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Mikroympäristö ohjaa kantasolujen elämää
Uusiutuakseen ihmisen kudokset vaativat aktiivi
sesti jakautuvia kudosspesifisiä kantasoluja. Näitä
soluja ylläpitää ja niiden toimintaa säätelee eri
tyinen mikroympäristö, kantasolulokero. Lokero
tarjoaa kantasolulle suojaa muualle kudokseen
kohdistuvilta rasituksilta ja tuottaa kasvutekijöi
tä, jotka ohjaavat solujakautumista. Tämän lisäk
si se tuottaa erilaistumista estäviä viestejä yllä
pitäen paikallista kantasoluvarastoa. Lokeron
osuus kudoksen ylläpitämisessä läpi elämän on
merkittävä, ja ikääntymiseen liittyvä kudosten
heikentynyt uusiutuminen saattaakin osittain olla
epätoiminnallisen kantasolulokeron ansiota. Ym
märtämällä lokeron ja kantasolujen välistä vuoro
puhelua, voimme löytää uusia keinoja vaikuttaa
ikääntymiseen liitettyihin tauteihin.
Kehomme uusiutuu jatkuvasti. Etenkin no

peasti kuluvat epiteelit, kuten iho ja ruoan
sulatuskanava vaativat jatkuvaa uusien solu
jen tuottoa. Uusia soluja synnyttävät aikuisen
kantasolut, jotka ovat kudoksen uusiutumisen
työjuhtia. Läpi yksilön elämän ne jakautuvat
tuottaen sekä uusia kantasoluja, että tytärsolu
ja, jotka kykenevät erilaistumaan kudokselle
tyypillisiksi solutyypeiksi.
Kantasolut sijaitsevat erityisissä mikro
ympäristöissä, kantasolulokeroissa (stem cell
niche). Lokero muodostuu läheisistä soluista,
sekä niiden ja kantasolujen tuottamasta solu
väliaineesta. Kantasolulokero ei kuitenkaan
ole selvärajainen fyysinen tai anatominen
paikka, vaan esimerkiksi läheisen sidekudok
sen solujen parakriiniset signaalit ovat tärkeä
osa epiteelin kantasolujen lokeroa. Vaikka uu
sien solujen tuottaminen onkin kantasolujen
tehtävä, lokero koordinoi tätä käyttäytymistä

estämällä liian tiheän jakautumisen sekä tar
joamalla turvaa lokeron ulkopuolisilta rasit
teilta ja viesteiltä, jotka johtaisivat kantasolun
erilaistumiseen. Lokero on siis ennemminkin
toiminnallinen yksikkö, joka säätelee kanta
solujen toimintaa kudoksen tarpeiden mukaan
ohjaamalla kantasolujen päätöksiä jakautumi
sen ja erilaistumisen suhteen.

Kantasolulokero koostuu monista
tekijöistä
Aikuisen kantasoluja on havaittu useista ku
doksista ja niitä ylläpitäviä lokeroita tutkitaan
kiihkeästi. Kantasolulokeron idea esitettiin
ensi kerran vuonna 1978 Ray Schofieldin toi
mesta. Havaittuaan, että perna ei kykene yllä
pitämään hematopoieettisia kantasoluja yhtä
hyvin kuin luuydin, hän ehdotti, että näitä
soluja ylläpidetään erityisissä mikroympäris
töissä (1). Tämän seurauksena luuytimen eri
osien ja solutyyppien osuutta kantasolujen yl
läpitämisessä ryhdyttiin selvittämään useiden
tutkimusryhmien toimesta. Hematopoieetti
nen kantasolujen mikroympäristö onkin tällä
hetkellä laajimmin tutkittu kantasolulokero.
Kantasolua reunustava ympäristö ei ole
yksinkertainen. Luuytimessä, jossa hemato
poieesi tapahtuu, esiintyy kymmeniä
solutyyppejä jotka voivat säädellä kantasolu
jen toimintaa ilmentämällä viestimolekyylejä
(KUVA 1). Solujen monimuotoisuus ja hemato
poieettisten kantasolujen liikkuvuus on tehnyt
tutkimuksesta vaikeaa, ja yksittäisten solu
tyyppien osuuden selvittäminen kantasolujen
ylläpitäjinä vaatii pitkäjänteistä tutkimusta.
Hematopoieettisia kantasoluja ylläpitäviä
kasvutekijöitä tuottavat ainakin luuta reunus
tavat osteoblastit ja verisuoniston seinämän
endoteelisolut sekä perisyytit (2, 3). Niiden
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KUVA 1. Kantasolulokeron sisäinen viestintä on
monipuolista. Hematopoieettisia kantasoluja ympäröi monimuotoinen joukko soluja. Huokoisessa hohkaluussa kantasolut hakeutuvat paikkaan, mikä on
sekä lähellä luuta että verisuonia (tummennettu alue).
Luuta reunustavien osteoblastien ja osteoklastien on
havaittu tuottavan kantaisuutta ylläpitäviä kasvutekijöitä, jotka pitävät kantasolujen jakautumisvauhdin
maltillisena. Verisuoniendoteeli ja sitä ympäröivät perisyytit tuottavat myös kantasoluja houkuttelevia kemokiinejä (SDF1) ja ilmentävät pinnallaan kantaisuutta edistäviä viestimolekyylejä (SCF, Jagged1) sekä kantasoluja kiinnittävää kadheriinia (VCAM1). Tietyt mesenkymaaliset solut tuottavat myös SDF1-kemokiiniä,

