C3b:hen ja C4b:hen (Morgan ja Meri, 1994). CR1-proteiini löytyy monesta veressä 

kiertelevästä solusta. Sitä on mm. neutrofiileissä, eosinofiileissä, monosyyteissä, B- 

lymfosyyteissä ja osassa T-lymfosyyteissä, sekä punasoluissa. Tärkein CR1:n tehtävä on 

hajottaa iC3b:tä tekijä I:n avulla, koska se on ainoa kofaktori, joka tarttuu tekijä I:n 
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kunnolla. Ihmisen punasoluissa ei ole MCP:tä, joten CR1 on näissä soluissa ainoa 

kofaktori, joka voi hajottaa C3b:tä. CR1 proteiinilla on myös hajottamista voimistava 

aktiivisuus klassisen ja vaihtoehtoisen aktivaatioreitin C3/C5 konvertaaseille (Morgan ja 

Meri, 1994). 

 

  
Kuva 6. Komplementti aktivaation kalvoinhibiittoirien aktivaatiopaikat. Kuvassa on esitetty neljän 
estäjämolekyylin toimintapaikat. DAF ja CR1 nopeuttavat C3/C5 konvertaasin hajoamista klassisessa ja 
vaihtoehtoisessa reitissä. CR1 ja MCP ovat kofaktoreita tekijä I-johtoiselle C3b:n ja C4b:n katkaisulle 
konvertaasissa. CD59 inhiboi membraaneja tuhoavan kompleksin synnyssä. Entsymaattiset katkaisut ovat 
esitetty katkoviivanuolella ja inhibitio paksulla nuolella. (Mukaeltu katsausartikkelista Morgan ja Meri, 
1994). 
 
 

 
Kuva 7.  C3/C5 konvertaasin inhibition aktiivisuudet. Kuvassa näytetään kunkin proteiinin aktivaatio, jotka 
säätelevät C3/C5 konvertaasia. DAF hajottaa klassisen- tai vaihtoehtoisen reitin konvertaasit saman solun 
pinnalta sitoutumalla kompleksiin poistamalla C2a:n (klassinen) tai Bb:n (vaihtoehtoinen). MCP sitoutuu 
saman solun konvertaaseihin ja katalysoi C3b:n katkaisua tekijä I:n avulla. CR1:llä on sekä hajottamista 
kiihdyttävä ja kofaktori aktiivisuus, mutta toimii myös ulkoapäin inhiboidakseen konvertaaseja 
naapurisoluissa tai immunokomplekseissa. (Mukaeltu katsausartikkelista Morgan ja Meri, 1994). 
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1.6.3. Kalvoja tuhoavan kompleksin säätely 

Kalvoja tuhoava kompleksi tuhoaa soluja muodostamalla solukalvon läpäiseviä kanavia, 

jotka päästävät lävitseen vettä ja ioneja solun sisään, joka johtaa solun hajoamiseen. 

Tumallisilla soluilla on vastustusmekanismi tätä kompleksia kohtaan, joka saa aikaan 

nopeasti sen häviämisen solukalvolta, jolloin solu selviää rajallisesta komplementin 

hyökkäykseltä. Vaaraton määrä kalvoja tuhoavia komplekseja saattaa aktivoida tumalliset 

solut (ks. katsausartikkeli Morgan, 1989) ja saattaa myös tehdä ne vähemmän herkiksi 

kuolettavalle komplementti annokselle (Reiter ym., 1992). Soluilla on myös näiden 

aktiivisten selviytymismenetelmien lisäksi säätelevä solukalvoproteiini, joka häiritsee 

lyyttisen kalvoja tuhoavan kompleksin syntymistä. Tämä on 18–20 kDa:n kokoinen 

proteiini, jota kutsutaan CD59-antigeeniksi (Davies ym., 1989) tai protektiiniksi (Meri 

ym., 1990). 

1.6.3.1. Protektiini, CD59 

Ihmisen protektiini, CD59, on noin 20 kDa kokoinen yksiketjuinen glykoproteiini, joka 

kiinnittyy solukalvoon glykosyyli fosfatidyyli-inositoli –ankkurilla kuten DAF. CD59-

proteiinia esiintyy kaikissa veressä kiertelevissä soluissa, munuaiskerästen podosyyteissä 

ja muissa epiteelisoluissa, endoteelisoluissa, spermaa muodostavissa soluissa ja monissa 

muissa ihmisen solulinjoissa (Meri ym., 1991, Rooney ym., 1991, Tandon ym., 1992).  

 

CD59 on komplementin loppuvaiheen tärkeä estäjäproteiini, joka inhiboi MAC:n 

syntymistä (Holguin ym., 1989). CD59 tarttuu C5b-8 kompleksiin ja estää C9 liittämistä ja 

sen polymerisaatiota MAC:n synnyssä solukalvolla (Meri ym., 1990). Tässä prosessissa 

CD59 tarttuu tiukasti syntyneeseen kompleksiin kiinni ja siten estää C9 molekyylien 

liittymistä kompleksiin ja täten myös solun hajoamisen (Kuva 8.) On kuitenkin ehdotettu, 

että ensimmäinen C9 molekyyli pystyisi tarttumaan syntyvään kompleksiin, vaikka CD59 

olisikin läsnä, mutta se on estynyt levittäytymään ja kiinnittymään solukalvoon. CD59 

saattaa myös tarttua C9:n muodostumassa olevaan MAC-kompleksiin ja estää uusien C9 

molekyylien tarttumista solukalvoon ja täten reiän suurenemisen (Morgan ja Meri, 1994). 

Työssä käytettiin monoklonaalista vasta-ainetta, YTH53.1:tä, joka tunnistaa CD59-

antigeenin solujen pinnalta, jolloin se estää CD59 toimintaa ja aiheuttaa MAC:n 

syntymisen (Kuva 8.).  
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Kuva 8. Vasemmalla on kuvattu CD59 rakenne. CD59 tarttuu tiukasti muodostuvaan MAC-kompleksiin 
C5b-8 vaiheessa ja estää C9:n tarttumista ja kiinnittymistä solukalvoon. (Mukaeltu Morgan ja Meri, 1994). 
Oikealla MAC kompleksin synty tilanteessa, jossa CD59:n toiminta on estetty anti-CD59-vasta-aineella 
(YTH53.1).  
 

