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Eksosomit aivosairauksissa – solujenvälisen
kommunikoinnin uusi muoto
Eksosomit ovat lipidikalvon rajaamia vesikkelejä, jotka sisältävät runsaasti erilaisia molekyylejä kuten
proteiineja, nukleiinihappoja ja aineenvaihduntatuotteita. Lähes kaikki elimistön solut kykenevät
erittämään niitä. Eksosomit kulkeutuvat elimistössä pitkiäkin matkoja muun muassa verenkierron
mukana ja kykenevät sisältämiensä molekyylien avulla muuttamaan vastaanottajasolun toimintaa.
Eksosomien sisältämien molekyylien määrän ja koostumuksen on osoitettu muuttuvan eri taudeissa,
minkä vuoksi eksosomeja voidaan hyödyntää sairauksien diagnostiikassa. Lisäksi eksosomeja on myös
mahdollista valjastaa sairauksien hoitokeinoksi, sillä ne pystyvät kuljettamaan terapeuttisia molekyylejä
elimistössä. Esittelemme eksosomien biologiaa ja toimintaa keskushermostosairauksissa, lähinnä
Alzheimerin taudissa ja aivoinfarktissa.

E

ksosomit ovat pieniä kaksoislipidikalvon
rajaamia vesikkelejä, joita solut erittävät
ympäröiviin kudoksiin ja elimistön nes
teisiin (1). Eksosomien olemassaolo havaittiin
jo kolmisenkymmentä vuotta sitten, mutta vasta
viimeaikaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet
niiden merkityksen solujenvälisessä vuoro
vaikutuksessa (2). Eksosomien sisältämät pro
teiinit, nukleiinihapot ja muut molekyylit siir
tyvät kohdesoluun ja aiheuttavat muutoksia so
lun toiminnassa. Tämä saattaa tulevaisuudessa
mahdollistaa eksosomien käytön terapeuttisissa
sovelluksissa virusvektoreiden tai liposomien
kaltaisina kuljettimina (3). Eksosomien kyky
päästä veri-aivoesteen läpi tekee niistä erittäin
potentiaalisen hoitomuodon erityisesti kes
kushermostosairauksiin, joissa veriaivoesteen
läpäisemättömyys vaikeuttaa tavanomaista lää
kekehitystä. Koska eksosomien sisältö muuttuu
tautien yhteydessä, on myös mahdollista, että
eksosomeja hyödynnetään tulevaisuudessa lää
ketieteellisessä diagnostiikassa (1).

kenteita, jotka sisältävät nesteitä ja makromo
lekyylejä. Vesikkelit ovat tärkeitä useissa solun
toiminnoissa kuten molekyylien säilönnässä,
kuljetuksessa ja varastoinnissa. Solun erittämät
vesikkelit ovat lysosomeja pienempiä vesikke
lirakenteita, jotka voidaan karkeasti jakaa kol
meen eri alaryhmään kokonsa ja muodostumis
tapansa perusteella. Yleisimmät soluista vapau
tuvat vesikkelityypit on esitetty TAULUKOSSA.
Eksosomit voidaan erotella muista solujen
erittämistä vesikkeleistä muun muassa kokon
sa perusteella (4). Ne sisältävät proteiineja ja
lähetti-RNA-molekyylejä sekä useita satoja
lipidejä ja pieniä ei-koodaavia RNA-molekyy
lejä. ExoCarta-tietokanta ylläpitää julkaistun
TAULUKKO. Soluista vapautuvat vesikkelit.

