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TIIVISTELMÄ 
Tausta ja tavoitteet: Monielektrodimittausmenetelmä (microelectrode array, MEA) 
mahdollistaa sähköfysiologiaan perustuvan tavan rekisteröidä biosähköisiä aktiivisuuksia 
verkkomaisesti viljellyistä solupopulaatioista. Tutkimuksen tavoitteena oli erilaistaa ihmisen 
SH-SY5Y-neuroblastoomasoluja hermosolujen kaltaisiksi, sähköisesti aktiivisiksi soluiksi 
sekä optimoida solujen kiinnittymistä MEA-alustaan elektrodien päälle. Eri käsittelyjen 
vaikutuksia solujen erilaistumiseen arvioitiin värjäämällä synaptisia vesikkeleitä ja 
synaptofysiiniä sekä määrittämällä keskushermoston soluille ominaisen entsyymin, 
ADAM23-geenin ilmentymistä erilaistuneissa soluissa. 
Menetelmät: Solut käsiteltiin joko retinoiinihapolla (RA), kolesterolilla (CHOL) tai retino-
iinihapolla kolesterolin kanssa (RA+CHOL). Kontrollisolujen annettiin erilaistua spontaanisti. 
Kymmenen päivää käsiteltyjen solujen synaptisten vesikkelien ja synaptofysiinin muodostusta 
seurattiin AM1-43- sekä SypI-fluoresenssivärjäyksillä. MEA-alustojen eri pinnoitevaihtoehto-
jen vaikutuksista solujen kiinnittymiseen ja proliferoitumiseen tehdyn selvityksen perusteella 
valittiin testattavat pinnoitteet, joita olivat poly-L-lysiini (PLL), poly-D-lysiini (PDL) ja 
polyetyleeni-imiini (PEI) laminiinin kanssa sekä laminiini yksin. Solujen kasvua pinnoitteilla 
tarkkailtiin mikroskopiaa hyväksikäyttäen ja saadut tuloskuvat analysoitiin tähän 
tarkoitukseen suunnitelluilla kuvankäsittelyalgoritmeilla. ADAM23-geenin ilmentymistä 
tutkittiin käsitellyissä soluissa polymeraasiketjureaktiomenetelmällä (RT-PCR). 
Tulokset: RA- ja RA+CHOL-käsittelyt saivat aikaan pitkiä neuriitteja ja niiden lisääntynyttä 
haaroittuneisuutta. Lisäksi RA, CHOL ja RA+CHOL indusoivat ekso- ja endosytoivaa 
vesikkelikierrätystä ja synaptofysiinin ilmentymistä. Solut kiinnittyivät MEA-alustaan, joka 
oli pinnoitettu PLL/PDL/PEI+laminiilla tai pelkällä laminiinilla sekä pinnoittamattomaan 
alustaan. Automaattinen kuvankäsittelyohjelma vahvisti, että pinnoitettaessa PEI+laminiini-
pinnoitteella solutiheys oli alhaisin, mutta solujen morfologia, kypsyys ja jakaantuminen oli 
eniten hermosolujen kaltaista. ADAM23-geenin ilmentyminen oli heikentynyt CHOL-
käsitellyissä soluissa. 
Johtopäätökset: RA+CHOL-käsittely havaittiin parhaaksi vaihtoehdoksi erilaistaa SH-
SY5Y-soluja hermosolujen kaltaisiksi soluiksi. PEI+laminiini käyttäytyi pinnoitteena eri 
tavalla kuin PLL/PDL+laminiini tai pelkkä laminiini. PEI+laminiini on lupaava 
pinnoiteyhdiste MEA-tutkimuksiin, koska soluja kiinnittyy vähemmän ja ne ovat 
morfologialtaan hermosolujen kaltaisia. PDL/PLL+laminiini sekä laminiini ovat hyviä 
pinnoitevaihtoehtoja, kun soluja halutaan kiinnittyvän paljon MEA-alustalle. ADAM23-
geenin ilmentymisen heikkeneminen CHOL-käsitellyissä soluissa vaatii jatkotutkimuksia.
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ABSTRACT 
Background and aims: The electrophysiological microelectrode array (MEA) technique 
enables the recording of electrical activity from populations of cells cultured as a network. 
The aim of this study was to differentiate the human SH-SY5Y neuroblastoma cells to 
resemble mature and electrically active neurons and to optimize the attachment of the cells on 
the electrodes of the MEA plate. The effects of different treatments on SH-SY5Y cell cultures 
were verified by staining the synaptic vesicles and synaptophysin of the cells as well as 
quantifying the gene expression of the enzyme ADAM23 in the differentiated cells. 
Methods: The SH-SY5Y cells were either allowed to differentiate spontaneously or treated 
with all-trans retinoic acid (RA), cholesterol (CHOL) or retinoic acid together with 
cholesterol (RA+CHOL). The success of synaptic vesicle formation was verified with 
synaptophysin (SypI) and AM1-43 fluorescence staining. The efficiency of attachment and 
proliferation of the cells on the MEA plates were investigated. This was conducted first by 
literature survey and then by testing with the chosen coating agents such as laminin with 
either poly-L-lysine (PLL), poly-D-lysine (PDL) or polyethyleneimine (PEI), and laminin 
alone. The cell density was observed and analyzed using automated image processing 
algorithms specifically designed for the purpose. The expression of ADAM23 gene in treated 
cells was studied with reverse transcriptase-PCR method (RT-PCR). 
Results: The results show that RA and RA+CHOL treatment induced long neurites with 
increased branching. Formations of exo/endocytotic vesicles, as well as expression of 
synaptophysin are enhanced by RA, CHOL and RA+CHOL. The cells attached on the MEA 
plates without coating and when coated with PLL, PDL, PEI with laminin or laminin alone. 
Automated analysis of the cell growth confirmed that there is less cell growth with 
PEI+laminin coating. However, the maturation, morphology, and distribution of the cells 
were more neuron-like with PEI+laminin than with any of the other treatments. The 
expression for ADAM23 decreased in CHOL treated cells. 
Conclusions: Based on the results, RA+CHOL treatment seems to be the best alternative to 
differentiate the SH-SY5Y cells to better resemble neuronal cells. Additionally, the 
PEI+laminin treatment appears to affect differently from PLL/PDL+laminin and laminin 
alone. With PEI+laminin there is less cell growth but the morphology of the cells is more 
neuron-like than with the PLL/PDL+laminin or laminin alone. Further studies related to the 
decrease of ADAM23 gene expression in CHOL treated cells are planned. 
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Lyhenteet 
 

ADAM  Metalloproteaasi-disintegriini (a disintegrin and metalloprotease) 

ACR  ADAM-kysteiinirikas (ADAM cysteine-rich) 

AP  Aktiopotentiaali (action potential) 

ATCC Amerikkalainen viljelmäkokoelma (American type culture 

collection, Manassas, VA, USA) 

bp  Emäspari (base pair) 

cDNA Komplementaarinen deoksiribonukleiinihappo (complementary 

deoxyribonucleic acid) 

CHOL  Kolesteroli (cholesterol) 

CN  Nitroselluloosa (cellulose nitrate) 

CO2  Hiilidioksidi (carbon dioxide) 

CT  Sytosolinen häntä (cytosolic tail) 

dBcAMP Dibutyryyli syklinen adenosiini monofosfaatti (dibutyrylcyclic 

adenosine monophosphate) 

DI  Disintegriini (disintegrin) 

DIC  Päiviä viljelmässä (days in culture) 

DEPC  Dietyylipyrokarbonaatti (diethylpyrocarbonate) 

DNA  Deoksiribonukleiinihappo (deoxyribonucleic acid) 

dNTP Deoksiribonukleiinihappo trifosfaatti (deoxyribonucleic acid 

triphosphate) 

ECM  Soluväliaine (extracellular matrix) 

EGF  Epidermaalinen kasvutekijä (epidermal growth factor) 

EtBr  Etidiumbromidi (ethidium bromide) 

FBS  Naudan sikiön seerumi (fetal bovine serum) 

F-12K  Kaighin kasvatusliuos (Kaigh’s modification) 

I  Sähkövirta (current) 

ITO  Indium-tinaoksidi (indium tin oxide) 

K+  Kalium-ioni (potassium ion) 

MDC Metalloproteaasi-disintegriini-kysteiinirikas (metalloproteinase-

like, disintegrin-like, cysteine-rich protein) 
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MEA  Monielektrodimittausmenetelmä (microelectrode array) 

MEM Kasvatusliuos (minimum essential medium) 

MP Metalloproteaasi (metalloprotease) 

mRNA Lähetti-RNA (messenger ribonucleic acid) 

NEAA  Ei-välttämättömät aminohapot (non-essential amino acids) 

NGS  Normaali vuohen seerumi (normal goat serum) 

P   Viljelmä solujen siirrostusluku (passage) 

PCR  Polymeraasiketjureaktio (polymerase chain reaction) 

PBS  Fosfaattipuskuroitu suolaliuos (phosphate buffered saline) 

PDL  Poly-D-lysiini (poly-D-lysine) 

PEI  Polyetyleeni-imiini (polyethyleneimine) 

PL  Polylysiini 

PLL   Poly-L-lysiini (poly-L-lysine) 

PO  Polyornitiini (polyornithine) 

Q  Sähkövaraus (quantity of electricity) 

R  Resistanssi (resistance) 

RA  Retinoiinihappo (all-trans retinoic acid) 

RNA  Ribonukleiinihappo (ribonucleic acid) 

RPM Kierrosta minuutissa kierrosnopeuden yksikkönä (rotations per 

minute) 

RT  Huoneenlämpö (room temperature) 

RT-PCR Käänteistranskriptaasipolymeraasiketjureaktio (reverse 

transcriptase polymerase chain reaction) 

SiN Piinitraatti (Silicon nitride) 

SH-SY5Y  Ihmisen neuroblastoomasolulinja 

TM  Solukalvo (transmembrane) 

TiN  Titaaninitridi (titanium nitride) 

TBP  Solun ylläpitoproteiini (TATA box binding protein) 

TPA 12-o-tetradekanoyyli-forboli-13-asetaatti (12-o-tetradecanoyl-

phorbol-13-acetate) 

U  Jännite (voltage) 
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1. Johdanto 
 

Elävien hermosolujen tutkiminen on kautta historian ollut hyvin tärkeää solubiologialle ja 

neurotieteille. Viime vuosina useissa sähköfysiologiaan perustuvissa tutkimuksissa on 

käytetty mittauslaitteita, jotka pohjautuvat solun ja elektrodin väliseen vuorovaikutukseen. 

Solun kiinnittyessä tasomaisen elektrodirakenteen päälle luodaan yhtymäkohta, jonka 

välityksellä pystytään rekisteröimään ja stimuloimaan soluja sekä soluverkkoja. Näin 

pystytään tutkimaan myös lääkeaineiden farmakologisia vaikutuksia soluihin ja solujen 

sähköfysiologisiin ominaisuuksiin, kuten myös seuraamaan solujen normaalia fysiologista 

käyttäytymistä.  