1.7. Kantasolut ja immuunijärjestelmä  

Kantasolujen käyttö kudosten uudelleen rakentamiseen ja korjaamiseen on 

maailmanlaajuisen tutkimuksen alla. Jos tutkimukset todistavat kantasolujen 

erilaistuttamisen tietyiksi kudoksiksi mahdolliseksi ja turvalliseksi, voi se johtaa vaikeiden 

sairauksien parantamiseen ja elinten korjaamiseen. Aikuisen kantasolut ovat houkuttelevia 

siinä mielessä, että niitä saadaan aikuisen ihmisen kudoksesta, ja niillä on valmiina 

potentiaali erilaistua tietyksi kudokseksi. Kantasoluterapiaan ne ovat erittäin soveltuvia, 

koska voidaan käyttää potilaan omia kudoksia (autologisuus), mikä vähentää 

immuunijärjestelmän aktivoitumista ja mahdollista solujen tuhoutumista (Smith, C., 2004).  

 

Kun kantasoluja viedään potilaan kehoon, kohtaavat ne paljon haasteita. Ihmisen keho on 

suunniteltu puolustamaan itseään vierailta partikkeleilta, olivat ne sitten patogeenejä tai 

vieraita soluja. Tätä varten ihmisellä on immuunijärjestelmä, johon kuuluvat mm. 

komplementti, lymfosyytit, makrofagit ja monet muut puolustukseen osallistuvat solut. 

Komplementti on osa ihmisen luontaista immuniteettiä ja sen ensisijaisena tehtävänä on 

tunnistaa ja sen jälkeen hyökätä vieraiden partikkeleiden, kuten kantasolujen, kimppuun ja 

merkata ne fagosyyteille tuhottavaksi. Tunnistus tapahtuu solun pinnalla olevien erilaisten 

reseptoreiden avulla. Komplementti on erittäin tehokas järjestelmä, joten kantasolujen 

kannalta se on suurin haaste, jonka ne kohtaavat ihmisen kehossa. Kantasolujen 
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siirtyminen niille tarkoitetuille oikeille paikoille esim. haimakudokseen on haasteellista, 

jos niiden kimppuun hyökätään välittömästi verenkierrossa.  

 

Koska kantasoluterapia on tärkeässä roolissa tulevaisuudessa lääketieteessä, on erittäin 

tärkeää ratkaista, miten kantasoluja voidaan tai pitää käsitellä ennen kuin niitä istutetaan 

potilaan kehoon. On tärkeää myös miettiä, onko potilaan vastustuskykyä jotenkin 

muutettava, jottei se tuhoaisi siirrettyjä kantasoluja välittömästi siirron jälkeen. On 

olemassa keinoja, joilla voidaan estää siirteiden hylkiminen. Yksi vaihtoehto olisi 

immuunivasteen heikentäminen joko lääkkeillä tai mesenkymaalisilla kantasoluilla. Myös 

geeniterapiasta voisi olla hyötyä kantasoluterapian apukeinona. Komplementtijärjestelmän 

suojamolekyylit voisivat olla myös keino tähän ongelmaan. 

 

Tällä hetkellä immuunivasteen heikentämisessä käytetään kalsineuriinin inhibiittoreita. Ne 

ovat molekyylejä, jotka säätelevät T-solujen aktivaatiota. Lääke on tehokas, mutta ei-

spesifinen T-soluja kohtaan, minkä takia siirteet hylkivät helpommin (Jorgensen ym., 

2003). Vaikka komplementtiproteiineja ja sen säätelijöitä on tutkittu jo vuosikymmeniä, on 

komplementtilääkkeitä kehitetty vasta kolme, jotka säätelevät tai estävät komplementin 

toimintaa (ks. katsausartikkeli Wagner ja Frank, 2010). Näitä ovat mm. C5-spesifinen 

vasta-aine (Eculizumab), joka estää C5a:n muodostumista ja tätä kautta MAC:n syntyä (ks. 

katsausartikkeli Rother ym., 2007). Sitä käytetään kohtauksittaisen yöllisen 

hemoglobinuria sairauden hoitoon. C1-inhibiittoria on käytetty perinnöllisen 

angioneuroottisen edeeman hoitoon (Agostoni ym., 2004). Suonensisäinen 

immunoglobuliini inhiboi komplementin tarttumista kohdepintaan, varsinkin klassisen tien 

vasta-aine-aktivaatiossa (Frank ym., 2000). Sillä hoidetaan autoimmuunisairauksia, kuten 

Kawazakin tautia ja idiopaattista trombosytopeenistä purppuraa (ks. katsausartikkeli 

Asghar ja Pasch, 2000). 

 

Tutkimuksissa on havaittu, että mesenkymaalisilla kantasoluilla on kyky estää T-solujen 

toimintaa (Le Blanc ym., 2003). Mesenkymaaliset kantasolut voivat estää naivien- ja T-

muistisolujen vasteen, kun niitä kasvatetaan lymfosyytti viljelmässä (mixed lymphocyte 

culture). On kuitenkin todettu, että ihmisen ja hiiren mesenkymaalisilla kantasoluilla ei ole 

esto-ominaisuuksia, ellei niitä kasvateta T-lymfosyyttien kanssa. Tästä voidaan päätellä, 
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että mesenkymaaliset kantasolut eivät itse tuota estomolekyylejä, vaan ne tarvitsevat 

aktiivista keskustelua T-lymfosyyttien kanssa (Le Blanc ym., 2003). Jos mesenkymaalisilla 

kantasoluilla on taipumus estää T-solujen toimintaa, voidaan tätä ominaisuutta käyttää 

kantasoluterapiassa hyväksi. Niitä voidaan esimerkiksi käyttää yhdessä hematopoieetisten 

solujen kanssa, jolloin solusiirteiden hylkimisreaktiot vähenevät.  

 

Viime vuosina mesenkymaalisten kantasolujen käyttö sekä solu- että geeniterapiassa on 

lisääntynyt (ks. katsausartikkeli Hamada ym., 2005). Luuytimestä peräisin olevilla 

mesenkymaalisilla kantasoluilla on suuri jakautumispotentiaali, ainakin in vitro, minkä 

takia niistä ajatellaan olevan hyötyä tulevaisuudessa solu- ja geeniterapian erilaisina 

kuljettimina, etenkin kudosten siirroissa, sekä keinona ymmärtää mekanismeja, joiden 

avulla voitaisiin korjata tai uudelleen rakentaa vahingoittuneet tai sairaat kudokset ja 

elimet. Kyky saada mesenkymaaliset kantasolut ekspressoimaan terapeuttisia geenejä voi 

antaa mahdollisuuden parantaa potilaita, joilla on monenlaisia geneettisistä muutoksista 

johtuvia sairauksia. Mesenkymaalisia kantasoluja voidaan muuntaa niin, että ne saadaan 

erittämään erilaisia proteiineja in vitro ja in vivo. Tällä tavalla voitaisiin periaatteessa 

hoitaa seerumiproteiinin puutostauteja ja muita geneettisiä tai kroonisia sairauksia, kuten 

luu-, rusto- ja luuydinsairauksia, tai jopa syöpää. Edistyminen geenien siirrossa 

hematopoieettisiin kantasoluihin on antanut vihjeen tärkeisiin parannuksiin, joita tarvitaan 

edistämään mesenkymaalisten kantasolujen terapeuttisia vaikutuksia. Geenejä voidaan 

siirtää soluihin erilaisilla tavoilla, kuten virusvektoreilla. Tästä kuitenkin seuraa ongelmia 

turvallisuuden kanssa. Sen takia on pyritty ohittamaan tämä ongelma muilla metodeilla. 