ja niiden on ehdotettu olevan yksi toiminnallinen osa
lokeroa. Kantasolujen toimintaa ohjaa näin useampi
solutyyppi jotka saattavat muodostaa toisistaan toiminnallisesti eroavia lokeroita. Luun pinnalla sijaitsevat kantasolut voivat muodostaa harvoin jakautuvan
turvapopulaation, kun verisuoniston lähettyvillä sijaitsevat solut toimivat aktiivisesti jakautuvina työjuhtina.
Erilaistuvat multipotentit solut (keltainen) tuottavat
kypsyviä verisoluja verenkiertoon. Kehon tarvitessa
uusia verisoluja kudoksissa, voidaan kantasoluja mobilisoida nopeasti verenkiertoon niiden sijaitessa lähellä
luuytimen suonistoa. Solujen liike on kuvattu katkoviivalla ja jakautuminen punaisella nuolella.

lisäksi eriasteisten mesenkymaalisten kanta
solujen ja hematopoieettista alkuperää olevien
osteoklastien on ehdotettu tuottavan tärkei
tä kasvutekijöitä kantasolulokeroon. Onkin
mahdollista, että eri solutyypit luovat toimin
nallisesti toisistaan poikkeavia kantasoluloke
roja, joista toisissa kantasolujen toiminta on
aktiivisempaa kun taas toisissa niiden elin
kaari on pidempi. Tällainen kahtiajako saattaa
edistää kehon kykyä reagoida yllättäviin uusiu
tumiskykyä vaativiin tilanteisiin. Lokeron mo
nimutkaisuutta kuvaa hyvin se, että vielä 30
vuoden tutkimisen jälkeen hematopoieettisen
kantasolulokeron tärkeimmistä ylläpitävistä
solutyypeistä kiistellään edelleen eikä hemato
poieettisia kantasoluja osata vieläkään viljellä.