Mitä eksosomit ovat?
Solut ja soluvälitila sisältävät lukuisia erilaisia
vesikkelejä eli lipidikalvolla ympäröityjä ra
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Vesikkelityyppi
Eksosomi
Mikrohiukkanen/
ektosomi
Apoptoottinen
kappale

Vesikkelin
halkaisija

Vesikkelin
muodostuminen

  30–100 nm Muodostuvat endosomaalisesti
50–1 000 nm Muodostuvat solukalvon kuroutumina
800–5 000 nm Vapautuvat ohjelmoituneen solukuoleman
kautta kuolevista
soluista
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kirjallisuuden perusteella listaa eksosomien
sisältämistä proteiineista, RNA-molekyyleistä
ja lipideistä (www.exocarta.org). Eri solutyyp
pien erittämistä eksosomeista löytyy kaikille
eksosomeille ominaisia tuntomerkkejä, kuten
niiden rakenteeseen ja biogeneesiin tarvitta
via proteiineja. Kaksoislipidikalvolla esiinty
viä proteiineja kuten tetraspaniineja voidaan
yhdessä muiden proteiinien kanssa käyttää
eksosomien erottamiseen muista erikokoisista
vesikkeleistä. Eri solutyyppien vapauttamat ek
sosomit kuitenkin myös poikkeavat toisistaan.
Tämä mahdollistaa eksosomien alkuperän pai
kantamisen (5). Eksosomien ajateltiin aluksi
olevan vain solujen tapa päästä eroon tarpeet
tomista proteiineista. Vasta hiljattain on huo
mattu, että eksosomeilla on suuri merkitys so
lujen välisessä vuorovaikutuksessa eri taudeissa
ja että ne voivat jopa levittää sairauksia aiheut
tavia proteiineja. On esimerkiksi mahdollista
eristää eksosomeja verenkierrosta ja tunnistaa
niiden kantavan hermosoluista peräisin olevia
molekyylejä. Siten elimistön verenkierrossa
kiertäviä eksosomeja voidaan pitää eräänlaise
na ikkunana aivoissa tapahtuviin muutoksiin.
Se, miten eksosomit läpäisevät veri-aivoesteen
fysiologisissa olosuhteissa, on vielä pitkälti sel
vittämättä, mutta saattaa tapahtua muun muas
sa transsytoosivälitteisesti (6,7).

joista jokaisella on oma tärkeä roolinsa vesikke
lin muodostumisen eri vaiheissa. On kuitenkin
havaittu, että ESCRT-proteiinikompleksi ei ole
välttämätön vesikkelin muodostumisessa, vaan
eksosomeja voi syntyä myös ESCRT-proteii
neista riippumatonta biogeneesireittiä pitkin
(8).
Kypsyvä endosomikalvo kuroutuu sisään
päin ja ottaa sisäänsä soluliman proteiineja,
nukleiinihappoja ja aineenvaihduntatuotteita
muodostaen näin vesikkelejä eli eksosomeja
endosomin sisään. Tätä muodostuvaa raken
netta kutsutaan multivesikkeliryppääksi. Ekso
somit vapautuvat solusta, kun multivesikkeli
rypäs yhdistyy solukalvoon. Eksosomit toimi
vat biologisesti toiminnallisten molekyylien
kuljettimina mutta voivat myös poistaa soluista
tarpeettomia ainesosia.
Samoin kuin eksosomien muodostuminen,
myös niiden vapautuminen on tarkkaan sää
deltyä ja useiden eri proteiinien välittämää (8).
Vapauduttuaan isäntäsolusta eksosomit voivat
vaikuttaa paikallisesti tai kulkeutua elimistössä
pitkiäkin matkoja pääosin verenkierron välityk
sellä. Kudosten lisäksi eksosomeja havaitaan
elimistön nesteissä, kuten plasmassa, syljessä,
aivo-selkäydinnesteessä, virtsassa ja rintamai
dossa, mikä voisi mahdollistaa niiden laajamit
taisen käytön diagnostiikassa (4).

Synty ja kulkeutuminen

Mitä eksosomit tekevät?

Eksosomien muodostuminen on kaksivaihei
nen tapahtuma (1,4). Eksosomien muodos
tuminen alkaa solukalvolta, joka kuroutuu ja
muodostaa solun sisään varhaisen vaiheen en
dosomin, joka sisältää solujen välitilassa olevia
molekyylejä. Eksosomien muodostumiseen
tarvitaan tarkasti säädelty proteiinikoneisto.
Parhaiten tunnettu proteiinikompleksi, joka
tätä säätelee, on ESCRT (endosomal sorting
complexes required for transport) (8). Muo
dostumisen ensimmäisessä vaiheessa, ennen
kuin solun ulkokalvo alkaa kuroutua sisäänpäin
(KUVA), kuroutumiskohtaan siirtyy tetraspa
niini-proteiineja, erityisesti CD9- ja CD63proteiineja. Seuraavaksi paikalle rekrytoituu
ESCRT-proteiinikompleksi. ESCRT-proteii
neja on toistaiseksi tunnistettu neljä erilaista,