Perinteiset transfektiometodit ovat osoittaneet vähäistä onnistumista plasmidi DNA:n 

siirrossa mesenkymaalisiin kantasoluihin, mistä on seurannut matalat 

transfektiotehokkuudet ja korkea solujen kuolevuus. On kuvattu uusi geenisiirtometodi, 

jossa käytetään sähköistä molekylaarista värinää (Song ym., 2004). Tässä metodissa 

vieraat DNA-molekyylit tunkeutuvat solukalvoon ja kulkeutuvat sytoplasmaan, mistä 

seuraa hyvä integoitumistehokkuus ja matalat solukuolemat. Tämä lupaava metodi ei näytä 

vaikuttavan normaaliin solun erilaistumiseen ihmisellä tai kanalla, kun käytetään 

mesenkymaalisia progenitorisoluja. Muitakin vaihtoehtoja on, kuten elektroporaatio (ks. 

katsausartikkeli Peister ym., 2004) ja liposomeihin liittyvä transfektiometodi, jossa 
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siirtogeenit viedään kantasoluihin pienien tunkeutuvien RNA-molekyylien avulla (Hoelters 

ym., 2005). 

 

Komplementin suojamolekyylit voisivat myös olla ratkaisu ongelmaan, jossa kehon oma 

puolustusmekanismi tuhoaa siirrettyjä soluja. Tutkimuksessamme selvitimme fH:n 

vaikutusta solujen suojelussa komplementtia vastaan. Tästä voisi olla hyötyä, koska fH:n 

tehtävänä on estää liiallista komplementin aktivaatiota. Sen tehtävänä on myös osallistua 

omien kudosten ja solujen suojelemiseen vaihtoehtoiselta aktivaatioreitiltä. Koska 

kantasoluja saadaan omista kudoksista, on niillä jo valmiina fH:n ekspressointi kyky, jota 

voitaisiin käyttää hyväksi kantasoluterapioissa.  

 

Kantasolut voivat tulevaisuudessa tarjota vaihtoehtoisen lähteen uusille kudoksille ja 

elimille. Koska mesenkymaalisia kantasoluja saadaan suhteellisen helposti aikuisesta, tai 

keräämällä istukkaverta synnytyksen jälkeen, on nämä kantasolut eettisesti hyväksyttyjä ja 

turvallisia.  
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TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää seuraavia asioita: 

1. Tutkia istukkaverestä peräisin olevien mesenkymaalisten kantasolujen herkkyyttä 

komplementtivälitteiselle tuholle. 

2. Kartoittaa luonnollisten komplementin suojamolekyylien ilmentymistä 

mesenkymaalisissa kantasoluissa. 

3. Selvittää komplementin suojamolekyylien käyttökelpoisuutta kantasolujen 

suojaamiseksi komplementtituholta. 
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2. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

2.1. Solut 

Työssä käytettiin istukkaverestä peräisin olevia mesenkymaalisia kantasoluja, jotka olivat 

siirrostettu 391 kertaa (391P). Veri kerättiin pusseihin, jossa oli 17 ml 

sitraattifosfaattidekstroosipuskuria (Cord blood collection system; Eltest, Bonn, Saksa). 

Istukkaveri laimennettiin 1:2 2 mM etylendiamintetraetikkahappo-fosfaatti puskuroidulla 

saliinilla (EDTA-PBS; ethylene diamine tetra-acetic acid-phosphate buffered saline) ja 

mononukleaariset solut eristettiin käyttämällä Ficol-Hypaque:n gradienttisentrifugaatiota 

(Amersham Biosciences, Piscaway, NJ, USA). Mononukleaariset solut maljattiin 1 x 

106/cm2 fibronektiiniä (Sigma) sisältäville maljoille (Nunc), joilla oli kasvatusta varten 

tehtyä kasvatusliuosta. Kasvatusliuos sisälsi α-MEM:ia Glutamax 1X (Gibco, Grand 

Island, NY, USA), vasikkasikiön seerumia (FBS; fetal bovine serum, Gibco), johon oli 

lisätty 10 ng/ml epidermaalista kasvutekijää (Sigma), 10 ng/ml ihmisen verihiutaleperäistä 

rekombinantti kasvutekijää (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), 50 nM 

deksametasonea (Sigma), 100 U/ml penisilliiniä ja 100 mg/ml streptomysiiniä (Invitrogen). 

Alkuvaiheen istukkaverestä peräisin olevien mesenkymaalisten kantasolujen linjat 

muodostettiin ilmankostutininkubaattorissa vähähappisissa olosuhteissa (5 % CO2, 3 % O2 

ja + 37 °C). Solujen annettiin kiinnittyä pohjaan ja ei-kiinnittyneet solut pestiin pois 

kasvatusliuoksen vaihdon yhteydessä. Kasvatusliuos vaihdettiin kahdesti viikossa. 

Vakiintuneet mesenkymaaliset kantasolut siirrostettiin, kun solut olivat kasvaneet lähes 

konfluenteiksi. Tätä toistettiin kasvattamalla soluja 1000–3000 solua/cm2 tiheydellä 

kasvatusliuoksessa normaalihapellisissa olosuhteissa (5 % CO2, 20 % O2 ja + 37 °C). Solut 

haettiin Veripalvelusta, kun solut olivat 70–80 % konfluentteja ja valmiita kokeita varten.  