 

Jo 1900-luvun alkupuoliskolla rekisteröitiin solujen aktiopotentiaaleja ja 1970-luvun lopulta 

lähtien on solukalvojen yksittäisten ionikanavien toimintaa tutkittu niin kutsutulla 

jännite/virta-lukitusmenetelmällä (patch-clamp), jonka kehittivät yhdessä monien muiden 

kanssa Erwin Neher, Bert Sakmann ja Fred J. Sigworth (Hamill ym., 1981; Hodgkin & 

Huxley, 1952; Neher & Sakmann, 1976; Neher & Sakmann, 1992). Useiden eri 

mittaustekniikoiden joukossa suhteellisen uusi monielektrodimittausmenetelmä 

(microelectrode array, MEA) mahdollistaa viljeltyjen solujen biosähköisten aktiivisuuksien 

rekisteröinnin solujen ulkopuolelta (Wagenaar ym., 2006). Näennäisestä 

yksinkertaisuudestaan huolimatta MEA-tekniikka sisältää useita haasteita. Solutyypistä 

riippuen voi olla hyvinkin hankalaa saada solut kiinnittymään MEA-alustalle elektrodien 

päälle siten, että soluista mitattavat biosähköiset ominaisuudet pystyttäisiin rekisteröimään ja 

erottamaan mahdollisesta taustakohinasta. 

 

Tämä pro gradu -tutkielma käsittää kolme osa-aluetta, joista ensimmäisessä osassa on 

tarkoitus optimoida ihmisen SH-SY5Y-neuroblastoomasolut kasvamaan verkkomaisesti 

MEA-alustalla elektrodien päällä siten, että soluista voidaan jatkossa rekisteröidä biosähköisiä 

signaaleja MEA-menetelmällä. Nykyään MEA-tekniikalla tutkitaan pääasiassa eläinten 

soluja. Sen vuoksi on merkittävää tutkia, miten ihmisen neuroblastoomasoluja pystytään 

hyödyntämään sähköfysiologisissa tutkimuksissa. Näin saatuja tuloksia voidaan käyttää 

suoraviivaisesti hyväksi ymmärtääksemme paremmin ihmisen fysiologista ja patofysiologista 

toimintaa. Tutkielmassa testataan kirjallisuudessa käsiteltyjä MEA-alustojen puhdistus-, 
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sterilointi-, hydrofilisointi- ja pinnoitustekniikoita sekä niiden soveltuvuutta SH-SY5Y-

soluille. MEA-alustan käsittelyvaiheet vaikuttavat merkittävästi solujen kiinnittymiseen sekä 

proliferoitumiseen, josta johtuen käsittelyt ovat huolellisesti optimoitava. Kattava menetelmä-

testaus mahdollistaa toimivan soluviljelyprotokollan luonnin MEA-rekisteröintejä varten. 

 

SK-N-SH-solulinjasta johdettuja SH-SY5Y-alakloonin soluja on käytetty useissa ihmisen 

neuronaaliseen erilaistumiseen liittyvissä tutkimuksissa sekä neuronaalisten sairauksien 

mekanismia jäljittelevänä kokeellisena mallina (Biedler ym., 1978; Heraud ym., 2004; 

Jalonen & Åkerman, 1988; Sarkanen ym., 2007). MEA-laitteistolla toteutettavien 

sähköfysiologisten tutkimusten kannalta on olennaista, että hermosolut kommunikoivat 

keskenään verkkomaisen rakenteensa avulla. Luodakseen toimivan verkon solujen täytyy 

kasvattaa aksoneita ja dendriittejä niin, että ne kohtaavat toisensa ja muodostavat aktiivisia 

synapseja, joiden kautta signaalit ja tieto välittyvät eteenpäin. 2000-luvulla on selvitetty, että 

hermosolun ulkopuolinen, astrosyyteistä vapautuva kolesteroli on merkittävässä roolissa 

toimivien synapsien muodostuksessa (Barres & Smith, 2001; Mauch ym., 2001). Tämän 

vuoksi tutkielman toisessa osa-alueessa tutkitaan retinoiinihapon (RA) ja kolesterolin 

(CHOL) vaikutuksia SH-SY5Y-solujen morfologiaan ja synaptisten vesikkelien 

muodostukseen. Synaptisten vesikkelien muodostusta ja aktivoitumista tarkastellaan 

synaptofysiini- ja AM1-43-fluoresenssivärjäyksien avulla.  

 

Tutkielman kolmas vaihe liittyy ADAM-geeniperheeseen (A Disintegrin And 

Metalloprotease) (Wolfsberg ym., 1995), johon kuuluvat esimerkiksi geenit ADAM11, 

ADAM22 ja ADAM23. Nämä ilmentyvät erityisesti aivoissa sekä osallistuvat 

keskushermoston kehitykseen (Rybnikova ym., 2002; Sagane ym., 1998). Erityisesti 

ADAM23:n tiedetään liittyvän keskeisesti nisäkäsaivojen hermosoluverkoston kehitykseen 

(Leighton ym., 2001). Myös ADAM23-vastareseptorin (αvβ3-integriinin) tiedetään 

osallistuvan synapsien muodostukseen ja toimintaan (Chavis & Westbrook, 2001). Pro gradu 

-tutkielmassa tutkitaan erilaistamisen vaikutuksia ADAM23 lähetti-RNA-tasojen tuotantoon 

RA- ja CHOL -käsitellyissä SH-SY5Y-soluissa. 

 

Tämän työn tuloksia on julkaistu postereina Kudosteknologian symposiumissa Tampereella 

12.-14.3.2007, Nanotiedepäivillä Jyväskylässä 25.-26.10.2007, Neuroinformatiikan 

konferenssissa Espoossa 27.10.2007 ja Society for Neuroscience-yhdistyksen konferenssissa 

San Diegossa Yhdysvalloissa 3.-7.11.2007 sekä konferenssiartikkelina (Teppola ym., 2008). 
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2. Kirjallisuuskatsaus 
 

2.1. Sähköfysiologia 

2.1.1. Yleistä 

Sähköfysiologia tutkii solujen ja kudosten biosähköisiä ominaisuuksia, jotka ovat olennainen 

osa eläinten ja ihmisten fysiologisia tapahtumia. Sähköfysiologisissa kokeissa pyritään 

mittamaan jännitteen tai virran muutoksia solukalvon yksittäisessä ionikanavassa tai 

summautuneita muutoksia yksittäisestä solusta, soluverkosta tai kokonaisesta kudoksesta. 

Neurotieteissä sähköfysiologisten menetelmien avulla tutkitaan sähkökemiallista aktiivisuutta 

neuroneissa ja muissa hermoston toimintaan vaikuttavissa soluissa. Erityisesti 

aktiopotentiaalien kulkua rekisteröidään sähköfysiologisin menetelmin sekä hermo-, sydän- 

että lihassoluissa. Eliöiden monimutkainen käyttäytyminen, kuten lihasten kontrollointi, 

aistien toiminta sekä sydämen lyönnit, pohjautuvat suurelta osin solujen sähkökemialliseen 

aktiivisuuteen. Solukalvon reseptorit, ionikanavat ja ionipumput ovat vastuussa solunsisäisen 

ionikonsentraation ylläpidosta sekä solun sisä- ja ulkopuolisesta jännite-erosta. Ionikanavat 

ovat solun ulkokalvojen, soluorganellien ja muiden kalvorakenteiden biosähköisyyden 

perustekijöitä. Solujen kalvoissa esiintyy erityyppisiä kanavia, kuten Na+-, K+-, Ca2+- ja Cl--

kanavia, jotka voidaan aukaista ja sulkea eri mekanismien avulla (esimerkiksi jännitteestä 

riippuvat kanavat, ligandi-spesifiset kanavat ja vuotokanavat). Kanavien aukaiseminen ja 

sulkeminen muokkaa solun biosähköistä vastetta. Kun soluja on käsitelty ionikanavia 

muokkaavilla lääkeaineilla ja toksiineilla voidaan soluja käyttää niin sanottuina biosensoreina 

aistimaan näitä muutoksia. Muutokset saadaan rekisteröityä sähköfysiologisin menetelmin 

(Borkholder, 1998).  

2.1.2. Solutason biosähköisyyden rekisteröintimenetelmien kehitys 

Biosähköisyyttä havainnollistettiin ensimmäisiä kertoja jo 1790-luvulla, jolloin Luigi Galvani 

teki tutkimuksia sähkön vaikutuksista sammakoiden hermoihin ja lihasten liikkumiseen. 

Myöhemmin, vuonna 1827, Georg Ohm julkaisi sähköopista tutun Ohmin lain. Tähän päivään 

mennessä on tehty runsaasti elävän kudoksen sähkökemiallisiin perusmekanismeihin liittyviä 

tutkimuksia.  
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Kudosleikkeiden ja eristettyjen solujen biosähköistä aktiivisuutta on tutkittu mikropipetti- ja 

mikrojohtoelektrodeilla useita vuosikymmeniä (kuva 2.1.A). Solun ulkopuolisissa 

mittauksissa mikrojohto tai -pipetti on asetettu solun välittömään läheisyyteen, mutta ei kiinni 

soluun. Tässä tapauksessa pystytään rekisteröimään solunulkoista aktiopotentiaalia eli 

kenttäpotentiaalia tai muita solussa tapahtuvia jännitteen muutoksia. Näin rekisteröity signaali 

on suuruudeltaan kymmenestä satoihin mikrovoltteihin riippuen kasvatusliuokseen upotetun 

referenssielektrodin etäisyydestä. Solunulkoisissa mittauksissa on etuna se, että solukalvoa tai 

sen toimintaa ei häiritä, mutta mittausta rajoittaa merkittävästi pienentynyt aktiopotentiaalin 

tai muun solussa tapahtuvan jännitevaihtelun voimakkuus (Borkholder, 1998).  

 

 
Kuva 2.1. Erilaisia solutason biosähköisyyden rekisteröintitapoja yksinkertaistettuna. A) 
Ensimmäisessä tavassa on kyse solun kenttäpotentiaalin mittausmenetelmästä, jossa 
mikropipetti tai -johto on solun ulkopuolella mitaten solun ulkopuolista aktiopotentiaalia tai 
muuta solussa tapahtuvaa jännitevaihtelua. B) Toinen tapa havainnollistaa yhden elektrodin 
jännitelukitusmenetelmän (voltage clamp) periaatteen.  Menetelmässä solukalvo on läpäisty 
terävällä pipetillä ja siinä mitataan solunsisäistä jännitettä. Kolmannessa tavassa on kyse 
niin kutsutusta jännite/virta-lukitusmenetelmästä (patch-clamp), jolloin solukalvoa ei läpäistä 
vaan pipetti muodostaa tiukan liitoksen solukalvon kanssa (solulukitusmenetelmä, cell-
attached patch mode). Kuva on mukailtu Brokholder D. väitöskirjasta (Borkholder, 1998). 
 

Ennen kuin ionikanavat olivat yleisesti tunnettuja, kalvojännitteitä rekisteröitiin 

lasielektrodilla suurikokoisista aksoneista, kuten jättiläiskalmarin aksonista (Hodgkin & 

Huxley, 1952). Koska kalvopotentiaaleja haluttiin mitata myös pienemmistä soluista, tarvittiin 

hienostuneempia elektrodeja. Graham ja Gerard valmistivat lasiset mikropipetit, joiden 

halkaisija oli 2-5 µm, mitatakseen luustolihaksista lepopotentiaaleja (Graham & Gerard, 
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1946). Tässä tapauksessa pipetillä läpäistiin solukalvo toisin kuin jättiläiskalmarin aksonista 

aktiivisuuksia mitattaessa. Solunsisäiset mittaussovellukset laajenivat jatkossa myös 

synaptisten potentiaalien ja muiden kalvopotentiaalimuutosten tutkimiseen (Molleman, 2003).  