Eksosomit osallistuvat tärkeisiin solutoimintoi
hin kuten solujenväliseen viestintään, immuu
nipuolustukseen ja solujenväliseen molekyylien
siirtoon (9). Solujenvälinen kommunikointi on
monisoluisen elimistön toiminnan perusedelly
tys. Solujenvälisten viestien välittäjinä on tavat
tu pitää molekyylejä kuten hormoneja, mutta
uusimpien tutkimustulosten mukaan myös ek
sosomit ovat merkittäviä tiedon välittäjiä. Ek
sosomin sisällön voidaankin ajatella kertovan
solun tilasta ja siirtävän tätä tietoa toisiin solui
hin. Eksosomit kommunikoivat solujen kanssa
usealla eri tavalla. Vastaanottajasolut voivat ot
taa eksosomeja sisäänsä useilla eri tavoilla (8).
Eksosomi voi fuusioitua vastaan
ottajasolun
solukalvon kanssa tai vastaanottajasolu voi ot
taa eksosomin sisäänsä endosytoosivälitteisesti,
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Eksosomeja tuottava solu
Eksosomi

Tuma

A. ESCRT-välitteinen
biogeneesi (ESCRT 0–IV-, miRNA, proteiinit,
Alix-, Tsg101-, Chmp4-,
aineenvaihdunta- MultivesikkeliCSK1-proteiinit)
tuotteet
rypäs

Solukalvon
sisäänkuroutuminen

Solujen
toiminnan
muuttaminen

B. ESCRT-koneistosta
riippumaton biogeneesi
(Heparanase-, Arf6/PLD2-,
nSMase-proteiinit)

Eksosomi
Eksosomien kohtaaminen
vastaanottajasolujen kanssa
(reseptorivälitteinen tai
ei reseptorivälitteinen).
A. Endosytoosi
B. Fagosytoosi
C. Mikropinosytoosi
D. Fuusio

Eksosomien sisällön
vapautuminen

Tuma

Vastaanottajasolu
KUVA. ESCRT-proteiinikompleksi säätelee eksosomien muodostumista (biogeneesiä).

fagosytoosin kautta tai mikropinosytoosilla. Se,
millä mekanismilla eksosomit menevät vastaan
ottajasoluun, riippuu solutyypistä ja sen fysio
logisesta tilasta (8). Eksosomit voivat aktivoida
kohdesolun sitoutumalla sen solukalvoresepto
riin ja tyhjentää sisältönsä vastaanottajasolun
sisälle tai vapauttaa sisältönsä soluvälitilaan (4).
Esimerkiksi ATP-molekyylien sitoutumisesta
vesikkelin pinnalla oleviin reseptoreihin aiheu
tuu sytokiinien vapautuminen soluvälitilaan
(10). Lisäksi eksosomien sitoutuminen kohde
solun reseptoreihin aktivoi lukuisia solunsisäi
siä signalointireittejä. Vesikkelin kohdesoluun
vapauttamat molekyylit, kuten pienet RNAmolekyylit, taas vaikuttavat kohdesoluihin sää
telemällä geenien ilmentymistä (6).
Solujen erittämien vesikkelien rooli immuu
nipuolustuksessa on kompleksinen ja paljon
tutkittu. Vesikkelit toimivat synnynnäisessä
immuniteetissa muun muassa viestinviejinä ja
tulehdusreaktion säätelijöinä. Lisäksi vesikkelit
ovat keskeisessä roolissa raskauden aikana em

bryonaalisessa kehityksessä sekä viestinviejinä
äidin ja kehittyvän lapsen välillä (6). Sen lisäksi,
että eksosomeilla on lukuisia fysiologisia tehtä
viä terveessä elimistössä, niiden toiminnan on
osoitettu muuttuvan sairauksien yhteydessä.