 

Kontrolleina käytettiin G361-melanoomasoluja (ATCC; American Type Culture 

Collection, Rockville, MD). Niitä kasvatettiin RPMI-kasvatusliuoksessa (Gibco 

Laboratories, Paisley, Iso-Britannia), johon oli lisätty 10 % (v/v) kuumainaktivoitua 

vasikkasikiön seerumia (Gibco), penisilliiniä (10 U/ml), steptomysiiniä (100 µg/ml) ja 2 

mM L-glutamiinia (Nord Cell, Bromma, Ruotsi). 
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2.2. Käytetyt proteiinit 

Työssä käytettiin YTH53.1 monoklonaalista vasta-ainetta (Haartman-instituutti, Helsingin 

yliopisto), joka tunnistaa CD59-antigeenin solujen pinnalta. YTH53.1 estää CD59 

toiminnan solukalvolla, jolloin MAC kompleksi muodostuu solukalvolle (Kuva 8.). Sen 

lähtökonsentraatio oli 8 mg/ml PBS:ssä. Ihmisen fH (Calbiochem) lähtökonsentraatio oli 

1,12 mg/ml. YTH53.1:tä käytettiin eri konsentraatioilla tappotesteissä (0,1 µg/ml, 1 µg/ml 

ja 10 µg/ml), kun tutkittiin fH:n vaikutusta solujen hajoamisherkkyyteen 

vakiokonsentraatiolla (100 µg/ml). FH:n vaikutusta maksimaaliseen hajoamiseen tutkittiin 

käyttämällä YTH53.1:stä konsentraatiota 20 µg/ml ja fH:sta konsentraatiota 250 µg/ml. 

Immunoblottauksessa käytettiin primaarina vasta-aineena α-fH (Calbiochem) 1:10 000 ja 

C4bp (Binding Site) 1:5000, kun niiden lähtökonsentraatiot olivat 1 mg/ml ja 1,07 mg/ml. 

Sekundaarisena vasta-aineena käytettiin piparjuuri peroksidaasi -konjugoituja (HRP; 

horse-radish peroxidase) vasta-aineita 1:5000 molemmille (fH ja C4bp, Alexa 488-

leimatut, Molecular Probes). 

2.3. Tappotesti 
51Kromianalyysiä käytetään solujen hajoamisherkkyyden määrittämiseen. Elävät solut 

ottavat 51kromia sisäänsä, kun sitä käytetään natriumkromaattina (Na2 
51CrO4). 

51Kromi 

menee eläviin soluihin sisään heksavalentissa muodossa ja vapautuu hajonneista soluista 

trivalentissa muodossa, jota solut eivät enää käytä uudelleen hyväkseen (Brunner ym., 

1968). Työssä käytetyn 51kromin konsentraatio oli 1 mCi/ml ja aktiivisuus 37 MBq/ml. 
51Kromin puoliintumisaika on 27.7 päivää. Aktiivisuus on laskettava päivittäin uudelleen. 

Työssä käytettiin 50 µCi/ml 51kromia (PerkinElmer). 

 

Soluja kasvatettiin solunkasvatusliuoksessa, kunnes viljelypullo (75 cm2) oli vähintään 70–

80 % konfluentti. Solut kasvoivat pohjassa kiinni, joten niitä pestiin kerran PBS:llä niin, 

että pohja peittyi hyvin (7-10 ml). Solut irrotettiin TrypLE Express-liuoksella (Gibco) 

lisäämällä sitä 2 ml solujen päälle. Soluja inkuboitiin + 37 °C:n inkubaattorissa noin 2 

minuuttia, jonka jälkeen niitä hellästi irroteltiin hieromalla pullon pohjaa pöytää vasten ja 

hakkaamalla pullon seinää niin, että solut irtosivat alustastaan. Kun solut irtosivat, pulloon 

lisättiin 7-10 ml pelkkää RPMI-kasvatusliuosta trypsinisaation pysäyttämiseksi. Pulloa 

huuhdeltiin kasvatusliuoksella, minkä jälkeen solut kerättiin putkiin. Solut sentrifugoitiin 
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pohjaan 400 x g, 4 minuutin ajan, minkä jälkeen supernatantti otettiin pois ja pelletti 

resuspensoitiin 1 ml kasvatusliuokseen. Soluja suspensoitiin hyvin, minkä jälkeen ne 

laskettiin Bürgerin laskukammiossa. Soluja tulisi olla noin 1,5x106/tappotesti.  

 

Soluja otettiin 1,5x106 ml/koe näyteputkiin leimausta varten. Soluja inkuboitiin 50 µCi 
51kromin kanssa + 37 °C:ssa kahden tunnin ajan välillä sekoittaen soluja 

kasvatusliuoskromi -seoksessa. Inkuboinnin jälkeen soluja pestiin kolme kertaa RPMI:llä 

siten, että ennen ensimmäistä pesua solujen päältä otettiin vahva 51kromikasvatusliuos pois, 

jonka jälkeen aloitettiin normaalit pesut sentrifugoimalla (Centrifuge Eppendorf 5804) 

soluja 405 x g, 1 min. ajan. Pesujen jälkeen lisättiin soluille 1 ml RPMI-kasvatusliuosta ja 

inkuboitiin puoli tuntia + 37 °C:ssa löyhän kromin poistamiseksi. Tämän jälkeen soluja 

pestiin uudelleen kuten edellä. Pesujen jälkeen solut resuspensoitiin sopivaan määrään 

RPMI-kasvatusliuosta riippuen siitä, kuinka monta Eppendorf-putkea kokeessa oli. Solut, 

RPMI ja vasta-aine (YTH53.1) pipetoitiin putkiin taulukoiden mukaan, riippuen siitä mitä 

kantasoluilla testattiin (Taulukot 1., 2., 3., 4. ja 5.).   

 

Komplementtivälitteinen hajoaminen aloitettiin inkuboimalla 51kromilla leimattuja soluja 

Eppendorf-putkissa YTH53.1 vasta-aineen kanssa 20 minuuttia huoneenlämmössä. Tämän 

jälkeen soluja inkuboitiin ilman fH:ta tai sen kanssa, riippuen testistä, normaalin ihmisen 

seerumin (NHS; normal human serum, laimentuu 1:4) ja 1 % Nonidet P-40 (NP-40) kanssa 

(100 % hajoamisen saamiseksi kahteen viimeiseen kontrolliputkeen) 30 minuutin ajan + 37 

°C:ssa (Taulukot 1., 2., 3., 4. ja 5.). Totaaliseksi tilavuudeksi tuli 200 µl. Inkubaation 

jälkeen Eppendorf-putkia sentrifugoittiin mikrofuugissa (Centrifuge Eppendorf 5415) 525 

x g, 5 minuutin ajan. Tämän jälkeen putkista otettiin varovasti pinnalta 100 µl pois 

näyteputkiin, laitettiin korkit päälle ja mitattiin radioaktiivisuudet gammalaskurilla (Wallac 

Wizard 3’’ 1480 Automatic gamma counter). 