 

Samoihin aikoihin Cole kehitti jännitelukitusmenetelmän (voltage-clamp) (kuva 2.1.B ja 2.2.), 

jolla hän tutki jättiläiskalmarin aksonia (Cole, 1949). Perinteisessä 

jännitelukitusmenetelmässä solukalvon läpi työnnetään kaksi terävää mikropipettiä (kuva 

2.2.A), mutta on olemassa myös laitteistoja, joilla on mahdollista käyttää yhtä terävää pipettiä 

(kuva 2.2.B). Jännitelukitusmenetelmän ideana on kontrolloida jännitettä ja mitata 

samanaikaisesti solukalvon läpäisevää virtaa. Jännitelukitusmenetelmässä on sähköinen 

takaisinkytkentäsysteemi (feedback), jonka avulla mitattua solun potentiaalia verrataan itse 

määrättyyn jännitteeseen (holding potential). Poikkeamat rekisteröidyssä potentiaalissa 

kompensoidaan virtainjektiolla, joka on tarkka kuvaus (vastakkaisen suuntainen) solukalvon 

läpäisevästä ionivirrasta. Vastaavasti, jos jännitettä ei ole lukittu mutta virtaa syötetään soluun 

koko ajan saman verran, on kyseessä virtalukitusmenetelmä (Molleman, 2003).   

 

Kuva 2.2. Yhden ja kahden elektrodin jännitelukitusmenetelmät. A. Perinteinen kahden 
elektrodin jännitelukitusmenetelmän periaate (dual-electrode voltage clamp). Toisella 
elektrodilla rekisteröidään jännitteen vaihtelua solussa ja toisella elektrodilla injektoidaan 
virtaa. Menetelmä sopii isoille soluille, esimerkkinä munasolut. B. Yhden elektrodin 
jännitelukitusmenetelmän periaate (SEVC, single-electrode voltage clamp). Menetelmässä 
pystytään mittaamaan jännitettä ja injektoimaan virtaa yhdellä elektrodilla.  SEVC-yksikön 
avulla pystytään nopeasti kytkemään kumpi tahansa toiminnoista päälle. Kuva on mukailtu 
Molleman A. kirjasta Patch Clamping (Molleman, 2003). 
 

Vuonna 1975 Meech ja Standen käyttivät kahden elektrodin jännitelukitusmenetelmää solun 

sisäisiin rekisteröinteihin (kuva 2.2.A) (Meech & Standen, 1975) ja Wilson sekä Goldner 

yhden elektrodin menetelmää (kuva 2.2.B) (Wilson & Goldner, 1975). Vuonna 1976 Neher ja 

Sakmann kehittivät mikropipettien käyttöä. He väistivät perinteiset ongelmat käyttämällä 

A B
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suhteellisen suurta pipettiä, joka ei läpäissyt solukalvoa, mutta muodosti tiukan liitoksen 

solun kanssa (Neher & Sakmann, 1976). Solutason biosähköisyyden rekisteröintimenetelmien 

keskeisenä saavutuksena pidetään yhä jännite/virta-lukitusmenetelmän (patch-clamp) 

kuvausta vuodelta 1981 (Hamill ym., 1981), jonka pääperiaatteita on esitetty kuvissa 2.1.C, 

2.3. ja 2.4. 

 

 
Kuva 2.3. Kuvaus koko-solun jännite/virta-lukitusmenetelmän periaatteesta (whole cell patch-
clamp). Tutkija määrittää itse halutun jännitteen ja vertaa tätä solusta mitattuun 
jännitteeseen. Kaikki jännite-erot kompensoidaan virtainjektiolla. Menetelmä toimii 
takaisinkytkennän (feedback) avulla. Kuva on mukailtu Molleman A. kirjasta Patch Clamping 
(Molleman, 2003). 
 

Jännite/virta-lukitusmenetelmissä solut viljellään soluviljelymaljaan, joka on sijoitettu 

mikroskooppitasolle. Mittaava elektrodi asetetaan solun läheisyyteen mikromanipulaattorin 

avulla. Alipaineen avulla muodostuu tiukka liitos pipetin ja solukalvon välille (kuva 2.1.C). 

Ensimmäinen vaihe on solun pinnalta tehtävä rekisteröinti yksittäisten ionikanavavirtojen 

mittaamiseksi (Borkholder, 1998). Mitattavat virrat ovat pikoampeerin luokkaa. Suoritettaessa 

solunsisäisiä rekisteröintejä ja solukalvolle tunnusomaisia impedanssin monitorointeja, 

tuodaan mikropipetti solukalvolle ja pipetin sisältä imetään kevyesti, kunnes solukalvo pipetin 

alla rikkoutuu. Tätä kutsutaan koko-solun jännite/virta-lukitusmenetelmäksi (whole cell 

patch-clamp) (kuva 2.3.) (Hamill ym., 1981), millä pystytään säätelemään suoraan 

solunsisäistä jännitettä. Tämä menetelmä mahdollistaa suurisignaalisen mittauksen. Mitatut 

virrat ovat nanoampeerin luokkaa. Menetelmän ongelmana on mekaanisesti hauras kytkös 

soluun, jolloin pitkäkestoinen rekisteröinti on hyvin hankalaa (Borkholder, 1998). Joissakin 
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tapauksissa solun läpäisy voi myös vaarantaa solun toimintoja siten, että luonnollista 

aktiopotentiaalin laukomista ei enää tapahdu solussa (Breckenridge ym., 1995).  

 

 
Kuva 2.4. Jännite/virta-lukitusmenetelmän eri rekisteröintitavat. Kuva on mukailtu Purves D. 
ynnä muiden kirjasta Neuroscience (Purves ym., 2001). 
 

Jännite/virta-lukitusmenetelmä mahdollistaa eri rekisteröintitavat, joita käytetään tutkittaessa 

ionikanava-aktiivisuutta eristetyissä solukalvon osissa (kuva 2.4.). Nämä eri rekisteröintitavat 

voidaan muodostaa alkaen solussa kiinni olevasta rekisteröinnistä (cell-attached recording) 

tai koko-solun rekisteröinnistä (whole cell recording). Sisäpuoli-ulkona rekisteröinti (inside-

out recording) mahdollistaa mittaukset yksittäisistä ioni-kanavista tilanteessa, jossa 

solukalvon sisäpuolista liuosta voidaan vaihdella. Ulkopuoli-ulkona rekisteröinti (outside-out 

recording) mahdollistaa kanava-aktiivisuustutkimuksen, jossa solunulkopuolisia 

hermovälittäjäaineita pystytään muuttamaan (Hamill ym., 1981; Purves ym., 2001). 
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Kaikissa edellä mainituissa tekniikoissa täytyy soluja tarkastella optisesti, jotta solut saadaan 

paikannettua mikropipetin tai mikrojohdon läheisyyteen. Elektrodin asettelu solujen lähelle 

täytyy yleensä suorittaa manuaalisesti, vaikkakin nykypäivänä on myös automaattisia 

systeemejä. Pidempiaikaisten mittausten suoritus edellä mainituilla tekniikoilla on usein 

hankalaa ja aikaavievää. Tämän vuoksi onkin kehitetty monielektrodimittausmenetelmiä, 

joissa solut viljellään elektrodien päällä. Näin ollen rekisteröintejä pystytään suorittamaan 

suotuisissa olosuhteissa useiden vuorokausien tai jopa kuukausien ajan (Borkholder, 1998).  

 

2.2. Monielektrodimittausmenetelmä  

2.2.1. Yleistä 

Ymmärtääkseen paremmin kehon toimintaa, ihminen on tutkinut soluja sekä niiden tuottamia 

vasteita ja toimintoja jo vuosikymmenien ajan. Tekniikoiden kehittyessä sähköfysiologinen 

solututkimus on jalostunut herkemmäksi ja paremmaksi tavaksi selvittää solujen 

käyttäytymistä. Nykyiset tekniikat mahdollistavat yksittäisen solun biosähköisten 

ominaispiirteiden tutkimisen joko in vivo tai in vitro esimerkiksi lasisella mikropipetillä tai 

mikrojohdolla (Kandel ym., 2000). Tänä päivänä tutkijat ovat kiinnostuneet tutkimaan 

kokonaisia solupopulaatioita yhtäaikaisesti niin, että ymmärrettäisiin paremmin soluverkkojen 

toiminnallisuutta ja niiden sisäisiä yhteyksiä (Gross ym., 1995; Wise ym., 1970). Elävien 

solujen käyttö antaa mahdollisuuden tutkia sähkökemiallista soluvastetta, jonka solut ovat 

tuottaneet biologisesti aktiivisilla yhdisteillään. Näitä biologisesti tärkeitä signaaleja voidaan 

mitata suoraan vakaalla ja ei-invasiivisella monielektrodimittausmenetelmällä 

(microelectrode array, MEA) (Borkholder, 1998). 

 

On tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa MEA-mittausten 

onnistumiseen rekisteröitäessä solunulkoisesti biosähköistä aktivoitumista soluviljelmistä. 

Näistä yksi tärkeimpiä on MEA-alustan ja pinnoitteiden bioyhteensopivuus solujen kanssa. 

Alusta tai pinnoitteet eivät saa olla myrkyllisiä tai muuten vahingoittaa soluja. Mittauksia 

suunniteltaessa on huomioitava, että elinympäristö (lämpötila, hapetus ja pH) pysyy solujen 

kasvulle suotuisana. Steriilisyden ylläpito on myös hyvin tärkeää mitattaessa aktiivisuuksia 

viljellyistä soluista (Borkholder, 1998).   
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2.2.2. Monielektrodimittausmenetelmien taustaa 

Soluviljelmätutkimuksiin tarkoitettu tasomainen monielektrodimittausmenetelmä koostuu 

lasisesta kasvatusalustasta, joka sisältää mikropiiristön. Lasiseen kasvatusalustaan on 

suunniteltu ja asetettu johtimet, jotka on valmistettu joko kullasta, platinasta, indium-

tinaoksidista tai iridiumista. Sähköä johtavien elektrodien ja liittimien päälle on valettu 

esimerkiksi polyimidi, piidioksidi tai valoherkkä eristekerros, joka sitten on poistettu 

mittausta suorittavien elektrodien päältä, jotta pystytään rajaamaan rekisteröintikohdat. Solut 

kasvatetaan suoraan tämän pinnan päälle, jotta ne koskettaisivat eristämätöntä elektrodia 

(kuva 2.5.) (Borkholder, 1998). 

 

 
Kuva 2.5. Piirros viljellystä solusta, joka on yhdistetty mikroelektrodiin. Solun kasvualustana 
toimii lasilevy, jolle elektrodi on kiinnitetty. Elektrodin ympärillä on eristekerros. Kuva 
mukailtu Brokholder D. väitökirjasta (Borkholder, 1998). 
 

 
Kuva 2.6. Piirikaavio monielektrodimittausmenetelmän vahvistinkytkennästä. Piirikaavio on 
luotu kuvaamaan vahvistinkytkentää, kun biosähköistä aktiivisuutta mitataan elävästä solusta. 
Signaali vaimentuu elektrodin impedanssin (Zelektrodi) ja vahvistimen sisäänmenoimpedanssin 
(ZI) vaikutuksesta. Kuva mukailtu Brokholder D. väitökirjasta (Borkholder, 1998)  
 
 

MEA-systeemissä, riippuen elektrodien ja solujen koosta, sähköisen aktiivisuuden ja 

näennäisvastuksen eli impedanssin rekisteröintitulokset voivat olla peräisin yhdestä solusta tai 

solupopulaatiosta. Jokainen elektrodi on yhdistetty suuren sisäänmenoimpedanssin omaavaan 
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matalakohinaiseen vahvistimeen, jotta suhteellisen pienet solunulkoiset signaalit pystytään 

vahvistamaan (kuva 2.6.) (Borkholder, 1998). 