Eksosomit aivosairauksissa
Suurin osa tutkimuksesta, joka liittyy mahdolli
suuksiin hyödyntää eksosomeja diagnostiikassa
ja sairauksien hoidossa, liittyy syöpäsairauksiin
(11). Lisäksi eksosomien on osoitettu ole
van tärkeitä myös sydän- ja verisuonitaudeis
sa, maksasairauksissa ja diabeteksessa. Viime
vuosina on kuitenkin virinnyt yhä enemmän
kiinnostusta eksosomien hyödyntämismahdol
lisuuksiin myös aivosairauksissa, kuten Alzhei
merin taudissa ja aivoinfarktissa. Näiden ylei
simpien aivosairauksien lisäksi eksosomeja on
tutkittu myös muun muassa Parkinsonin taudin
ja amyotrofisen lateraaliskleroosin yhteydessä
(12).
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Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa ai proteiinien löytyminen eksosomeista on luon
heuttava etenevä muistisairaus, jonka patofy nollista, kun otetaan huomioon niiden pilkkou
siologia on monimutkainen. Ainoastaan vajaas tumispaikka solussa: suuri osa APP:n pilkkou
sa 10 %:ssa tapauksista tauti on perinnöllinen tumisesta tapahtuu endosomeissa. Jo vuonna
ja johtuu mutaatioista amyloidiprekursoripro 2002 kaksi tutkimuslaboratoriota raportoi,
teiini- (APP), preseniliini 1 tai 2 (PS1, PS2) että APP ja beeta-amyloidipeptidi kertyvät
‑geeneissä. Sekä perinnöllistä että hankinnaista multivesikkeliryppäiden sisälle (14,15). Pian
muotoa sairastavien potilaiden aivoissa havai tämän jälkeen raportoitiin eksosomeille tyy
taan beeta-amyloidista koostuvia soluvälitilan pillisten pintaproteiinien löytyminen Alzhei
merin taudin hiirimallin hiirten
amyloidiplakkeja, solunsisäisiä
aivokudoksesta ja beeta-amyloi
tau-proteiinikertymiä, hermo
Eksosomeilla näytdipeptidiä
sisältävien eksoso
solujen tuhoutumista, hapettu
täisi olevan merkittämien erittyminen aivokudok
misvaurioita ja tulehdussolujen
vä rooli Alzheimerin
sen soluvälitilaan (16). APP:n
aktivaatiota (13). Koska paran
taudin muutosten
lisäksi myös sen pilkkomiseen
tavaa hoitoa sairauteen ei ole
leviämisen kannalta.
osallistuvia proteaaseja on ha
löydetty, varhaisen diagnosoin
vaittu eksosomeissa (17). Nämä
nin ja uusien hoitomuotojen
kehittämisen tarve on valtava. Alzheimerin tulokset johtivat hypoteesiin, jonka mukaan
taudin ajatellaan johtuvan myrkyllisen beeta- eksosomeilla näyttäisi olevan merkittävä rooli
amyloidipeptidin kertymisestä soluvälitilaan, Alzheimerin taudin muutosten leviämisen kan
mikä saa aikaan hermosolujen tuhoutumista ja nalta, mutta saatavilla olevan tiedon perusteella
tulehdussolujen aktivaatiota (13). Beeta-amy muutokset eivät leviä yksinomaan eksosomien
loidipeptidi kertyy APP:n amyloidogeenisena välityksellä. Esimerkiksi tau-poikkeavuuden
pilkkoutumistuotteena, Alzheimerin taudissa on osoitettu leviävän eksosomien välityksellä
tavallista enemmän. Toinen taudille tyypillinen (18,19). Alzheimerin tautiin liittyviä proteii
patologinen piirre on tau-proteiinin tavallista neja sisältävien eksosomien on ajateltu o levan
voimakkaampi fosforyloituminen, mikä johtaa haitallisia hermosoluille ja lisäävän muun
sen fibrilloitumiseen ja tau-filamenttien kerty muassa niiden solukuolemaa (20). Toisaalta
miseen hermosolujen sisälle. Tämä vaikeuttaa terveiden hermosolujen erittämät eksosomit
hermosolujen toimintaa ja johtaa niiden kuole voivat olla jopa hyödyllisiä Alzheimerin taudin
maan. Nämä kaksi patologista piirrettä, amyloi yhteydessä, sillä niiden on osoitettu sitoutuvan
diplakit ja tau-filamenttejen kertyminen, ovat beeta-amyloidipeptidiin ja lisäävän mikroglia
kytköksissä toisiinsa, joskin on vielä epäselvää, solujen kykyä puhdistaa tätä myrkyllistä pro
miten tauti tarkalleen ottaen alkaa. Molemmil teiinia soluvälitilasta (21,22).