 

Totaalihajoaminen saatiin 1 % NP-40 putkista ja taustaputkista, joissa ei ollut vasta-ainetta 

tai fH:ta, vaan pelkästään solut, RPMI ja NHS. Hajoamisprosentti laskettiin saaduista 

aktiivisuuslukemista (CPM; counts per minute) seuraavalla tavalla: (näytteen cpm – tausta 

cpm / totaalilyysi – tausta cpm) x 100 %. Kaikki testit tehtiin vähintään duplikaatteina. 
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Taulukko 1.  Tappotesti, jossa käytettiin kontrollina toimineita G361–melanoomasoluja. Testissä käytettiin 
kuutta eri YTH53.1-konsentraatiota. 

putki G361(µl) 
RPMI 
(µl)   

YTH53.1 
(µl)   RT 20' NHS (µl) 

37 ast. 
30' 

   1,5x106             
            1 50 150     " 0 " 
            2 50 150     " 0 " 
                

3 50 100     " 50 " 
4 50 100     " 50 " 

      1:1000 --> loppu c 1 µg/ml       
5 50 75  25   " 50 " 
6 50 75  25   " 50 " 

      1:100 --> loppu c  3 µg/ml       
7 50 92,5  7,5   " 50 " 
8 50 92,5  7,5   " 50 " 

      1:100 --> loppu c 10 µg/ml       
9 50 75  25   " 50 " 

10 50 75  25   " 50 " 
      1:100 --> loppu c  30 µg/ml       

11 50 25  75   " 50 " 
12 50 25  75   " 50 " 

      1:10 --> loppu c  50 µg/ml       
13 50 87,5  12,5   " 50 " 
14 50 87,5  12,5   " 50 " 

      1:10 --> loppu c 100 µg/ml        
15 50 75  25   " 50 " 
16 50 75  25   " 50 " 

    

1% 
NP40 
(µl)           

17 50 150         " 
18 50 150         " 
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Taulukko 2. Tappotesti, jossa tarkasteltiin istukkaverestä peräisin olevien mesenkymaalisten kantasolujen 
hajoamista kolmen eri YTH53.1-konsentraation avulla. 

putki 
CB-MSC 
(µl) 

RPMI 
(µl)   

YTH53.1 
(µl)   RT 20' NHS (µl) 

37 ast. 
30' 

  ~1,5x106             
1 50 100     " 0 " 
2 50 100     " 0 " 

      1:1000 --> final conc 1 µg/ml       
3 50 75  25   " 50 " 
4 50 75  25   " 50 " 

      1:100 --> final conc 10 µg/ml       
5 50 75  25   " 50 " 
6 50 75  25   " 50 " 

      1:10 --> final conc 100 µg/ml       
7 50 75  25   " 50 " 
8 50 75  25   " 50 " 

    

1% 
NP40 
(µl)           

9 50 150         " 
10 50 150         " 

 

 

Taulukko 3. Tappotesti, jossa käytettiin mesenkymaalisia kantasoluja ja yhtä YTH53.1konsentraatiota ja 
fH:ta eri konsentraatioissa.  

putki 
CB-MSC 
(µl) 

RPMI 
(µl)   

YTH53.1 
(µl)   RT 20' 

fH loppu 
c (µl) NHS (µl) 

+ 37 °C 
30' 

  ~1,5x106              
            1 50 150     "             0 0 " 
            2 50 150     "             0 0 " 
                 

3 50 100     "             0 50 " 
4 50 100     "             0 50 " 

      1:100 --> loppu c 10 µg/ml        
5 50 75  25   " 0 50 " 
6 50 75  25   " 0 50 " 

            10 µg/ml      
7 50 55  25   " 20 50 " 
8 50 55  25   " 20 50 " 

            30 µg/ml      
9 50 55  25   " 20 50 " 

10 50 55  25   " 20 50 " 

            
100 
µg/ml     

11 50 55  25   " 20 50 " 
12 50 55   25   " 20 50 " 

    

1 % 
NP40 
(µl)            

13 50 150          " 
14 50 150          " 
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Taulukko 4. Tappotesti käyttäen yhtä fH- ja kolmea YTH53.1:n-konsentraatiota. Käytettiin 
mesenkymaalisia kantasoluja.  

putki 
CB-MSC 
(µl) 

RPMI 
(µl) 

                                
YTH53.1(µl)   RT 20' 

fH loppu 
c (µl) NHS (µl) 

30' + 37 
°C 

  1,5x106               
            1 50 150     " 0 0 " 
            2 50 150     " 0 0 " 
                  

3 50 100     " 0 50 " 
4 50 100     " 0 50 " 

      1:10 000 -> loppu c 0,1 µg/ml   
100 
µg/ml     

5 50 55  25   " 20 50 " 
6 50 55  25   " 20 50 " 

      1:1000 -> loppu c 1 µg/ml         
7 50 55  25   " 20 50 " 
8 50 55  25   " 20 50 " 

      1:100 -> loppu c 10 µg/ml         
9 50 55  25   " 20 50 " 

10 50 55  25   " 20 50 " 

    

1 % 
NP40 
(µl)             

11 50 150           " 
12 50 150           " 

 

Taulukko 5.  Tappotesti, jossa käytettiin yhtä fH- ja yhtä YTH53.1-konsentraatiota. Käytettiin 
mesenkymaalsia kantasoluja. 

putki 
CB-MSC 
(µl) 

RPMI 
(µl)   

YTH53.1 
(µl)   RT 20 ' 

fH loppu 
c (µl) NHS (µl) 

30' + 37 
°C 

  1,5x106               
         0.1 50 150     " 0 0 " 
         0.2 50 150     " 0 0 " 
                  

1 50 100     " 0 50 " 
2 50 100     " 0 50 " 

      1:100 -> loppu c 20 µg/ml   
250 
µg/ml     

3 50 5  50   " 45 50 " 
4 50 5  50   " 45 50 " 

    

1 % 
NP40 
(µl)             

5 50 150           " 
6 50 150           " 
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2.4. Western immunoblottaukset 

Western-immunoblottimenetelmää käytettiin etsiessä kantasolujen erittämiä 

suojamolekyylejä niiden kasvatusliuoksesta (fH ja C4bp). Mesenkymaalisia kantasoluja 

kasvatettiin ilman FBS:ää yön yli, jolloin kasvatusliuokseen erittyi kantasolujen erittämät 

proteiinit. Näyte kerättiin Falcon -putkeen (Nunc) ja sentrifugoitiin 400 x g pari minuuttia. 

Supernatantti kerättiin pois ja osa konsentroitiin Millipore:n 10 000 MWCO Falcon -

putkessa sentrifugoimalla 15 ml näytettä 2000 x g noin 10 minuutin ajan, välillä tarkastaen 

missä kohdassa konsentroitava näyte oli menossa. Tehtiin kaksi 10 %:sta geeliä, toinen ei-

redusoituja ja toinen redusoituja näytteitä varten. Näytteet valmistettiin geeliajoa varten. 