 

Thomas ryhmänsä kanssa julkaisi vuonna 1972 ensimmäisen artikkelin 

monielektrodimittausmenetelmän käytöstä. He tekivät solunulkoisia rekisteröintejä in vitro 

kasvatetuista sähköisesti aktiivisista kanan alkion sydänsoluviljelmistä onnistuen 

rekisteröimään yhtäaikaisesti sähköistä aktiivisuutta usealla elektrodilla. He käyttivät lasi-

alustalla kultapäällysteisiä nikkelielektrodeja, passivoiden ne valoherkällä eristemateriaalilla 

(Thomas ym., 1972). Ensimmäiset solunulkoiset mittaukset hermosoluviljelmistä raportoitiin 

vuonna 1980, jolloin suoritettiin yhtäaikaisia mittauksia solun sisältä mikropipetillä ja solun 

ulkopuolelta metallisella monielektrodimittausmenetelmällä. Tällöin orgaanisen valoherkän 

filmin sijasta käytettiin piidioksidia sähköeristeenä liitoskohdissa (Pine, 1980).  Solujen 

tarkastelu käänteismikroskoopilla oli mahdotonta, koska käytetyt metalliset elektrodit olivat 

läpinäkymattömiä. Vuonna 1985 Gross ryhmineen kehitti indium-tinaoksidi (indium tin oxide, 

ITO)-elektrodit. Nämä elektrodit olivat johtavia ja läpikuultavia sekä mahdollistivat 

viljeltyjen hermosoluverkkojen optisen tarkastelun. Ne eivät myöskään olleet soluille 

myrkyllisiä ja lisäksi vähensivät signaali-kohinasuhdetta rekisteröinnin aikana (Gross ym., 

1985). Tasomaisten monielektrodimittausmenetelmien käyttö ja viljeltyjen solujen tutkiminen 

yleistyi ja jatkui useissa tutkimusryhmissä tästä eteenpäin (Maeda ym., 1995; Martinoia ym., 

1993; Novak & Wheeler, 1986; Wagenaar ym., 2006).  

2.2.3. MEA-laitteisto ja sen toimintaperiaate 

Tässä tutkimuksessa MEA-mittaukset suoritetaan Multi Channel Systems GmbH:n (MCS, 

Reutlingen, Germany) valmistamalla MEA-laitteistolla. Tutkimuksissa käytetty MEA-

laitteisto sisältää MEA-alustoja, esi- ja suodatinvahvistimet, rekisteröintikortin, tiedonkeruu- 

ja analyysiohjelmat, tietokoneen, stimulusgeneraattorin, lämpötilansäätimen ja 

läpivirtausruiskun. MEA-laitteisto on kehitetty mittaamaan solunulkoisia sähköfysiologisia 

ominaisuuksia spontaanisti aktiivisista tai stimuloitaessa aktivoituvista soluista. MEA:lla 

voidaan tehdä mittauksia esimerkiksi kokonaisista alkioiden sydämistä, akuuteista aivo-, 

sydän- ja verkkokalvoleikkeistä, leikeviljelmistä sekä hermosolu- ja 

sydänlihassoluviljelmistä. MEA-laitteistolla ei mitata solujen sähköfysiologisia ominaisuuksia 

invasiivisesti, kuten esimerkiksi yhden elektrodin avulla tehtävällä jännite/virta-

lukitusmenetelmällä. MEA-alustassa olevilla elektrodeilla pystytään sekä stimuloimaan soluja 

että mittaamaan niiden solunulkoista biosähköistä aktiivisuutta. MEA-alustoja on saatavilla 
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erilaisilla elektrodimuodostelmilla. Tässä työssä käytetty alusta on standardiversio, jossa on 

60 litteää titaaninitraatti-elektrodia (TiN) aseteltuna 8x8 ristikkomuodostelmaan. Alustaan on 

liimattuna lasinen rengas, jonka sisään solut viljellään. Alustan sähköiset eristeet on 

valmistettu piinitraatista (SiN). Elektrodit ovat halkaisijaltaan 10 µm ja ne on asetettu 100 

µm:n etäisyydelle toisistaan mahdollistaen erilaistettujen SH-SY5Y-solujen muodostamien 

soluverkkojen sähköfysiologiset mittaukset (kuva 2.7.) (Microelectrode Array (MEA) user 

manual, 2007). 

 

 
Kuva 2.7. MEA-alusta ja pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva MEA-alustalla olevien 
elektrodien pintarakenteesta (NMI Reutlingen and Multi Channel Systems) (MEA-technique 
by Egert, 2008). 
 

Laitteistolla pystytään myös antamaan ärsykkeitä soluille tai kudoksille, lisäämään eri 

liuoksia tai lääkeaineita, keräämään ja analysoimaan rekisteröityä dataa sekä siirtämään se eri 

ohjelmistoihin (esimerkiksi Matlab®). MEA-laitteiston pääkomponentit ovat MEA-alusta 

(microelectrode array), vahvistin, suodatinvahvistimet ja tiedonkeräykseen tarkoitettu 

tietokone, jossa ovat rekisteröintikortti (MC_kortti) sekä tiedonkeräys- ja analyysiohjelmat 

(MC_rack ja MC_Datatool). Lisäksi laitteistoon voidaaan yhdistää lämpötilansäädin, 

stimulusgeneraattori ja läpivirtausruisku (kuva 2.8.) (Microelectrode Array (MEA) user 

manual, 2007).  
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Kuva 2.8. Kuva monielektrodimittauslaitteiston pääkomponenteista. Kuvassa on esitetty 
MEA-alustoja, vahvistin, stimulusgeneraattori, datankeräystietokoneen näyttö, 
lämpötilansäädin ja läpivirtausruisku (MEA-system manual, 2008).  
 
MCS:n MEA-laitteistoja on mahdollista saada 60 ja 120 elektrodilla varustettuina. Yhdellä 

elektrodilla pystytään sekä rekisteröimään että stimuloimaan ja tarvittaessa kaikkia 

elektrodeja voidaan käyttää samanaikaisesti. MEA-elektrodeilla rekisteröity raakadata 

vahvistetaan elektrodien välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla esivahvistimilla (kuva 2.9.), 

joissa on biosähköiselle signaalille suunniteltu kaistanleveys ja vahvistus. Lyhyt etäisyys 

elektrodien ja vahvistimien välillä ehkäisee ja vähentää häiriöiden kytkeytymistä. 

Esivahvistimet ovat yhdistetty kaapelilla suodatinvahvistimeen, jossa signaali suodatetaan ja 

vahvistetaan vielä uudestaan. Suodatinvahvistimesta signaali välittyy kaapelia pitkin MC-

kortille datankeräystietokoneeseen, jossa analoginen sisääntulosignaali kerätään ja 

digitoidaan. Rekisteröity data käsitellään MC_rack ohjelmalla. Data voidaan siirtää muille 

ohjelmille sopivaan muotoon MC_Datatool:in avulla. Mahdollinen stimulusgeneraattori 

yhdistetään esivahvistimeen ja tietokoneen sarjaporttiin kaapeleiden avulla, jotta haluttu 

ärsyke voidaan antaa. Myös esivahvistin on yhdistetty tietokoneessa sijaitsevaan sarjaporttiin 

kaapelilla, jotta elektrodeja voidaan ohjata tietokoneen kautta. Stimulusgeneraattorista on 

kytketty myös toinen kaapeli esivahvistimeen. Tämän tarkoitus on parantaa ja nopeuttaa 

elektrodeilla mitatun signaalin rekisteröintiä niissä tapauksissa, joissa elektrodeja käytetään 

myös stimulointiin. Kaapelin kuljettamaa signaalia kutsutaan sammutussignaaliksi, koska se 

vähentää stimuluksen aiheuttamaa kohinaa (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007).  
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Kuva 2.9. MEA-laitteiston kytkentäkaavio. MEA-alusta on kytketty esivahvistimeen, joka on 
kytketty suodatinvahvistimen kautta tietokoneessa sijaitsevaan MC_korttiin. Sarjaportin 
avulla pystytään ohjaamaan stimulusgeneraattoria ja esivahvistinta. Analoginen tieto 
sammutussignaalista välittyy kaapelia pitkin MC_kortille (Multi Channel Systems, 2007). 
 

Monielektrodimittausmenetelmän toimintaperiaate perustuu siihen, että solukalvon 

puoliläpäisevä kaksinkertainen lipidikerros erottaa ionikonsentraatiot eli ionivaraukset 

solukalvon sisä- ja ulkopuolelle. Näin solukalvolla on levykondensaattorin kaltaiset sähköiset 

ominaisuudet. Kun sähkökemiallinen gradientti tuottaa kalvopotentiaalin, voidaan sitä mitata 

suoraan solunsisäisellä elektrodilla. Kun ionikanavat aukaistaan kemiallisen tai sähköisen 

ärsykkeen laukaisemana, kyseiset ionit liikkuvat sähkökemiallista gradienttia myöten. Kun 

solukalvon resistanssi pienenee, syntyy sisään tai ulos suuntautunut ionivirtaus, joka voidaan 

mitata solukalvon poikki menevänä virtana. Solunulkoinen tila on myös johtava. Vaikka 

solukalvon vastus on hyvin alhainen, se ei kuitenkaan ole nolla. Ohmin lain mukaan U = RI, 

(jossa U = jännite, R = vastus ja I = virta) joten solunulkoinen virta aiheuttaa pienen 

jännitteen, joka pystytään mittaamaan solunulkoisilla elektrodeilla (Microelectrode Array 

(MEA) user manual, 2007). 

 

Solunulkoisesti mitatut signaalit ovat pienempiä kuin solunsisäisesti mitatut solukalvon 

jännite-erot, sillä niiden voimakkuus riippuu signaalilähteen ja elektrodien välisestä 

välimatkasta. Solunulkoisen signaalin taajuus madaltuu, kun välimatka kasvaa. Tämän ja 

suuren signaali-kohinasuhteen vuoksi on erittäin tärkeää, että solukalvon ja elektrodin välinen 

yhteys on hyvin läheinen. Solukalvovirta ja solunulkoinen jännite kulkevat samassa vaiheessa 
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ja ovat suurin piirtein samoja solukalvojännitteen ensimmäisen derivaatan kanssa 

(Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007), koska I = dQ/dt (jossa I = sähkövirta, Q = 

sähkövaraus ja t = aika). 

 

2.3. MEA-alustan käsittely 

2.3.1. Yleistä 

MEA-alustat vaativat huolellista käsittelyä ja käsittelyssä on otettava huomioon useita 

seikkoja. MEA-alustoja on käsiteltävä hyvin varovaisesti, jotta TiN-elektrodit eivät 

vaurioituisi tai solumalja rikkoutuisi. On myös huomioitava, että kaikki se, mitä laitetaan 

MEA-alustan solumaljaan, on oltava bioyhteensopivaa viljeltävien solujen kanssa. MEA-

alustan pinnan on oltava hydrofiilinen, jotta solut kiinnittyvät siihen. Alusta on puhdistettava 

huolellisesti ja steriloitava, jotta soluviljelmä ei kontaminoidu. MEA-alusta on myös 

pinnoitettava, jotta solu- ja leikeviljelmien kiinnittyminen sekä kasvu onnistuisivat 

optimaalisesti (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). 