Aivoinfarkti on neljänneksi yleisin kuolin
la on keskeinen osansa taudin kehittymisessä
syy Suomessa (23). Suomessa sen esiintyvyy
(13).
Ensimmäiset tutkimukset eksosomeista Alz deksi väestössä on vuoden 2009 alussa arvioi
heimerin taudin yhteydessä tehtiin 2000-luvun tu 1,5 %, ja vaikka ikääntyminen onkin aivo
alussa. Erityisesti viime vuosina aihe on innos infarktin tärkein riskitekijä, on neljännes sairas
tanut yhä useampia tutkijoita, ja nykyisin haku tuneista työikäisiä (24). Aivoverenkiertohäiriö
sanoilla ”exosome” ja ”Alzheimer’s disease” löy syntyy valtimon tai laskimon tukkeutuessa.
tyy jo 76 julkaistua tieteellistä artikkelia. Suu Veren virtaushäiriö johtaa aivojen iskeemiseen
rin osa julkaisuista liittyy eksosomien käyttöön kudosvaurioon. Laskimonsisäinen liuotushoito
diagnostiikassa, sillä monissa tutkimuksissa on soveltuu hoitomuodoksi tapauksissa, joissa oi
havaittu eksosomien sisältävän taudin muutok reiden alkamisesta on kulunut enintään neljä ja
puoli tuntia. Lyhyen terapeuttisen aikaikkunan
sille tyypillisiä proteiineja.
APP ja sen amyloidogeeninen pilkkoutumis ja haittavaikutustensa vuoksi liotushoito sovel
tuote, beeta-amyloidipeptidi, ovat eksosomien tuu vain pienelle osalle potilaista. Varhainen
sisältämistä proteiineista tutkituimpia. N
 äiden diagnosointi ja uusien lääkehoitojen kehittämi
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nen ovatkin erityisen tärkeitä myös aivoinfark
tin yhteydessä.
Tutkimuksia eksosomeista aivoinfarktissa
on selvästi vähemmän kuin Alzheimerin tautiin
liittyviä. Hakusanoilla ”exosome” ja ”stroke”
löytyy 30 julkaistua tieteellistä artikkelia. Jyr
sijämalleilla tehdyt kokeet ovat osoittaneet suo
nensisäisesti annettujen eksosomien suojaavan
aivoinfarktin aiheuttamalta kudostuholta ja li
säävän toiminnallista parantumista (25). Näitä
suojaavia eksosomeja on eristetty kantasoluis
ta, erityisesti mesenkymaalisista kantasoluista,
jotka erittävät suuria määriä eksosomeja. Me
senkymaalisten kantasolujen on useissa tut
kimuksissa osoitettu suojaavan aivoinfarktilta
(26). Uusimman tutkimustiedon perusteella
voidaankin ajatella, että siirretyt kantasolut
suojaavat ainakin osittain kudostuholta erittä
miensä eksosomien välityksellä (27). Mesen
kymaalisten kantasolujen on lisäksi osoitettu
olevan suojaavia esimerkiksi jyrsijöiden aivo
vammamalleissa (28,29).
Vielä ei tarkoin ymmärretä, mitkä eksoso
mien sisältämät molekyylit saavat aikaan ekso
somien suojaavan vaikutuksen. Solujen erittä
mien eksosomien sisältämien proteiinien koos
tumus riippuu suuresti solutyypistä (27,30).
Joidenkin eksosomien sisältämien pienten
RNA-molekyylien (mikro-RNA:t), kuten
miR-133:n ja miR-22:n, on osoitettu välittävän
suojaavaa vaikutusta (31,32). MiR-219:n on
puolestaan todettu lisäävän keskushermoston
remyelinaatiota, mikä on tärkeää hermosoluja
suojaavan myeliinikerroksen rappeutumisen
myötä etenevien tautien yhteydessä (33,34).
Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mikä yksittäinen
miRNA-molekyyli on vastuussa suojaavasta
vaikutuksesta, sillä soluilta eristettävät ekso
somit sisältävät varsin laajasti erilaisia miRNAmolekyylejä. Siksi ei tiedetä, riittävätkö vain
yhtä miRNA-molekyyliä kantavat, esimerkiksi
synteettiset eksosomit suotuisan vaikutuksen
aikaansaamiseen. Eksosomeja voitaisiin antaa
hoitomuotona ääreisverenkierron kautta. Alus
tavissa tutkimuksissa on nimittäin osoitettu ek
sosomien pääsevän verenkierron kautta annet
tuina myös aivokudokseen (35). Eksosomien
kalvon pintaproteiineja voidaan muokata siten,
että ne kulkeutuvat suoraan aivokudokseen