Otettiin konsentroimatonta ja konsentroitua supernatanttia molempia 15 µl ja non-red/red 

4X puskuria 5 µl, riippuen näytteestä. Redusoidulla näytteellä etsittiin C4bp:tä ja ei-

redusoidulla fH:ta. Redusoituja näytteitä lämmitettiin + 97 °C:ssa kolme minuuttia. 

Positiiviseksi kontrolliksi tehtiin kuuma inaktivoitu seerumi (HIS; heat inactivated serum) 

eri konsentraatiolla. FH -näytteelle HIS:ä tuli 1:200 ja C4bp:lle 1:100. Proteiinimarkkerina 

käytettiin Bio-Rad:n Precion Plus Protein Standard –markkeria.  

 

Näytteet ladattiin geeleihin ja niitä ajettiin noin 5-10 minuuttia 120 voltilla, jonka jälkeen 

se vaihdettiin 140 volttiin tunnin ajaksi. Geelit irrotettiin ajolaitteen laseista ja siirrettiin 

yksitellen CAPS-puskuriin, jossa Whatman-paperit ja kalvot olivat jo kostumassa. Geelit 

siirrettiin Whatman-papereiden ja membraanin väliin ja laitettiin blottauslaitteeseen 

(Transblot SD Semidry transfer cell, BioRad) tunnin ajaksi 50 mA/geeli. Proteiinien 

siirtymisen jälkeen kalvot laitettiin peseytymään 5 %:n maitoon 45 minuutin ajaksi. Tämän 

jälkeen lisättiin primaariset vasta-aineet, fH:lle laitettiin anti-fH vasta-aine 1:10 000 ja 

C4bp:lle anti-C4bp vasta-aine 1:5000. Inkuboitiin pimeässä yön yli + 4 °C:ssa 

ravistelijassa. Kalvoja pestiin tunnin ajan välillä vaihtaen PBS uuteen. Vaihdettiin PBS 

viimeisen pesun jälkeen 5 %:een maitoon ja lisättiin sekundaarinen vasta-aine. FH:lle 

laitettiin HRP-konjugoitu anti-goat 1:5000 ja C4bp:lle HRP-konjugoitu anti-sheep 1:5000. 

Inkuboitiin tunnin ajan huoneenlämmössä ravistelijassa. Pesut tehtiin kuten edellä. Tehtiin 

kehiteaine kalvoille, jota pidettiin kalvojen päällä 30–60 sekuntia. Kehitettiin kalvot 

pimeähuoneessa. 

 



                                                                                                                                 31  

3. TULOKSET 

3.1. Tappotestitulokset, G361-melanoomasolut 

Tappotesti tutkimukset aloitettiin selvittämällä millä konsentraatiolla YTH53.1 hajottaa 

G361-kontrollisolut (Taulukko 1). Radioaktiivinen 51kromi meni solujen sisään 

ensimmäisen pitkän inkubaation aikana ja YTH53.1:n lisääminen peitti solupinnat 

merkaten ne komplementille, joka saatiin seerumista. Lopputuloksena oli kalvoja tuhoavan 

kompleksin syntyminen. Aktiivisuuslukemat saatiin gammalaskurilla, kun 51kromi 

vapautui muodostuneiden reikien kautta kasvatusliuokseen. Tulokset osoittivat, että jo 

konsentraatiolla 3 µg/ml YTH53.1:tä aiheuttaa yli 80 %:n hajoamisen G361-

kontrollisoluissa, eikä sen lisääminen enää vaikuta solujen hajoamisherkkyyteen (Kuva 9.). 

Tästä voidaan päätellä, että 51kromi on siirtynyt hyvin solujen sisään pitkän inkubaation 

aikana, ja että YTH53.1-vasta-aine on toiminut halutulla tavalla, estäen CD59 toimintaa 

solupinnoilla.  
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Kuva 9. YTH53.1-konsentraation vaikutus G361-melanoomasolujen hajoamisherkkyyteen. Havaitaan, että 3 
µg/ml aiheuttaa yli 80 %:n solujen hajoamisen. Vasta-aineen lisäämisellä ei näyttäisi olevan vaikutusta 
hajoamisherkkyyden lisääntymiseen. 
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3.2. Tappotestitulokset, mesenkymaaliset kantasolut 

3.2.1. Mesenkymaaliset kantasolut + YTH53.1 

Mesenkymaalisten kantasolujen hajoamisherkkyyttä tutkittiin kolmella eri YTH53.1-

konsentraatiolla (Taulukko 2.). Tuloksesta nähdään, että konsentraatiolla 10 µg/ml 

YTH53.1:tä tapahtuu 60 %:n solujen hajoaminen ja konsentraatiolla 100 µg/ml se on yli 80 

% (Kuva 10.). Mesenkymaaliset kantasolut ovat siis myös erittäin herkkiä 

komplementtitapolle. Vasta-aine on toiminut halutulla tavalla ja MAC-komplekseja on 

syntynyt solujen pinnalle. Mitä enemmän vasta-ainetta on ollut, sitä enemmän näitä 

komplekseja on muodostunut, mistä kertoo hajoamisherkkyyden kasvu, kun vasta-ainetta 

on ollut enemmän. 
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Kuva 10. YTH53.1-konsentraation vaikutus mesenkymaalisten kantasolujen hajoamisherkkyyteen. 
Havaitaan, että 10 µg/ml aiheuttaa yli 60 %:n hajoamisen. Vasta-aineen lisääminen 100 µg/ml:ssä nostaa 
mesenkymaalisten kantasolujen hajoamisherkkyyttä yli 80 %:iin. 
 

3.2.2. Mesenkymaaliset kantasolut + YTH53.1 + fH  

Selvittääksemme fH:n vaikutusta mesenkymaalisten kantasolujen hajoamisherkkyyteen 

tehtiin tappokokeita fH:n kolmella eri konsentraatioilla 10, 30 ja 100 µg/ml YTH53.1-

konsentraation pysyessä vakiona 10 µg/ml (Taulukko 3.). Tarkoituksena oli selvittää 

suojaako fH kantasoluja komplementtivälitteiseltä solutuholta. Tulokset osoittavat, että fH 

suojaa soluja hieman komplementtitappoa vastaan, mutta solujen hajoaminen on silti lähes 

80 %, joka on paljon, kun puhutaan kantasolujen selviytymisestä kehossa (Kuva 11.).  
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Kuva 11. FH-konsentraation vaikutus mesenkymaalisten kantasolujen hajoamisherkkyyteen. Suurella fH:n 
konsentraatiolla näyttäisi olevan pientä vaikutusta solujen suojelun kannalta, kun fH:n konsentraatio on 100 
µg/ml. 
 