Solujen välinen viestintä ei ole lokeron ainoa
tapa viestiä ja säädellä kantasolun toimintaa
(KUVA 1). Solujen ympärilleen tuottama soluvä
liaine koostuu pitkäsäikeisistä proteiineista, ku
ten kollageenista, ja runsaasti sokerirakenteita
sisältävistä proteoglykaaneista. Soluväliaineen
rakenteelliset proteiinit tarjoavat kiinnityskoh
tia kantasoluille, jotka tarttuvat ympäröivään
aineeseen integriinien välityksellä. Kantasolun
ankkurointi lokeroonsa onkin ehto kantaisuu
den ylläpitämiselle lokeron muiden viestien
toimesta (4). Ankkurointi muun muassa mah
dollistaa kantasolun kohtaloon vaikuttavien si
säisten proteiinien ja lähetti-RNA:iden kerään
tymisen solun toiselle reunalle, mikä johtaa nii
den epätasaiseen jakautumiseen solun jakau
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tuessa. Tuloksena on epäsymmetrinen solun
jakautuminen, jossa toinen tytärsoluista perii
erilaistumista ja toinen kantaisuutta ohjaavia
tekijöitä (KUVA 2). Esimerkiksi rintarauhasen
epiteelin kantasolujen sijaintia ei tunneta tark
kaan, mutta niiden uskotaan olevan tiehyitä
reunustavan kaksikerroksisen epiteelin lumi
naalisten solujen alla, jossa ne aktivoiduttuaan
tuottavat soluja jakautumalla epäsymmetrises
ti. Näille basaalisille kantasoluille muodostuu
kantasolulokero ympäröivien luminaalisten
solujen lisäksi tyvikalvosta, strooman fibro
blasteista, hematopoieettisista makrofaageista
ja eosinofiileistä sekä tiheästä soluväliaineen
verkosta (5). Tämän tyyppinen lokero tarjoaa
hyvät edellytykset tytärsolujen kohtalon mää
räytymiseen kontaktin perusteella. Kantasolun
jakautuessa epäsymmetrisesti toinen tytär
soluista myös menettää kontaktin lokeroon
ja päätyy luminaaliseen kerrokseen (KUVA 2).
Rintaepiteelin kantasolujen epäsymmetristä
jakautumista ei kuitenkaan ole pystytty vielä
kiistattomasti osoittamaan.
Soluväliaine voi vaikuttaa kantasolun toi
mintaan myös fysikaalisella koostumuksellaan.
Esimerkiksi mesenkymaaliset kantasolut ja
lihaksen satelliittisolut aistivat soluväliaineen
jäykkyyttä, mikä vaikuttaa niiden erilaistumis
prosessiin (6, 7). Lisäksi ankkurointi välittää
tietoa ympäristön mekaanisesta rasituksesta.
Kudoksen venyessä voi venyvä integriinisidos

aktivoida kantasolussa vasteen uusiutua tai
erilaistua (4). Joidenkin solujen on havaittu
jakautuvan joutuessaan mekaanisen rasituksen
alaiseksi (8, 9).
Yllättäen näyttäisi siis siltä, että sopivan suu
ruinen fysikaalinen ja kemiallinen rasitus on
hyväksi kantasoluille. Mekaanisen rasituksen
lisäksi kantasolulokeroihin on usein liitetty
pieni happipitoisuus ja pieni pH-aste (3). Pie
ni happipitoisuus aktivoi soluissa HIF-trans
kriptiotekijän, mikä tehostaa solun selviyty
mismekanismeja ja HIF-aktivaation onkin
osoitettu olevan tärkeä kantaisuuden ylläpitäjä
hematopoieettisissa soluissa. Uudemmat tut
kimukset kuitenkin vihjaavat, että esimerkiksi
luuytimessä ei ole happipitoisuuden ja pH:n
suhteen eriäviä paikkoja, mikä tarkoittaisi, et
tei se olekaan erityinen ominaisuus hemato
poieettiselle kantasolulokerolle. HIF-aktivaa
tio saattaa siis olla muiden tekijöiden aiheut
tama (2). Vaikka pieni pH- ja happipitoisuus
eivät intuitiivisesti olekaan soluille suotuisia
tekijöitä, ovat useat tutkimukset osoittaneet
sopivan tasoisen stressin aiheuttavan kanta
solujen toiminnalle tärkeiden korjausreittien
ja epäsymmetrisen solunjakautumisen akti
voimisen (10, 11). Kantasolulokero saattaakin
toimia puskurina ympäristön fysikaaliselle ra
situkselle pitäen sen kantasolujen selviytymis
mekanismeja stimuloivalla tasolla.

Kadheriini-/
integriinisidos Par-proteiinikompleksi
Notch
Kantaisuutta
ylläpitäviä tekijöitä
KUVA 2. Epäsymmetrinen jakautuminen kantasolulokerossa. Lokeroon integriinien ja kadheriinien
välityksellä kiinnittynyt kantasolu polarisoituu kohtaloon vaikuttavien proteiinien ja lähetti-RNAiden suhteen ennen solujakautumista. Solun toiselle pinnalle
kerääntyy PAR-proteiinien muodostama keskittymä,
jonka avulla tumasukkula ohjautuu poikittain kanta-