 

Uuden, käyttämättömän MEA-alustan pinta on hydrofobinen ja hydrofiilisellä MEA-alustalla 

on taipumus muuntua ajan myötä hydrofobiseksi (Microelectrode Array (MEA) user manual, 

2007). Hydrofobinen pinta estää hydrofiilistä pintaa suosivien solujen kiinnittymistä ja 

kasvua. Viljeltäessä soluja MEA-alustalla, on varmistettava pinnan riittävä hydrofiilisyys, 

jotta pinnoite ja solut kiinnittyvät siihen. Hydrofiilisyyttä voidaan testata pipetoimalla steriiliä 

vettä solumaljan ulkopuoliselle pinnalle. Mikäli vesitippa ei leviä alustan pintaan, vaan jää 

pisaraksi, on pinta hydrofilisoitava joko plasmapuhdistuksella, proteiinipinnoituksella tai 

esiviljelmällä (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007).     

2.3.2. Hydrofilisointi 

MEA-alustan pinta voidaan hydrofilisoida plasmapuhdistuksella, joka on yleisesti käytetty 

menetelmä elektronimikroskopialaboratorioissa. Plasmapuhdistus voidaan suorittaa 

ruiskutuslaitteella (sputter device) tai niin kutsutulla plasmapuhdistuskammiolla (plasma-

cleaning chamber) (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). MEA-alusta voidaan 

käsitellä vakuumin omaavassa plasmakammiossa noin kahden minuutin ajan. Alustan pinta 

altistetaan kaasuplasmaruiskutukselle, joka tekee pinnasta polaarisen, lisäten sen 

hydrofiilisyyttä. Käsittely puhdistaa ja steriloi pinnan niin, että pinnoitus voidaan suorittaa 
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välittömästi (Egert & Meyer, 2005). Pinnan hydrofiilisyys voidaan säilyttää myös 

pinnoittamalla se jollakin proteiineilla, kuten albumiinilla, vasikan seerumilla tai muulla 

vastaavalla kokeeseen soveltuvalla proteiinilla. Proteiinin annetaan kiinnittyä noin puolen 

tunnin ajan, jonka jälkeen ylimääräiset proteiinit pestään pois (Egert & Meyer, 2005). Kolmas 

tapa on hydrofilisoida MEA-alusta esiviljelmän avulla. Ensin pinnoitetulle alustalle 

kasvatetaan esiviljelmä, jonka jälkeen alusta puhdistetaan ja pinnoitetaan uudelleen. Vasta 

tämän jälkeen varsinainen tutkittava soluviljelmä kasvatetaan alustalle. MEA-manuaalissa 

mainitaan, että esiviljelmä on yleensä hyvin huonon näköinen ja suurin osa soluista ei ole 

eläviä (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007).  

2.3.3. Puhdistus-, sterilointi- ja säilytystekniikat 

Käytettyjen MEA-alustojen puhdistus on haastavaa, mutta välttämätöntä, koska solut 

kasvavat parhaiten alustalla, jossa ei ole edellisten soluviljelmien tai pinnoitteiden jäännöksiä. 

TiN-elektrodien herkkyyden vuoksi alustoja ei saa liottaa vahvasti emäksissä liuoksissa vaan 

mahdollinen liotus tulee tapahtua neutraalissa liuoksessa (Microelectrode Array (MEA) user 

manual, 2007). Puhdistusmenetelmä määräytyy käytetyn pinnoitteen ja tutkittavan biologisen 

näytteen perusteella. MEA-alusta voidaan puhdistaa pH-neutraalilla puhdistusliuoksella. 

Puhdistusliuotteita käytettäessä pinnoitteista osa voi huuhtoutua pois, jonka jälkeen alusta on 

taas uudelleen pinnoitettava. Ultraäänikylpy on tehokas vaihtoehto hyvin epäpuhtaalle MEA-

alustalle. Tällainen käsittely voi kuitenkin olla tuhoisa, koska jotkut ultraäänet ovat hyvin 

voimakkaita vaurioittaen elektrodeja. Akuutteja kudosleikkeitä tutkittaessa riittää, että alusta 

vain huuhdellaan steriilillä vedellä. Tämän jälkeen se on valmis uutta käyttöä varten 

(Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007).   

 

MEA-manuaalissa esitetään useita eri mahdollisuuksia steriloida standardi MEA-alusta 

(Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). Soluviljelmiä käytettäessä, mahdollisia 

sterilointimenetelmiä ovat 70 % alkoholikäsittely, UV-valotus, höyryautoklavointi ja 

kuumailmasterilointi. 3-D ja FlexMEA-alustoja ei saa autoklavoida tai kuumailmasteriloida. 

Yksinkertaisin sterilointivaihtoehto on liuottaa MEA-alustat 70 %:een etanoliin, jonka jälkeen 

ne huudellaan ja kuivataan yön yli laminaarikaapissa UV-valon alla. Höyryautoklavointi 

suositellaan suoritettavan autoklaavissa 134 asteessa °C:sta 3 minuuttia. Kuumailmasterilointi 

voidaan tehdä kuumentamalla alustoja uunissa 121 asteessa °C:sta 15 minuuttia. MEA:alustat 

voidaan myös steriloida vedessä, joka on noin 90 asteista °C:sta 1 minuutin ajan (Egert & 

Meyer, 2005; Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). MEA-alustojen säilytyksessä 
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on tärkeää, että alustan hydrofiilisyys säilyy mahdollisimman pitkään. MEA-alustat 

suositellaan säilytettävän vedellä täytettyinä, kunnes ne taas otetaan käyttöön. Kuivat alustat 

muuttuvat hydrofobisiksi. MEA-alustat kannattaa säilyttää petrimaljalla, 4 asteessa °C:sta ja 

pimeässä eli esimerkiksi jääkaapissa, jotta mikrobiologinen kontaminaatioriski pienenee ja 

hydrofiilinen pinta säilyy (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). 

 

2.4. MEA-alustan pinnoitustekniikat 

2.4.1. Yleistä 

Hermosolujen kiinnittyminen kasvualustaan on välttämätöntä, jotta soluista pystytään 

rekisteröimään biosähköisiä signaaleja MEA-laitteistolla pitkäkestoisesti. Solujen 

kiinnittyminen vaikuttaa lukuisiin solujen toimintoihin, kuten morfologisiin muutoksiin, 

kasvuun ja kypsyysasteeseen. Tutkijat ovat havainneet hermosolujen kyvyttömyyden kasvaa 

tasaisesti lasipinnan päällä. Pelkkä lasipinta aiheuttaa solujen kasaantumista ja löyhää 

kiinnittymistä (Yavin & Yavin, 1974). Pinnoitepolymeerin fysikaaliset ominaisuudet, kuten 

positiivinen ja negatiivinen varaus, muuttavat solun kasvua in vitro viljelmissä (Macieira-

Coelho & Avrameas, 1972). Tämän vuoksi on jo vuosikymmeniä tutkittu erilaisten 

orgaanisten polymeerien ja makromolekyylien vaikutuksia voimistaa solujen kiinnittymistä 

lasipintaan (Ren & Miller, 2003). Myös MEA-alusta on lasia, joka on pinnoitettu 

eristekerroksella ja vaatii pinnoituksen jonkin materiaalien avulla, jotta solu- ja 

kudosviljelmät kiinnittyisivät siihen ja kasvaisivat paremmin.  

 

MEA-alustan pinnoituksessa voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin minkä tahansa muun 

soluviljelymaljan pinnoituksessa. MEA-manuaalissa ei suositella pinnoitusta akuuttien 

kudosleikkeiden yhteydessä. Pinnoitettaessa on erityisesti varottava vahingoittamasta 

elektrodeja (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). Useat tutkijat esipinnoittavat 

MEA-alustat esimerkiksi poly-L-lysiinillä (poly-L-lysine, PLL), jotta soluväliaineproteiinien 

(extracellular matrix, ECM) ja lektiinien sitoutuminen lisääntyisi (Banker & Higgins, 1998). 

Myös ECM-proteiinit, kuten laminiini, fibronektiini ja kollageeni ovat usein 

hermosoluviljemien kanssa käytettyjä pinnoitustekijöitä (Ren & Miller, 2003). Pinnoitettuja 

alustoja voidaan mahdollisesti käyttää useampia kertoja peräkkäin, mutta ajan kuluessa 

pinnoitukset menettävät toimintakykynsä (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). 

Seuraavaksi käsitellään jo aiemmin käytettyjä, kirjallisuudesta löytyviä pinnoitustekniikoita. 
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2.4.2. Nitroselluloosapinnoitus 

Nitroselluloosapinnoitus (Cellulose nitrate, CN) on nopea, helppo ja edullinen 

pinnoitevaihtoehto, joka toimii useiden solutyyppien ja kudosten kanssa (Egert & Meyer, 

2005). Nitroselluloosapinnoitus on menestyksekäs menetelmä myös hydrofobisten MEA-

alustojen kanssa. Menetelmän etuna on kudosten hyvä kiinnittyminen alustan pintaan. CN ei 

jätä tasaista kerrosta pintaan vaan siitä jää laikkuja, jotka toimivat kuin liima, joihin kudosten 

on helppo kiinnittyä. Kudokset eivät irtoa helposti kovassakaan käsittelyssä. CN:lla 

pinnoitetut alustat säilyvät muutamia päiviä, jonka jälkeen pinnoitus on poistettava 

(Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). CN:n ei uskota indusoivan suoraa 

soluvastetta (Egert & Meyer, 2005). CN ei ole käytetty soluviljelmien kanssa vaan yleisesti 

leikkeiden kiinnitykseen. Egert ryhmänsä kanssa on testannut nitroselluloosapinnoitusta 

lisätäkseen akuuttien aivoleikkeiden kiinnittymistä menestyksellä (Egert ym., 2002). CN:n 

huonona puolena on se, että se vaatii pidemmän puhdistusajan kuin esimerkiksi polylysiinit 

(polylysine, PL). 

2.4.3. Polyetyleeni-imiinipinnoitus 

Polyetyleeni-imiini (Polyethyleneimine, PEI) on orgaaninen polymeeri, jonka protonoitavat 

aminoryhmät ovat pakkautuneet hyvin tiheästi (kuva 2.10.). Fysiologisessa pH:ssa polykationi 

sitoutuu tehokkaasti DNA:oon, jolloin PEI voi toimia vektorina ja edesauttaa geenin 

transfektiota eukaryoottisoluun (Boussif ym., 1995). PEI on pinnoitustekijä, jota 

kirjallisuuden mukaan on yleisesti käytetty soluviljelmien kanssa (Egert & Meyer, 2005; 

Lelong ym., 1992).  Positiivisesti varautunut PEI muuttaa lasipinnan varauksen negatiivisesta 

positiiviseksi. PEI:llä pinnoitettaessa on erityisen tärkeää, että ylimääräiset sitoutumattomat 

PEI:t huuhdellaan pois.  Sitoutumattomat molekyylit nostavat pH:n niin korkeaksi (pH ~9,5), 

että solut tai kudos voivat vahingoittua (Egert & Meyer, 2005). PEI:n on tutkittu lisäävän 

solujen erilaistumista enemmän kuin esimerkiksi PL:n (Lelong ym., 1992). Vancha 

ryhmineen selvitti, että PEI on hyvä pinnoitustekijä perinteisten poly-D-lysiini- (poly-D-

lysine, PDL) ja kollageeni-pinnoitteiden lisäksi erityisesti heikosti ankkuroituville soluille, 

kuten rotan neuroendokriinisen syöpäsolulinjan (PC-12) soluille ja ihmisen alkion 

munuaissoluille (HEK-293) (Vancha ym., 2004).  
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Kuva 2.10. Polykationimolekyylin, PEI:n kemiallinen rakenne. PEI:llä on positiivisesti 
varautunut aminoryhmä (NH3

+). PEI:llä ei ole yhtään negatiivisesti varautunutta ryhmää, 
kuten on esimerkiksi PDL:llä ja polyornitiinilla (polyornithine, PO). Luultavasti tämän vuoksi 
se sitoo vielä hanakammin tai eri tavalla soluja itseensä kuin PDL, poly-L-lysiini (poly-L-
lysine, PLL) tai PO. Kuva on mukailtu Soussoun artikkelista”Neuronal network morphology 
and electrophysiology of hippocampal neurons cultured on surface-treated multielectrode 
arrays” (Soussou ym., 2007). 
 