Lisätutkimuksien avulla selvitettiin onko muuttuvilla YTH53.1-konsentraatioilla (0,1, 1 ja 

10 µg/ml) ja vakioidulla fH-konsentraatioilla (100 µg/ml) vaikutusta solujen 

hajoamisherkkyyteen (Taulukko 4.). Tulokset osoittavat, että vakioiduilla fH-

konsentraatiolla ei ole vaikutusta mesenkymaalisten kantasolujen hajoamisherkkyyteen, 

päinvastoin, se näyttäisi vain lisäävän herkkyyttä (Kuva 12.). Nämä tulokset eivät siis tue 

edellisiä tuloksia, joissa fH:lla oli pientä merkitystä solujen suojelun kannalta.  
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Kuva 12. Mesenkymaalisten kantasolujen hajoamisherkkyys, kun fH:lla on vakioitu konsentraatio. FH:lla ei 
näyttäisi olevan vaikutusta solujen suojelun kannalta. 
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Matalien fH-konsentraation vähäisten vaikutusten vuoksi selvitettiin olisiko suurella fH-

konsentraatiolla (250 µg/ml) vaikutusta mesenkymaalisten kantasolujen suojelemisessa 

komplementtitappoa vastaan (Taulukko 5.). Solujen hajoaminen on suurempaa (100 %) 

ilman fH:ta kuin mitä se on fH:n kanssa (89,5 %). Näyttäisi siltä, että istukkaverestä 

peräisin olevat kantasolut ovat erittäin herkkiä komplementtivälitteiselle tapolle, vaikka 

fH:ta on lisätty suuri määrä. Solut kuolevat lähes täysin tässäkin kokeessa. Kantasoluilta 

saattaa puuttua kyky sitoa fH:ta tehokkaasti, jolloin niille ei jää suojaa ja komplementti 

tappaa ne vieraina kohteina.  

3.3. Western immunoblottaus tulokset 

Western blottauksella haluttiin tutkia istukkaverestä peräisin olevien mesenkymaalisten 

kantasolujen omaa aktiivisuutta tuottaa suojamolekyylejä kasvatusliuokseen, kun niitä 

kasvatettiin yön yli ilman FBS:ää. Tutkimuksessa haluttiin erityisesti selvittää tuottavatko 

ne suojamolekyyli fH:ta itse, mutta myös C4bp:tä etsittiin. Yön yli kasvaneiden 

kantasolujen kasvatusliuosta konsentroitiin tuotettujen proteiinien immunoblottauksessa 

näkymisen varmistamiseksi. Tuloksesta nähdään, että mesenkymaaliset kantasolut 

tuottavat fH:ta ja FHL-1:tä kasvatusliuokseen (Kuva 13.). FH näkyy selkeänä juovana sekä 

konsentroidussa että konsentroimattomassa näytteessä noin 150 kDa kohdalla. FHL-1 

näkyy konsentroidussa näytteessä suhteellisen selkeänä juovana noin 35 kDa kohdalla. 

C4bp:tä ei näkynyt siitä tehdyssä blotissa, joten siitä ei ole tässä tuloksia esitetty. 

 

 
Kuva 13.  Istukkaverestä peräisin olevien mesenkymaalisten kantasolujen fH:n ja fH:n kaltaisen proteiinin 
tuotto, kun niitä kasvatettiin yön yli ilman FBS:ä. Vasemmalla on Bio-Rad:n Precision Plus Protein™ 
Standards kokomarkkeri. Sn tarkoittaa konsentroimatonta kasvatusliuosta, Sn10 konsentroitua ja HIS on 
proteiinikontrollina. 
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Tehtiin jatkotutkimus, jossa oli mukana luuytimestä sekä istukkaverestä peräisin olevia 

mesenkymaalisia kantasoluja. Tutkimuksessa haluttiin verrata kahden eri kantasolulähteen 

proteiinin tuotantoeroja. Tulokset osoittavat, että sekä luuytimen että istukkaveren 

mesenkymaaliset kantasolut tuottavat fH:ta kasvatusliuokseen. Tämä näkyy hentoina 

juovina noin 150 kDa kohdalla konsentroitujen näytteiden kohdalla (Kuva 14.).  

 

                   
Kuva 14.  Luuytimestä ja istukkaverestä peräisin olevien mesenkymaalisten kantasolujen fH:n tuotto, kun 
niitä kasvatettiin yön yli ilman FBS:ä. Kokomarkkeri oikealla on sama kuin edellisessä kuvassa, samoin 
Sn10- ja Sn näytteet. SO10 ja SO ovat luuytimestä peräisin olevien mesenkymaalisten kantasolujen 
konsentroidut ja konsentroimattomat kasvatusliuosnäytteet. HIS toimi proteiinikontrollina. 
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4. TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin istukkaverestä peräisin olevien mesenkymaalisten 

kantasolujen ja komplementin suojamolekyylien, erityisesti fH:n, vaikutusta kantasolujen 

hajoamisherkkyyteen. Lisäksi haluttiin tutkia, tuottavatko kantasolut itse fH:ta tai FHL-1:tä 

kasvatusliuokseensa. Tehty tutkimus oli ainutkertainen, sillä kukaan ei ole vielä vastaavaa 

tutkimusta aikaisemmin tehnyt, tai ainakaan ei aiheesta ole vielä julkistettu 

tutkimusartikkeleita. Tutkimusprojekti oli erityisen mielenkiintoinen, sillä tällaisia 

tutkimuksia tarvitaan, jotta kantasoluhoitoja voidaan kehittää.  

 

Kokeet aloitettiin kontrollisoluilla, G361-melanoomasoluilla, joilla haluttiin selvittää, 

kuinka paljon tarvitaan YTH53.1-vasta-ainetta käynnistämään komplementin toiminta. 

Tutkimme myös kuinka herkkiä nämä solut ovat komplementtitapolle. Kokeessa 

huomattiin, että solujen hajoaminen tapahtuu jo ennen 3 µg/ml konsentraatiota, mutta 

suurinta se oli tässä konsentraatiossa. Tuloksista voidaan päätellä, että G361-

melanoomasolut ovat erittäin herkkiä komplementtivälitteiselle tapolle. Syövät ovat 

yleisesti lisääntyneet viime aikoina paljon, joten uusien lääkkeitten tai muiden 

hoitokeinojen löytäminen on erittäin tärkeää syöpähoitojen kehittelyssä. Tulevaisuudessa 

voitaisiin ehkä käyttää melanoomahoidoissa jonkinlaisia komplementtirokotteita tai muita 

molekyylejä, joilla voitaisiin edistää syöpäsolujen tuhoutumista komplementin avulla. Jos 

tällaisista hoidoista olisi apua melanoomasyöpien hoidossa, voisi tätä ideaa käyttää myös 

mahdollisesti muihinkin syöpiin. Tällaiset hoitokeinot vaativat kuitenkin vielä paljon 

tutkimustyötä. 