Notch

Basaalinen/ Luminaalinen/
kantainen
erilaistuva
solun ja sidoksen suhteen. Kantaisena pysyvään tytärsolun puolelle kertyy kantasoluohjelmaa ajavia tekijöitä, kuten Notch-signaalia aktivoivia proteiineja ja
lähetti-RNA:ita. Toiseen tytärsolun puolelle kertyy erilaistumisohjelmaa edistäviä ja Notch-signaalia estäviä
tekijöitä.
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Lokero ympäristön signaalien
välittäjänä
Ohutsuolen epiteeli on kehomme nopeim
min uusiutuva kudos. Epiteeli uusiutuu täysin
viidessä päivässä. Ohutsuolen kantasolut si
jaitsevat eräänlaisissa kuopissa, Lieberkühnin
kryptissa, missä ne ovat fyysisesti suojassa
kulkevan ruokamassan aiheuttamalta mekaa
niselta rasitukselta. Kryptien pohjalla sijait
sevat erikoistuneet Paneth-solut ympäröivät
kantasoluja (KUVA 3). Paneth-solut tuottavat
ohutsuolen luumeniin antimikrobiaalisia ent
syymejä kuten lysotsyymiä ja defensiinejä,
suojellen näin kantasolunaapureitaan. Mikro
bien torjunnan lisäksi Paneth-solut ylläpitävät
kantasoluja tuottamalla kantasolujen tarvit
semia Wnt- ja EGF-kasvutekijöitä ja erilais
tumista estäviä Notch-ligandeja (12). Paneth
solut, toisin kuin muut suolen epiteelin solu
tyypit, vaeltavat erilaistuessaan kryptien poh
jalle ephriinien ja niiden reseptorien välisen
kaksisuuntaisen viestinnän välityksellä. Koska
kantasolut ovat riippuvaisia Paneth-soluista
ja Wnt-kasvutekijästä, rajoittuu niiden sijainti
myös kryptien pohjalle. Tällä mekanismilla
lokero hallitsee kantasolujen määrää ja estää
aktiivisesti uusiutuvan epiteelin kasvupoten
tiaalin karkaamisen käsistä. Paneth-solujen
määrää taas rajoittaa niiden keskinäinen inhi
bitio, joka tapahtuu Notch-signaloinin kautta.
Ohutsuoli tarjoaakin toistaiseksi parhaiten
karakterisoidun kantasolusysteemin, jossa

TIETOLAATIKKO.

Kantasolulokero. Paikka jossa ympäröivän kudoksen
signaalit säätelevät kantasolujen toimintaa kudoksen
parhaaksi.
Kantaisuus. Solun kyky tuottaa jakautuessaan sekä tytärsoluja, jotka erilaistuvat kudoksen eri solutyypeiksi,
ja samalla tuottaa uusi – kantaisuutta ylläpitävä – kopio itsestään.
Solujen plastisuus. Jo erilaistumassa olevat solut pystyvät kääntämään erilaistumisohjelmansa ja palauttamaan kantaisuuden saadessaan riittävän voimakkaita
viestejä ympäröivältä lokerolta.
1968
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kantasolujen ja niiden lokeron välisiä vuoro
vaikutuksia voidaan tutkia myös solumaljalla.
Eristämällä Paneth- ja kantasoluja kudoksesta
voidaan niitä viljellä soluväliaineesta muodos
tetussa matriisissa. Yhdessä nämä solutyypit
muodostavat rakenteita, joissa ilmenee kaikkia
ohutsuolen epiteelin solutyyppejä. Solut ovat
myös järjestyneet kuten kudoksessa – kanta
solut ovat kryptien pohjalla Paneth-solujen
väleissä. Ohutsuolen tavoin paksusuolen epi
teelin kantasolut sijaitsevat kryptien pohjalla.
Niitä reunustavien solujen on ehdotettu toi
mivan Paneth-solujen tapaan ja muodostavan
tärkeän osan kantasolulokeroa.
Koska ohutsuoli on ilmeinen kehon ravin
totilanteen aistija, se tarjoaa mielenkiintoisen
mallin tutkia kantasolulokeron mahdollista
toimintaa ympäristön tilanteen tulkitsijana
ja tälle sopivan vasteen aiheuttajana. Yilmaz
ja Katajisto havaitsivatkin tutkimuksessaan,
että Paneth-solut kykenevät aistimaan ympä
ristön ravintotilanteen ja tämän perusteella
säätelemään viereisten kantasolujen aktii
visuutta (13) (KUVA 3). Kun ravintoa oli vä
hän, solun metabolian keskeisen säätelijän
mTORC1:n toiminta hiljentyi. Tämä johti
siihen, että Paneth-solut tuottivat enemmän
cADPR-viestimolekyyliä, mikä lisäsi kanta
solujen uusiutumista muiden solutyyppien
tuoton kustannuksella. Kun ravintotilanne
palasi normaaliksi, kantasolut alkoivat tuot
taa erilaistuneempia esisoluja lisäten näin ku
doksen uusiutumisvauhtia. Kantasolulokero
siis toimii kehon ravintotilanteen aistijana ja
säätelee kantasolujen toimintaa sekä kudosten
uusiutumista sen mukaisesti. Onkin mielen
kiintoista pohtia, voidaanko näitä havaintoja
heijastaa kehon muihin kantasolulokeroihin,
sillä usealle kudostyypille olisi edullista sää
dellä uusiutumisvauhtia saatavilla olevien re
surssien mukaan. Esimerkiksi valorytmi sää
telee kehon ja solujen toimintaa kellogeenien
aktiivisuuden välityksellä. Mendez-Ferrer ym.
havaitsivat hematopoieettisten solujen mobi
lisoituvan aktiivisemmin verenkiertoon päi
väsaikaan. He huomasivat, että päiväsaikaan
keskushermoston viesti esti kantasolulokeron
soluja tuottamasta SDF1-kemokiiniä, tekijää
joka houkuttelee hematopoieettisia kantasolu