MEA-manuaalissa mainitaan, että kudokset kiinnittyvät paremmin PEI:llä pinnoitettuun 

MEA-alustaan kuin nitroselluloosalla pinnoitettuun. PEI:n heikkoutena on sen muodostama 

tasainen kerros, jonka on havaittu jossain tapauksissa irtoavan alustan pinnasta muita 

pinnoitteita helpommin esimerkiksi perfuusion aikana. PEI-pinnoitusta voidaan 

vaihtoehtoisesti käyttää myös laminiinin kanssa (Microelectrode Array (MEA) user manual, 

2007). Potter ja DeMarse käyttivät PEI:tä liuotettuna boraattipuskuriin tehdessään MEA-

mittauksia kortikaalisista hermosoluviljelmistä (Potter & DeMarse, 2001). 

2.4.4. Poly-D-lysiini ja poly-L-lysiini pinnoitteina 

Liberman ja Ove havaitsivat PLL:n lisäävän solujen kiinnittymistehokkuutta lasipintaan jo 

1958 (Lieberman & Ove, 1958). Macieira-Coelho ja Avrameas käyttivät polylysiiniä 

fibroblastien ja hiiren leukemiasolulinjan kiinnittämiseen lasille 1972 (Macieira-Coelho & 

Avrameas, 1972) ja vastaavasti Stultin ja Berke lymfosyyttisyöpäsolujen kiinnittämiseen 1973 

(Stulting & Berke, 1973). 1974 Yavin ryhmineen tutki muun muassa PLL:n, PDL:n ja niiden 

eri molekyylipainojen vaikutuksia rotan alkion aivosolujen kiinnittymiseen. Tutkimuksessa 

osoitettiin, että PLL sitoo kyseisiä soluja hieman paremmin kuin PDL. Kiinnittyminen on 

kaikkein aggressiivisintä polylysiinien molekyylipainon ollessa 100 000 (Yavin & Yavin, 

1974).  

 

Myös Letourneau on havainnut PDL:n lisäävän hermosolujen kiinnittymistä 

soluviljelymaljaan (Letourneau, 1975). Lisäksi on tutkittu, että PDL ja PLL sitoutuvat 

polykationilla negatiivisesti varautuneisiin solukalvon osiin (Yavin & Yavin, 1974). MEA-
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manuaalissa todetaan, että PDL:llä ja polyornitiinilla (Polyornithine, PO) pinnoitettujen 

alustojen päällä kasvaneiden solujen kiinnittyminen ja morfologia näyttävät muistuttavan 

toisiaan (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). Osa PDL:n käyttäjistä on 

tyytymättömiä, koska he ovat havainneet PDL:n aiheuttavan solujen kasaantumista (Maeda 

ym., 1995). PDL:ä on käytetty paljon yhdessä laminiinin kanssa edistämään solujen 

kiinnittymistä ja kasvua (Goslin ym., 1988; Gross ym., 1997). PDL on käytetty myös yhdessä 

fibronektiinin kansa. PLL on käytetty ainakin kerran aikaisemmin kiinnittämään SH-SY5Y-

solut omatekoiseen MEA-alustaan (Shenai ym., 2004). Sähköisiä mittauksia SH-SY5Y-

soluista MEA-alustalla ei kuitenkaan ole aiemmin tehty, joten PLL:n mahdollisista 

vaikutuksista solujen sähköfysiologiseen toimintaan ei tiedetä.  

2.4.5. Polyornitiinipinnoitus  

Polyornitiini (Polyornithine, PO) on polykationimolekyyli kuten polylysiinikin ja sallii 

negatiivisesti varautuneiden solujen kiinnittymisen saman varauksen omaaviin lasipintoihin 

(Letourneau, 1975; Yavin & Yavin, 1974). PO:n varaus ja perusrakenne ovat samantyyppiset 

kuin PDL:n, mutta sen aminoryhmä on lähempänä pääketjua (kuva 2.11.). PO:n ja PDL:n 

synteettinen luonne ei häiritse solun fysiologiaa. (Soussou ym., 2007). PO:n on havaittu 

aiheuttavan solujen ryvästymistä ja paksujen neurogliakimppujen muodostumista kaksi 

viikkoa vanhoissa kudosviljelmissä (Ren & Miller, 2003). 

 

 
Kuva 2.11. Polykationipinnoitteiden kemiallinen rakenne. A) PDL ja B) PO, kummallakin 
polymeerillä on aminoryhmä (NH2), joka varautuu positiivisesti (NH3

+) fysiologisessa 
pH:ssa. Molemmilla on lisäksi karbonyyliryhmä, joka ilmentää osittaista negatiivista 
varausta. Kuva on mukailtu Soussoun artikkelista ”Neuronal network morphology and 
electrophysiology of hippocampal neurons cultured on surface-treated multielectrode arrays” 
(Soussou ym., 2007).  
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2.4.6. Fibronektiini, kollageeni ja laminiini pinnoitteina 

Fibronektiini, kollageeni ja laminiini ovat kolme tärkeintä ja eniten hermosoluviljelmien 

kiinnitykseen käytettyä ECM-proteiinia (Ren & Miller, 2003). Fibronektiini on tunnettu 

biologisena pinnoitusvaihtoehtona. Sitä on käytetty erityisesti sydänkudosten kanssa, mutta 

sen on tutkittu sopivan pinnoitteeksi myös ääreishermoston hermosoluille. Fibronektiiniin 

kiinnittyminen on hyvin vakaata, joten se mahdollistaa paremmin solujen pitkäkestoisen 

viljelyn (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007).  

 

Kollageenin käyttö on vähentynyt, koska sen on havaittu kiinnittävän soluja heikommin kuin 

PL:n tai PO:n (Ren & Miller, 2003). Suurimmat eroavaisuudet kollageenin ja PO:n välillä on 

havaittu kaksi viikkoa vanhoissa SCN (suprachiasmatic nucleus) -soluviljelmissä. 

Pinnoitettaessa PO:lla solut levittäytyvät ja kasvavat tasaisesti ensimmäisen viikon aikana, 

mutta kahden viikon kuluttua alkaa muodostua solurykelmiä. Pinnoitettaessa kollageenillä 

solut ryhmittyvät rykelmiin heti ensimmäisenä päivänä ja seitsemäntenä päivänä ne 

muodostavat paksuja glia-kimppuja (Honma ym., 1998). Kollageeniä suositellaan vain 

lyhytaikaisiin viljelmiin, koska sen on havaittu irtoavan maljan pinnasta myöhemmässä 

vaiheessa (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007).  

 

Laminiinilla pinnoitettaessa on havaittavissa useita etuja. Laminiini lisää neuronien ja 

gliasolujen kiinnittymistä, mutta ei fibroblastien kiinnittymistä. Laminiini muodostaa ohuen 

kalvon alustan pintaan, jolla se stimuloi hermosoluhaarakkeiden muodostusta merkittävästi. 

Samanaikaisesti se lisää ravinnetekijöiden herkkyyttä ja vaikutusta soluihin (Banker & 

Higgins, 1998).  Hiiren laminiinia on käytetty useimmiten SCN-viljelmien kanssa. Laminiini 

yleensä liuotetaan kasvatusliuokseen pitoisuuteen 1,7µg/cm2 ja pipetoidaan PL:lla esipinnoi-

tetulle maljalle, koska PL:n uskotaan lisäävän laminiinin absorptiota (Ren & Miller, 2003).  

 

2.5. Ihmisen SH-SY5Y-solulinja ja sen käsittelyt 

2.5.1. Neuroblastooma ja ihmisen SH-SY5Y-solulinja  

Ihmisen SH-SY5Y-neuroblastoomasolut on johdettu parentaalisesta SK-N-SH-solulinjasta, 

joka on peräisin neljävuotiaan tytön luuydinmetastaasista (Biedler ym., 1973). 

Neuroblastooma on tunnetuin lapsuusajan kallon ulkopuolinen kiinteä kasvain. Sen solut on 
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peräisin hermostopiennasta, joten se voidaan löytää mistä tahansa selkärangan viereisestä 

sympaattisen hermoston osasta tai lisämunuaisesta (Brossard ym., 1996). Neuroblastoomalle 

on ominaista solujen erilaistumaton fenotyyppi ja potilaan huono ennuste jäädä henkiin. 

Tapauskohtaisesti neuroblastooman kasvu voi taantua spontaanisti hyvänlaatuiseksi 

ganglioneuroomaksi. Taantuman mekanismia ei kuitenkaan vielä tunneta (Casulari ym., 

2000). Yleensä neuroblastooma havaitaan ensi kerran kiinteänä rykelmänä mahassa ja 

muualle levinneinä etäpesäkkeinä. Aikaisemmin on ajateltu, että neuroblastooma ei ilmenny 

aivoihin levinneenä, mutta nykyään tiedetään, että 68 % neuroblastooman saaneista potilaista 

kärsii neurologisista komplikaatioista. Näin ollen voidaan olettaa, että aivojen etäpesäkkeet 

ovat piilossa tai niitä ei ole diagnosoitu (Weyl-Ben Arush ym., 1995). 

 

Pro gradu-tutkielmaan valittiin SH-SY5Y-solut, koska niitä käyttäen on mahdollisesti helppo 

kehittää soluviljelyprotokolla MEA-mittauksia varten ja luoda biologisia hermoverkkoja. 

Ihmisen neuroblastoomsolulinjan solut ovat eettisesti helposti hankittavissa kaupallisina 

kantoina ja niiden viljely on yksinkertaista. Niiden on todettu olevan fenotyypiltään neuronien 

kaltaisia (Shenai ym., 2004). SH-SY5Y-soluja voidaan indusoida retinoiinihapolla (all-trans 

retinoic acid; ATRA tai RA) erilaistumaan dopaminergisten hermosolujen kaltaisiksi 

(Påhlman ym., 1984; Sarkanen ym., 2007). RA:lla erilaistaminen tuottaa fenotyypiltään 

homogeenisen solupopulaation. SH-SY5Y-solujen valintaan vaikutti myös niiden soveltuvuus 

toimia mallina sähköfysiologisissa tutkimuksissa, kuten solun ionikanavien mallinnuksessa. 

SH-SY5Y-solujen käyttö mahdollistaa myös molekyylibiologisen ja sähköfysiologisen 

lähestymistavan yhdistämisen (Jalonen & Åkerman, 1988; Selinummi ym., 2006; Tosetti ym., 

1998). Soluja on myös käytetty useissa tutkimuksissa, jotka liittyvät ihmisen 

keskushermoston neuronaaliseen erilaistumiseen ja neuronaalisten sairauksien mekanismia 

jäljittelevänä kokeellisena mallina (Biedler ym., 1978; Heraud ym., 2004; Sarkanen ym., 

2007; Selinummi ym., 2006).  