Ydinasiat
88 Eksosomit ovat tärkeitä solujenvälisessä
vuorovaikutuksessa.
88 Eksosomien sisältö muuttuu eri tautien
yhteydessä.
88 Tulevaisuudessa voi olla mahdollista käyttää eksosomeja aivosairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.

(35). Aivoinfarktissa tapahtuva veri-aivoesteen
rikkoutuminen oletettavasti vielä lisäisi ekso
somien kulkeutumista sairastuneeseen kudok
seen.

Eksosomit aivosairauksien
diagnosoinnissa?
Eksosomien on osoitettu olevan lupaava uusi
tulokas aivosairauksien kliinisessä diagnostii
kassa, sillä niiden sisältämien molekyylien, eri
tyisesti proteiinien ja mikro-RNA-molekyylien
pitoisuudet elimistön nesteissä muuttuvat ai
vosairauksien yhteydessä (1). Verinäytteiden
lisäksi voisi erityisesti aivo-selkäydinnesteestä
eristetty eksosominäyte mahdollistaa Alzhei
merin taudin varhaisdiagnostiikan, sillä aivoselkäydinnestenäytteiden tau- ja beeta-amyloi
dipeptidipitoisuuksien on osoitettu liittyvän
taudin kehittymiseen (36). Alzheimer-potilai
den aivo-selkäydinnestenäytteistä eristettyjen
eksosomien onkin havaittu sisältävän useita
miRNA-molekyylejä, joiden ilmentyminen on
muuttunut verrattuna terveisiin henkilöihin
(37,38). Erityisen merkityksellistä on, että nes
teistä eristetyistä eksosomeista saadaan tietoa
aivoissa tapahtuvista muutoksista. Toisin kuin
verenkierrossa vapaana kulkevat molekyylit,
eksosomien sisällä olevat molekyylit ja tauti
proteiinit ovat kaksoislipidikalvon ympäröimiä
ja siten suojassa pilkkoutumiselta. Tämä mah
dollistaa eksosomien käyttämisen aivoissa ta
pahtuvien muutosten tutkimiseen.
Eksosomeja voidaan eristää elimistön nes
teistä. Menetelmät eksosomien eristämiseksi
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ovat vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, sillä ne
perustuvat usein hyvinkin aikaavieviin puhdis
tamismenetelmiin. Eristysmenetelmissä ekso
somit erotellaan muista vesikkeleistä kokonsa,
tiheytensä ja biokemiallisten ominaisuuksiensa
perusteella (39). Yleensä eristysmenetelmiin
liittyy useita ultrasentrifugointivaiheita. Jotta
eksosomidiagnostiikka saadaan laajaan käyt
töön, tulee eristysmenetelmiä kehittää enti
sestään. Vaikka ultrasentrifugointimenetelmät
ovat nykyisin paras keino eksosomien puhdis
tamiseen, uudet menetelmät, kuten vasta-ainei
siin konjugoidut helmet, voivat tulevaisuudessa
helpottaa eksosomien eristystä (40). Menetel
mien kehittymisen myötä eksosomeista saattaa
tulevaisuudessa tulla merkittäviä biomarkkerei
ta aivosairauksien diagnostiikkaan.