Sileälihas
Epiteeli

Luminaaliset
viestit

Suolikanava

Villus

BMP
wnt3
DII

Krypta

Rspo1
noggin

cADPR

Systeemiset
viestit

KUVA 3. Suolen epiteelin kantasolulokero on erityisen dynaaminen. Ohutsuolen epiteelin kantasolut
(vihreä) sijaitsevan Lieberkühnin kryptien pohjalla,
missä ne ovat puristuneet niitä ylläpitävien Panethsolujen (punainen) väliin. Kantasolun jakautuessa,
toisesta tyttärestä tulee yleensä aktiivisesti jakautuva
ja erilaistuva monistajasolu (harmaa). Paneth solut
ylläpitävät viereisten solujen kantaisuutta tuottamalla wnt3- ja Dll-kasvutekijöitä. Lisäksi Paneth solut kykenevät aistimaan ympäristön ravinnetilannetta ja
sen perusteella ohjaamaan kantasolujen toimintaa.
Vähäinen ravinto madaltaa Paneth-soluissa mTORC1kompleksin aktiivisuutta, mistä Paneth-solut viestivät

kantasolu naapureilleen cADPR-viestimolekyylin välityksellä. cADPR lisää kantasolujen määrää estämällä
erilaistuvien monistajasolujen tuottamista. Ympäröivän strooman solut tuottavat kantasolujen toimintaa
tehostavaa R-spondin1:tä (Rspo1) ja BMP:n erilaistavalta viestiltä suojaavaa noggin-proteiinia. Kantasolujen toiminnan pettäessä, voi erilaistumassa oleva
uinuva solu (sininen) muuntua takaisin kantaiseksi ja
palauttaa kudoksen kantasolupopulaation. Suolen
kantasolujen toimintaa ohjaavat lokeron viestit välittävät siis kantasoluille tietoa sekä kudoksen paikallisista
että koko yksilöä koskevista oloista.

ja luuytimeen. Näin solut vapautuivat lokeros
taan verenkiertoon, missä niiden toimintaa
tarvitaan enemmän päivällä ja palautuivat lo
keroon, missä ne pystyivät uusiutumaan ke
hon ollessa levossa (14).

saattaa muuttua. Esimerkiksi ikääntyneen he
matopoieettisen kantasolulokeron on havaittu
suosivan homogeenisemman kantasolupopu
laation syntyä (15). Tämä saattaa selittää, mik
si eri-ikäisiin hiiriin istutetut leukemialle alttiit
hematopoieettiset kantasolut aiheuttivat van
hoilla hiirillä enemmän myeloproliferatiivistä
tautia kuin nuorilla (16). Toisaalta kudoksen
ikääntyessä sen uusiutumiskyky heikkenee
huomattavasti. Tämän ohella ikääntymiseen
liittyvät sairaudet johtuvat usein kantasolujen
viallisesta toiminnasta.
Ikääntymiselle on useita syitä, mutta kaik
ki niistä johtavat lopulta siihen, että kanta
solujen toiminta heikkenee eivätkä ne kykene
tuottamaan uusia toiminnallisia soluja ku