2.5.2. SH-SY5Y-solujen käsittely retinoiinihapolla ja kolesterolilla 

Sähköfysiologisia mittauksia varten on olennaista erilaistaa SH-SY5Y-solut hermosolujen 

kaltaisiksi aktiopotentiaaleja laukoviksi soluiksi. Tämän vuoksi tutkimuksen kokeellisessa 

osassa testataan retinoiinihapon (RA) ja kolesterolin (CHOL) vaikutuksia synaptisten 

vesikkelien muodostukseen. Synaptisten vesikkelien ilmentyminen viittaa solujen 

mahdolliseen kykyyn muodostaa aktiopotentiaaleja tutkituissa soluissa, koska vesikkelit 

vapauttavat hermovälittäjäaineita alle millisekunnissa aktiopotentiaalin saavuttua 
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hermopäätteeseen (Alberts ym., 2002). RA valittiin tutkimuksiin, koska on viitteitä sen 

kyvystä erilaistaa SH-SY5Y-soluja (Påhlman ym., 1984; Sarkanen ym., 2007; Selinummi 

ym., 2006). Vielä on kuitenkin tarkemmin selvittämättä vaikuttaako RA positiivisesti solujen 

kykyyn laukoa aktiopotentiaaleja.  

 

 
Kuva 2.12. Kolesterolin vaikutus synapsien muodostukseen. Viljellyt hermosolut muodostavat 
muutamia synapseja ilman astrosyytteja. A) Astrosyytit lisäävät synapsien määrää erittämällä 
kolesterolia, joka on sitoutunut suureen apo-E-lipoproteiini (apoE)-partikkeliin. B) 
Hermosolut ottavat sisäänsä nämä partikkelit, jolloin solukalvojen kolesterolipitoisuus 
lisääntyy. On tietysti myös mahdollista, että apoE aktivoi vielä tunnistamatonta 
signaalinvälitysreittiä hermosoluissa. C) Nämä muutokset stimuloivat toimivien synpasien 
lukumäärän lisääntymistä. Kuva on mukailtu Barres ynnä muiden artikkelista “Neurobiology. 
Cholesterol--making or breaking the synapse” (Barres & Smith, 2001). 
 
Astrosyyttien vapauttaman kolesterolin tiedetään osallistuvan synaptisten vesikkelien 

muodostukseen, edesauttavan vahvasti synaptogeneesiä ja synaptisen aktiivisuuden syntyä 

(Barres & Smith, 2001; Goritz ym., 2005; Mauch ym., 2001; Pfrieger & Barres, 1997; Ullian 

ym., 2001). Kolesterolia tarvitaan riittävä konsentraatio, jotta synaptisten vesikkelien 

biogeneesi, hermopäätteiden kypsyminen ja eksosytoosi aloittavat toimintansa (Mauch ym., 

2001; Mitter ym., 2003; Pfrieger & Barres, 1997; Thiele ym., 2000). Normaalit hermosolut 

pystyvät itse tuottamaan osan tarvitsemastaan kolesterolista, mutta tutkijat epäilevät, että 

toimivien synapsien muodostukseen tarvitaan hermosolun ulkopuolinen kolesterolilähde. 

Luultavasti toimivassa elimistössä astrosyytit tuottavat hermosoluille niiden tarvitseman 

kolesterolin. Astrosyyteistä tuotettu kolesteroli tuodaan Apo-E-lipoproteiinin avulla 
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hermosoluille, jotka ottavat sisäänsä nämä partikkelit. Tällöin solukalvojen 

kolesterolipitoisuus lisääntyy. Nämä muutokset stimuloivat toimivien synapsien lukumäärän 

lisääntymistä (kuva 2.12.) (Barres & Smith, 2001; Goritz ym., 2005; Mauch ym., 2001; 

Pfrieger & Barres, 1997; Ullian ym., 2001; Ullian ym., 2004). 

 

2.6. Vesikkelikierrätys soluissa 

2.6.1. Vesikkelien eksosytoosi 

Eksosytoosissa solunsisäinen kalvosidonnainen vesikkeli fuusioi kalvonsa solukalvoon, josta 

seuraa vesikkelin sisällön yhdistyminen solun ulkotilan kanssa (Lin & Scheller, 2000). Solun 

proteiineja voidaan erittää solusta eksosytoosilla, joko perustavanlaatuisesti tai säädeltynä. 

Perustavanlaatuisia eksosytoosireittejä voidaan löytää kaikista eukaryoottisoluista. Ne 

välittävät jatkuvaa vesikkelikuljetusta trans-Golgista solukalvolle. Säädellyt eksosytoosireitit 

toimivat vain erikoistuneissa erityssoluissa. Säädellyissä eksosytoosireiteissä molekyylit 

voidaan varastoida, joko eritysvesikkeleihin tai synaptisiin vesikkeleihin. Eritysvesikkelit 

irtautuvat trans-Golgista ja niiden sisältämät eritettävät proteiinit tiivistyvät samanaikaisesti 

kun eritysvesikkelit muodostuvat ja kypsyvät. Vesikkelit eivät fuusioidu solukalvoon 

vapauttaakseen sisältöään elleivät ne ole saaneet tarkoituksenmukaista signaalia. Synaptisia 

vesikkeleitä esiintyy hermosoluissa ja joissain endokriinisissä- eli sisäeritteisissä soluissa. 

Synaptiset vesikkelit voivat muodostua endosytoottisista vesikkeleistä tai endosomeista. Ne 

ovat vastuussa pienimolekyylisten hermovälittäjäaineiden säädellystä erityksestä (Alberts 

ym., 2002).      

2.6.2. Hermosolujen eritysvesikkelit 

Hermosolut sisältävät kahdentyyppisiä säädeltyjä eritysvesikkeleitä: synaptisia vesikkeleitä ja 

eritysrakkuloita. Molemmat vesikkelit varastoivat lähettimolekyylejä ja vapauttavat niitä 

ärsykkeen ilmetessä (De Camilli & Jahn, 1990; Kelly, 1991). Nämä kaksi eri vesikkelityyppiä 

luokitellaan sen mukaan, mitä lähettimolekyylejä ne kuljettavat sytoplasmasta 

endoplasmakalvostoon (endoplasmic reticulum, ER) (Hannah ym., 1999). Hermosolujen 

eritysrakkulat välittävät säädeltyjä eritysproteiineja, erityisesti neuropeptidejä, samaan tapaan 

kuin ei-hermonaaliset säädellyt erityssolut. Lähettimolekyylit kuljetetaan 

endoplasmakalvostosta läpi Golgin-laitteen ja pakataan eritysrakkuloihin. Tällainen 

kierrätysprosessi on hyvin hidas, joten se ei sovi nopeisiin vasteisiin (Hannah ym., 1999). 
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Kuva 2.13. Synaptisten vesikkelien muodostus. Nämä hermovälittäjäaineita varastoivat ja 
erittävät vesikkelit esiintyvät vain hermosoluissa ja joissain endokriinisissä soluissa. 
Välittäjäaineet tuodaan solukalvosta muodostuviin endosytoiviin vesikkeleihin 
kuljettajaproteiinin avulla. Kuva on mukailtu Alberts B. ynnä muiden kirjasta The Cell 
(Alberts ym., 2002). 
 

Hermosoluissa sijaitsevat pienet, halkaisijaltaan ~50 nm synaptiset vesikkelit varastoivat 

hermovälittäjäaineita, kuten esimerkiksi asetyylikoliinia, glutamaattia, glysiiniä ja gamma-

aminovoihappoa (GABA). Hermovälittäjäaineet, toisin kuin neuropeptidit, välittävät nopeita 

signaaleja solusta soluun kemiallisessa synapsissa. Aktiopotentiaalin saavuttua 

hermopäätteesen kalsiumvirtaus laukaisee vesikkelien sisällön vapautumisen synaptiseen 

välitilaan millisekunnin murto-osassa. Kuitenkin vain pieni osa synaptisista vesikkeleistä 

fuusioituu solukalvoon yhden aktiopotentiaalin vasteena. Vesikkeleitä tarvitaan kuitenkin 

nopeasti lisää, jonka vuoksi synaptisia vesikkeleitä ei aina muodosteta trans-Golgista, vaan ne 

voivat muodostua hermopäätteessä, joko suoraan endosytoivista vesikkeleistä tai 

endosomeista. Synaptisten vesikkeleiden kalvo-osat sisältävät kuljettajaproteiineja, jotka ovat 

erikoistuneet ottamaan hermovälittäjäaineita sytosolista. Kuljettajaproteiinit toimivat 

välittäjäaineille portteina, joissa kaksi molekyyliä siirtyy yhtäaikaisesti vastakkaisiin suuntiin. 

Hermovälittäjäaineiden kuljetuksessa vesikkeliin, kulkeutuu portissa toiseen suuntaan vetyä. 

Portti toimii siis H+-gradientin avulla, jota ylläpidetään protonipumpuilla vesikkelin 

solukalvolla. Kun synaptinen vesikkeli on täytetty välittäjäaineilla palaavat vesikkelit 

solukalvolle ja odottavat ärsykettä, joka laukaisee ne vapauttamaan sisältönsä. Tämän jälkeen 
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vesikkelit voidaan käyttää taas uudestaan endosytoosin avulla (kuva 2.13.) (Alberts ym., 

2002). 

2.6.3. Synaptisen kaltaisen mikrovesikkelin ja synaptisen vesikkelin erot 

Neuroendokriinisolut sisältävät vesikkeleitä, jotka ovat hyvin samantyyppisiä hermosolujen 

synaptisten vesikkelien kanssa. Tämän vuoksi niitä kutsutaan synaptisen kaltaisiksi 

mikrovesikkeleiksi (Synaptic-like microvesicles, SLMV) (Thomas-Reetz & De Camilli, 

1994). SLMV:stä on löydetty useita kalvoproteiineja, jotka ovat olennaisia ja yleisiä 

synaptisille vesikkeleille (Jahn & De Camilli, 1991). Useissa elektronimikroskopia-

analyyseissa on todettu, että SLMV:t ovat kooltaan samanlaisia kuin synaptiset vesikkelit 

(Bauerfeind & Huttner, 1993; Clift-O'Grady ym., 1990; Navone ym., 1986; Régnier-

Vigouroux ym., 1991; Schmidt ym., 1997) sekä kykenevät ottamaan sisäänsä ja varastoimaan 

hermovälittäjäaineita (Bauerfeind & Huttner, 1993; Reetz ym., 1991; Thomas-Reetz & De 

Camilli, 1994; Thomas-Reetz ym., 1993).   