Uusi lähestymistapa aivosairauksien hoitoon?
Eksosomit olisivat käteviä työkaluja aivosai
rauksien hoidossa: turvallisia, haluttuun ku
dokseen tai soluun kohdennettavia ja veri-aivo
esteen läpäiseviä. Eksosomeja voisi esimerkiksi
olla mahdollista käyttää liposomeille tai virus
vektoreille vaihtoehtoisina, turvallisina tera
peuttisten molekyylien kuljettimina, sillä niillä
on useita kuljettimilta vaadittavia ja toivottuja
ominaisuuksia, kuten vähäinen tai kokonaan
puuttuva toksisuus, pieni koko ja luonnollinen
ilmentyminen (3). Niitä on myös mahdollista
kohdistaa haluttuihin soluihin aiheuttamalla
tiettyjen proteiinien ilmentäminen eksosomin
pinnalla. Lisäksi eksosomin kaksoislipidikalvo
suojaa sen sisältöä hajotukselta. Haluttujen mo
lekyylien siirtäminen eksosomin sisään muutta
matta sen biologisia ominaisuuksia on kuiten

kin edelleen haasteellista ja vaatii menetelmä
kehitystä tullakseen toimivaksi hoitomuodoksi
(3). Lisäksi tulevaisuudessa voisi myös olla
mahdollista käyttää potilaista eristettyjä ekso
someja taudin etenemisen ja mahdollisen hoi
don tehon seurantaan.
Eksosomipohjaiset lääkevalmisteet kuulu
vat biologisten lääkeaineiden piiriin, ja niiden
kliinistä kehitystä säädellään (41). Hetero
geenisen biologisen valmisteen tuotantoerien
samankaltaistaminen on vaikeaa, ja erityisesti
vaihtelun minimoiminen on tuotannollinen
kysymys, johon tulee vastata ennen kuin lääke
kehitysstandardien mukainen kliininen kehitys
voidaan aloittaa. Pienetkin muutokset tuotan
to-olosuhteissa voivat vaikuttaa eksosomien
sisältämien biologisesti aktiivisten molekyylien
määrään ja siten niiden vaikutuksiin elimistössä
Siksi onkin odotettavissa, että eksosomivalmis
teisiin perustuvat sovellukset saattaisivat olla
käytettävissä vasta vuosikymmenen tai kah
den kuluttua. Kesäkuussa 2016 on kuitenkin
clinicaltrials.gov-tietokantaan listattu yhteensä
28 kliinistä koetta, joissa eksosomivalmisteita
testataan muun muassa syöpäpotilailla.

Lopuksi
Uusien herkkien analyysimenetelmien kehit
tyminen viimevuosien aikana on vauhdittanut
eksosomitutkimuksen etenemistä. Jotta ekso
somien käyttö saadaan osaksi jokapäiväistä
diagnostiikkaa ja hoitoa, tarvitaan kuitenkin
vielä paljon tutkimusta. Sitä mukaa kuin ekso
someista saadaan uutta tietoa, avautuu uusia
mahdollisuuksia eksosomiteknologian hyödyn
tämiseksi erilaisten sairauksien diagnosoinnissa
ja hoidossa.
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SUMMARY

Exosomes in cerebral diseases – novel form of intercellular communication
Exosomes are vesicles bordered by a lipid membrane and containing various molecules. Virtually all cells in the body are
able to secrete exosomes that can be carried long distances within the body and are capable of altering the function of the
receiving cell by means of the contained molecules. The amount and composition of molecules contained in exosomes have
been shown to differ in various diseases, whereby exosomes can be utilized in diagnostic purposes. Furthermore, it may be
possible to use exosomes for the treatment of diseases, because they can carry therapeutic molecules in the body.
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