 

Istukkaverestä peräisin olevilla mesenkymaalisilla kantasoluilla haluttiin aluksi selvittää 

maksimaalinen hajoaminen YTH53.1-vasta-aineella. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

nämä kantasolut ovat erittäin herkkiä komplementtitapolle. Kuitenkin verrattuna 

kontrollisoluihin, mesenkymaaliset kantasolut vaativat enemmän YTH53.1-vasta-ainetta 

komplementin aktivoimiseen ja solujen hajoamiseen. Se, miten mesenkymaalisten 

kantasolujen pinta mahdollisesti eroaa muista soluista komplementtiproteiinien osalta, 

tulisi selvittää.  
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Tutkimme myös komplementin suojamolekyylin, fH:n, vaikutusta mesenkymaalisten 

kantasolujen suojaamisessa komplementtitappoa vastaan. Havaitsimme, että fH suojelee 

hieman kantasoluja tapolta, mutta hajoaminen on silti erittäin korkea, lähes 80 %. Kokeissa 

saatiin kuitenkin ristiriitaisia tuloksia. Havaittiin, että fH:n suurella konsentraatiolla ei 

näyttäisi olevan erityistä vaikutusta solujen suojaamisessa ja hajoaminen on lähes 90 %:n 

luokkaa. Ilman fH:n lisäystä hajoaminen on kuitenkin 100 %, joten solujen suojauksella on 

pieni vaikutus hajoamisherkkyyteen. Istukkaverestä saatavat solumäärät ovat yleensä 

rajallisia, joten jos solut voidaan suojata jollakin tavalla, solusiirteessä tarvitaan vähemmän 

soluja. Tällöin olisi mahdollista käyttää potilaiden hoidossa pienempiä solumääriä, jolloin 

myös suurempikokoisten potilaiden hoito olisi mahdollista. Tuloksissa havaitut erot 

saattavat johtua käytetyistä vasta-aineista, seerumista tai lähes mistä tahansa tekovaiheessa 

tehdyistä virheistä. Erot voivat myös johtua kantasolujen biologisista ominaisuuksista. 

Niiden pinnalla saattaa olla muita molekyylejä, jotka estävät fH:n toiminnan tai ehkä fH ei 

itse sitoudu kantasolun pintaan niin tiukasti, että se voisi suojella kantasoluja kunnolla. 

Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, että komplementin suojamolekyylien avulla voidaan 

mahdollisesti suojata kantasoluja. Asia vaatii kuitenkin lisätutkimuksia. 

 

Tappokokeissa istukkaverestä peräisin olevat kantasolut tuhoutuivat lähes täysin, vaikka 

fH:ta lisättiinkin niiden suojelemiseksi. Tämän takia olisi hyvä tutkia vielä tarkemmin, 

minkä takia kantasolut tuhoutuvat niin tehokkaasti ja kuinka fH:ta voitaisiin käyttää 

hyödyksi tuhoutumisen estossa. Kenties kantasoluilla on muita reseptoreita, jotka estävät 

fH:n vaikutuksen solun pinnalla. Jos näin on, ne tulisi kartoittaa. Myös fH:n sitoutumista 

kantasolujen pinnalle tulisi tutkia lisää. Tehtyjen kokeiden mukaan se on erittäin heikkoa, 

koska solut kuolivat niin tehokkaasti. Solujen tuhoutumisen estämiseksi olisi hyvä tutkia, 

miten fH:n sitoutumista soluun voitaisiin parantaa. Koska mesenkymaaliset kantasolut 

tuottavat itse fH:ta ja FHL-1:tä, voitaisiin näiden solujen fH-geeniä stimuloida toimimaan 

tehokkaammin ennen kuin kantasolut siirretään potilaalle. Tällä tavalla kantasolut 

tuottaisivat itse fH:ta ja sitä voitaisiin myös lisätä kantasolujen mukana potilaaseen, jolloin 

solujen puolustautuminen komplementtia vastaan olisi maksimaalista. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista tutkia vaurioituneen kudosalueen ympärillä olevia soluja ja sitä, kuinka ne 

voidaan saada erittämään komplementin suojamolekyylejä, jolloin kantasoluilla olisi jo 

valmiina sallivampi kasvuympäristö. Muiden komplementin suojamolekyylien 
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esiintyvyyttä ja vaikutusta hajoamisherkkyyteen tulisi myös kartoittaa. Kantasolujen 

pinnalla on erilaisia komplementin suojamolekyylejä (DAF, MCP ja CR1) ja näiden 

suojamolekyylien stimuloimista esim. virusvektorien avulla tulisi selvittää.  

 

Kantasoluterapiaan liittyy tulevaisuuden suurimmat toiveet ja haasteet niin lääketieteen 

kuin solu- ja molekyylibiologiankin alalla. Istukkaveren käyttö pahanlaatuisissa 

sairauksissa on kasvamassa ja se on yhä menestyksekkäämpää. Istukkaveren siirtoa 

tarjotaan yhä enemmän lapsille, joilla on leukemia, koska tutkimusten mukaan siitä on 

ollut eniten hyötyä. Istukkaverestä peräisin olevilla mesenkymaalisilla kantasoluilla on 

potentiaalia tukea muita kantasoluja kantasolusiirroissa. Myös istukkaverestä saatavilla 

hematopoieetisilla kantasoluilla odotetaan olevan suuret mahdollisuudet 

solusiirreterapioissa, koska niillä on kyky jakautua ja lisäksi hyvä immunologinen 

sietokyky. Jatkotutkimuksia tarvitaan vielä, mutta tulevaisuudessa istukkaverestä saatavia 

kantasoluja tullaan varmasti käyttämään yhä enemmän, jolloin on mahdollista hoitaa 

suurempia määriä potilaita, joilla on vakavia sairauksia, kuten diabetes, Altzheimerin tai 

Parkinsonin tauti (Brunstein ja Weisdorf, 2009).  Suurimpia kantasoluterapiaan liittyviä 

haasteita ovat allogeeniset esteet regeneratiivisessa lääketieteessä, istukkaveren 

immunologian ymmärtäminen, sen käytön mahdollisuudet ja solumäärien lisäämiseen 

tarvittavien metodien keksiminen ja kehittäminen (ks. katsausartikkeli Riordan ym., 2007). 
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