Kantasolulokeron merkitys
ikääntymisessä
Kantasolujen kyky jakautua ja uusiutua on
riski keholle, sillä liiallinen ja hallitsematon
solunjakautuminen voi altistaa kudoksen kas
vaimen synnylle. Lokeron yksi tärkeimmistä
tehtävistä onkin pitää kasvua rajoittavat ja
lisäävät viestit oikeassa tasapainossa. Ikäänty
essään tasapaino näiden viestivirtojen välillä
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Y D I N A S I AT
88 Kantasolujen toiminnasta ja ylläpidosta huolehtii

kantasolulokero.

88 Lokero aistii kudoksen ja kehon tilaa, minkä perus-

teella se ohjaa kantasoluja toimimaan sopivalla tavalla.

88 Kantasolujen toiminta häiriintyy usein sen lokeron

viallisen viestinnän takia, mikä voi johtaa esimerkiksi kudoksen ikääntymiseen tai liikakasvuun.
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doksen tarpeeseen (17). Onko kantasolulo
kero osasyyllinen ikääntyneiden kantasolu
jen heikentyneeseen toimintaan? Uusimmat
tutkimukset viittaavat, että näin saattaa olla.
Ju ym. testasivat heikosti toimivan hemato
poieettisen kantasolulokeron kykyä ylläpitää
nuoria toiminnallisia kantasoluja. Istutetut
nuoret kantasolut tuottivat hyvin nopeasti
ikääntyneelle kudokselle tyypillisesti verta,
jossa myeloidilinjan solut ovat yliedustettuina
(18). Lisäksi istutettujen solujen kyky löytää
luuytimen kantasolulokero oli heikentynyt.
Toisaalta Ryu ym. havaitsivat, että hiiren sper
matogeneesi jatkui odotettua pidempään, kun
ituradan kantasoluja siirrettiin nuoren hiiren
kiveksiin (19). Koe osoitti, että toiminnal
linen kantasolulokero pystyy ylläpitämään
kantasoluja odotettua pidempään ja täten
vanhenevan lokeron kantaisuutta ylläpitävän
viestinnän heikkeneminen saattaa selittää kan
tasolujen häviämisen.
Ikääntymisen merkit näkyvät usein myös
hiuksissa. Hiusta ja karvaa tuottavat karva
tupen kantasolut sijaitsevat kahdessa toimin
nallisesti eriävässä lokerossa. Tupen pohjalla
sijaitsevat karvan kasvun aikaansaavat kanta
solut ovat yhteydessä tupenalaiseen mesenky
maaliseen kudokseen. Nämä mesenkymaaliset
solut tuottavat Wnt-ligandeja, jotka saavat
kantasolut jakautumaan. Nämä kantasolut
tuottavat pääosin erilaistuvaa karvanvarren
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solukkoa. Poistamalla kyseiset solut laserin
avulla havaittiin, että ne ovat välttämättömiä
karvan välittömälle kasvulle, mutta eivät kan
tasolulokeron pitkäaikaiselle ylläpitämiselle.
Sen sijaan hieman ylempänä karvatupen pul
listumassa sijaitsevat kantasolut osallistuvat
karvanvarren kasvuun tuottamalla soluja, jot
ka vaeltavat tupen pohjalle erilaistumaan, mi
käli siellä olevat solut vaurioituvat (20). Nor
maaliolosuhteissa suurin osa näistä soluista
kuitenkin pysyttelee pullistumassa ja jakautuu
vain ylläpitäen kantaisuuttaan. Solujen uinu
vaa tilaa ylläpidetään lokeron BMP-signaalien
avulla. Keyes ym. havaitsivat ikääntyneen
hiustupen kantasolulokeron tuottavan enem
män juuri kyseisiä BMP-kasvutekijöitä, joka
selittää karvan tuoton tyrehtymisen. Vanha
lokero voitiin kuitenkin ”nuorentaa” vähen
tämällä BMP-kasvutekijöiden määrää (21).
Lisäksi parabioosi, jossa vanhan hiiren veren
kierto on yhdistetty nuoren hiiren kanssa, ai
heuttaa samankaltaisen kantasoluaktiivisuu
den nuorentumisen vanhoissa hiirissä. Tämä
osoittaa, että myös systeemiset viestit pystyvät
vaikuttamaan kantasolun toimintaan, minkä
takia lokeron verisuonistolla on tärkeä rooli
kantasolujen toiminnan säätelyssä.

Kantasolulokeron itsestään
järjestäytyminen
Toiminnallisen kantasolulokeron kyky yllä
pitää vanhenevia kantasoluja pidempään viit
taa siihen, että lokeron osuus kantaisuuden
säilyttäjänä on merkittävä. Ohutsuolen epitee
lin tapauksessa kantasoluilla on mekanismeja
toipua yllättävästä vauriosta, esimerkiksi kan
tasolujen tuhoutumisesta. Lokerossa sijaitsee
Paneth-solujen lisäksi pitkäikäisiä osittain
erilaistuneita ja jakautumattomia soluja, jotka
kykenevät muuttumaan jakautuviksi kanta
soluiksi tarvittaessa (22, 23). Tällainen me
kanismi on tarpeellinen erityisesti nopeasti
uusiutuvassa kudoksessa. Jatkuvasti jakautu
vat kantasolut keräävät virheitä perimäänsä,
mikä voi johtaa niiden toiminnan estymiseen.
Jakautumattomat solut eivät sen sijaan kerää
virheitä samalla tahdilla. Kantasolulokero
pystyykin palauttamaan yksikön toiminnan

aktivoimalla erilaistuneempia soluja takaisin
kantaisiksi.
Samankaltaisia havaintoja solujen plastisuu
desta, eli kyvystä palautua kantaiseksi on tehty
sekä keuhko- että mahaepiteelin kantasolu
lokeroissa (24, 25). Kantasolulokeron voimaa
kantasolun kohtalon määrääjänä kuvaavat
hyvin myös kantasolujen istutuskokeet niil
le epätyypillisiin ympäristöihin. Esimerkiksi
uroshiirten soluja kiveksistä, aivoista ja luu
ytimestä on istutettu naarashiirten rintarau
hasiin yhdessä rintarauhasen omien kanta
solujen kanssa (26). Solujen annettiin kasvaa
ja muodostaa toiminnallinen rintarauhanen,
minkä jälkeen ne analysoitiin. Suurimmassa
osassa tapauksista, rauhasen epiteelin osana
oli uroshiiristä peräisin olleita soluja. Paikalli
nen mikroympäristö oli muuntanut solut tuot
tamaan kohdekudosta.

Lopuksi
Kantasolut vastaavat kudosten uudistumises
ta, mutta ne tarvitsevat oikeanlaisia ohjeita pi
tääkseen yllä tasapainon solujakautumisen ja
erilaistumisen välillä. Mikä on tällaisten tapah
tumien osuus ja merkitys vanhenevassa ku
doksessa on vielä selvittämättä, mutta on sel
vää että kantasolulokero säätelee kantasolujen
toimintaa ja pystyy viesteillään hidastamaan
niiden ikääntymistä. Oppimalla lisää tästä lo
keron ja kantasolujen välisestä vuoropuhelus
ta, voimme löytää keinoja vaikuttaa heikkene
vään kantasolujen toimintaan ja mahdollisesti
estää vanhenemiseen liittyviä tauteja. Myös
kantasoluterapiastrategiat nojaavat lokeron ja
kantasolujen välisen vuoropuhelun voimaan
ja sen jäljittelemiseen solumaljalla.
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Summary
Microenvironment directs the life of stem cells
The regeneration of human tissues requires actively dividing tissue-specific stem cells. These cells
are maintained and functionally regulated by a specific microenvironment, the stem cell niche. The
niche provides protection and produces signals that guide stem cell division and differentiation. As
a consequence, the niche plays a significant role in maintaining the tissue throughout life, and thus
impaired tissue regeneration associated with aging may be partly due to the non-functional stem
cell niche.
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