 

Vielä on epäselvää, että pystyvätkö SLMV:t synaptisten vesikkelien tavoin fuusioitumaan 

solukalvon kanssa, kun niitä stimuloidaan kalsiumilla. On tutkittu, että neuroendokriinisissä 

solulinjoissa PC12:ssa ja AR42J:ssä kalsiumriippuvainen, depolarisaatiolla indusoitu 

hermovälittäjäaineiden vapautuminen tapahtuu SLMV:ien säädellyllä eksosytoosilla (Ahnert-

Hilger & Wiedenmann, 1992; Bauerfeind ym., 1995). Tällainen vapautuminen voisi johtaa 

myös eristysrakkuloiden säädeltyyn eksosytoosiin, joka taas aiheuttaisi lisääntynyttä 

endosytoosia ja kalvokuljetusta varhaisista endosomeista solukalvolle. Niinpä lisääntynyt 

kalvokuljetus aiheuttaisi säädeltyä hermovälittäjäaineiden eritystä myös varhaisista 

endosomeista (Bauerfeind ym., 1994), koska nekin sisältävät hermovälittäjäaineita 

(Bauerfeind & Huttner, 1993). SLMV:ien on tutkittu sisältävän synaptotagmin-I-proteiinia 

(Bauerfeind ym., 1995), jonka ajatellaan toimivan kalsiumilla säädettävänä kiinnittimenä 

eksosyyttisessä kalvofuusiossa (Südhof & Rizo, 1996). Jos SLMV:ien eksosytoosi olisi 

riippuvainen sytoplasmisen kalsiumin lisääntymisestä (Thomas-Reetz & De Camilli, 1994), 

voitaisiin olettaa, että SLMV:t kerääntyisivät neuroendokriinisolukalvojen alle, kuten 

eritysrakkulat ja synaptiset vesikkelit tekevät hermosoluissa. Näin ei kuitenkaan tapahdu vaan 

SLMV:t kulutetaan mieluimmin tavallisella tapaa eikä fuusioitumalla solukalvoon (Faúndez 

ym., 1997).    
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2.6.4. Synaptofysiinin rooli synaptisissa vesikkeleissä 

Synaptisten vesikkelien kolesterolirikkaassa kalvorakenteessa sisäisenä kalvoproteiinina 

toimii synaptofysiini (SypI) (Mauch ym., 2001; Mitter ym., 2003; Thiele ym., 2000). 

Synaptiset vesikkeliproteiinit, kuten SypI, syntetisoidaan hermosolun sooman ER:ssa. Sieltä 

ne ohjataan trans-Golgiin ja pakataan esivesikkeleihin. Trans-Golgista ne kuljetetaan synapsia 

edeltävään hermopäätteeseen (Lin & Scheller, 2000; Sytnyk ym., 2004; Warren & Malhotra, 

1998). 

 

Synapsia edeltävässä hermopäätteessä kypsät synaptiset vesikkelit ottavat sisäänsä 

hermovälittäjäaineita ja järjestäytyvät aktiiviselle alueelle synapsia edeltävän solukalvon alle 

ikään kuin toimivissa synapseissa (Lin & Scheller, 2000; Pennuto ym., 2003; Sytnyk ym., 

2002). Synaptiset vesikkelit erittävät hermovälittäjäaineita eksosytoosilla jo ennen kuin 

täydelliset synaptiset kontaktit on muodostettu edesauttaakseen kypsien hermoverkkojen 

muodostumista (Bouwman ym., 2004; Matteoli ym., 1992). SypI sitoutuu selektiivisesti 

synaptisten vesikkelien kolesteroliin ja vakauttaa vesikkelien järjestäytymistä solukalvon alle 

(Hannah ym., 1999). SypI on myös havaittu olevan keskeinen molekyyli synaptisten 

vesikkelien biogeneesissä. Sitä tarvitaan hermovälittäjäaineiden vapautuksessa ja 

eksosytoosin alullepanijana (Goda & Davis, 2003; Mitter ym., 2003; Pennuto ym., 2003; 

Tarsa & Goda, 2002). Kuten edellä on jo mainittu, hermosolut sisältävät kahdenlaisia 

vesikkeleitä, synaptisia ja erittäviä. Näiden vesikkeleiden biogeneesi ja kalvokierrätys eroavat 

toisistaan. Vielä on epäselvää, kuinka paljon SH-SY5Y-neuroblastoomasolulinjasta löydetyt 

SypI positiiviset synaptiset vesikkelit (Hashemi ym., 2003) muistuttavat PC12-

neuroendokriinisolulinjasta löydettyjä SypI positiivisia SLMV:tä (Hannah ym., 1999; Thiele 

ym., 2000).  

 

2.7. AM1-43-fluoresenssivärjäys 
Solujen erilaistumista ja synaptisten vesikkelien muodostusta tutkitaan AM1-43-

fluoresenssivärjäyksellä. Tohtori Guosong Liun laboratorio on kehittänyt Biotium Oy:n 

(Hayward, CA, USA) kanssa yhteistyössä AM1-43-aktiivisuusriippuvaisen fluoresenssivärin, 

jota käytettäessä solut voidaan fiksata toisin kuin FM1-43-väriä käytettäessä. AM1-43 toimii 

muuten aivan samalla tavalla kuin FM1-43 (AM1-43, 2008). FM1-43 on styryyli-väri, jota on 

käytetty paljon erityisesti hermosolujen kalvokuljetuksen värjäämiseen. Väri värjää kalvoja 
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palautuvasti, mutta se ei pysty kulkeutumaan kalvojen läpi. Väri fluoresoi voimakkaammin 

kalvoihin sitoutuneena kuin sitoutumattomana. Kuten FM1-43-värjäys myös AM1-43-värjäys 

on ihanteellinen tapa tutkia hermovälittäjäaineiden vapautumismekanismeja, kuten synaptista 

vesikkelikierrätystä, koska värin tiedetään sitoutuvan ekso- ja endosytoottisiin 

kalvorakenteisiin (Cochilla ym., 1999).  

 

Styryyli-värimolekyylit muodostuvat rasvahakuisesta hännästä, joka on yhdistetty kahdella tai 

useammalla sidoksella positiivisesti varautuneeseen päähän. Styryyli-värejä on olemassa 

erilaisia ja ne poikkeavat toisistaan joko hännän pituuden tai kaksoissidosten määrän suhteen 

(Betz ym., 1996). Hännän pituus määrää molekyylin kalvonvärjäysominaisuudet. 

Lyhyemmän hännän omaavat värit loistavat himmeämmin ja lyhyemmän aikaa kuin 

pidemmän hännän omaavat. Molekyylin pää määrää värin kyvyn olla läpäisemättä kalvoja. 

FM1-43-molekyylissä on kationipää, joten se ei läpäise kalvoja. Värin 

huuhtoutumiskinetiikka solusta riippuu sidosten lukumäärästä (Betz ym., 1996; Ryan ym., 

1996). 

  

Hermosoluviljelmissä ja hermolihasliitoskohdissa vesikkelikierrätystä pystytään 

tarkkailemaan AM1-43-värjäyksellä seuraavalla tavalla. Kasvatusliuoksessa oleva väri 

sitoutuu solun ulkopuoliseen kalvoon. K+-stimulaation jälkeen tapahtuu eksosytoosi, solun 

vesikkelit fuusioituvat solukalvoon, jolloin AM1-43 väri pääsee sitoutumaan eksosytoottisiin 

kalvoihin. Tämän jälkeen kalvot endosytoidaan ja väri kulkeutuu solun sisään. Jos solut 

stimuloidaan uudelleen, väri pääsee poistumaan vesikkeleistä eksosytoosin taas tapahduttua.   

AM1-43 värin on todettu sitoutuvan myös synaptisiin vesikkeleihin (Henkel ym., 1996). 

 

2.8. ADAM-proteiinit 

2.8.1. Yleistä 

ADAM-perheen kalvoproteiinit kuuluvat sinkkimetalloproteaasiperheeseen. ADAM-perheen 

jäsenillä on moduuleista koostuva muoto, joka käsittää pro-, metalloproteaasi- (MP), 

disintegriini- (DI), kysteiinirikkaan (ADAM cysteine-rich, ACR), epidermaalisen kasvutekijän 

(epidermal growth factor, EGF) kaltaisen ja solukalvon läpäisevän (transmembrane, TM) 

osan sekä, proteiinista riippuen, sekvenssiltään hyvin vaihtelevan karboksyylipäisen 

sytosolihännän (Seals & Courtneidge, 2003) (kuva 2.14.). ADAM-perheen proteiineilla on 
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vain hyvin pientä vaihtelua solun ulkopuolisissa domeenirakenteissa. Ainoastaan 

ADAM10:stä ja ADAM17:sta puuttuvat kokonaan ACR ja EGF:n kaltainen osa (Kleino, 

2007). ADAM-geeniperhe on nimetty vuonna 1995 disintegriini- ja metalloproteaasi-

ominaisuuksiensa mukaisesti (A Disintegrin And Metalloprotease) (Wolfsberg ym., 1995). 

ADAM-proteiineja on liitetty lukuisiin erilaisiin fysiologisiin toimintoihin, kuten 

kalvofuusion kontrollointiin, sytokiinien ja kasvutekijöiden proteolyyttiseen muokkaukseen, 

solujen migraatioon, lihasten kehitykseen, fertilisaatioon ja solujen erilaistumiseen. ADAM-

proteiineja on yhdistetty myös patologisiin tilanteisiin, kuten tulehduksiin ja syöpiin (Seals & 

Courtneidge, 2003).  

 

 
Kuva 2.14. Täyspitkän ADAM-proteiinin osat. Kuva osoittaa muun muassa aktiivisen 
metalloproteaasikohdan (MP) ja disintegriini-silmukan (DI) sijainnin ADAM-proteiinissa.  
 

Monien ADAM-välitteisten toimintojen on havaittu liittyvän neuroni-neuroni ja gliasolu-

neuroni välisten vuorovaikutusten säätelyyn keskus- ja ääreishermostossa (Kleino, 2007; 

Kärkkäinen ym., 2000). Soluadheesion, solusignaloinnin ja geenien ilmentymisen säätely on 

erityisen tärkeää synaptiselle muovautuvuudelle (Bonhoeffer & Yuste, 2002), jonka ajatellaan 

olevan motorisen oppimisen tärkeä mekanismi (Ghez & Thach, 2000; Ito, 2006). ADAM:t 

säätelevät synapsien normaaliin toimintaan liittyvää APP-proteiinin α-prosessointia. ADAM-

proteiinien häiriintynyt toiminta voi näin johtaa α-prosessoinnin häiriöön, minkä ajatellaan 

aiheuttavan Alzheimerin tautia (Glenner & Wong, 1984; Kleino, 2007; Walsh & Selkoe, 

2004). ADAM-säätelyn häiriö voi johtaa myös esimerkiksi syövän kehittymiseen. Tämän 

vuoksi onkin tärkeää tutkia ADAM-proteiineja ja niiden toimintaa sekä normaaleissa 

kudoksissa että syöpäsolulinjoissa.  

2.8.2. ADAM-proteiinien rakenne ja tehtävät 

Vastasyntetisoitujen ADAM-proteiinien N-terminaalinen pää sisältää signaalisekvenssin, joka 

ohjaa transloitavan ADAM:in ER-kalvoon ja eritysreitille (Seals & Courtneidge, 2003) sekä 

Pro MP DI ACR EGF TM CT 
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pro-osan, jonka oletetaan toimivan sisäisenä molekyylinkaitsijana. Molekyylinkaitsija edistää 

MP-osaa laskostumisessa (Blobel, 2005). Pro-osan on myös osoitettu pitävän MP-osaa 

latentissa, inaktiivisessa tsymogeeni-muodossa edeltäen ADAM-proteiinin lopullista 

kypsymistä aktiiviseksi proteaasiksi (Van Wart & Birkedal-Hansen, 1990). Furiinin-kaltainen 

pro-proteiinikonvertaasi irrottaa proteolyyttisesti pro-osan MP-osasta, jolloin ADAM 

muuntuu tsymogeenistä aktiiviseen muotoon. Joissain tapauksissa pro-osa pysyy ei-

kovalentisti kiinnittyneenä aktiiviseen MP:iin (Seals & Courtneidge, 2003). 

 

Yli puolet ihmisen ADAM-proteiineista sisältää kaikki proteolyyttiseen aktiivisuuteen 

tarvittavat aminohappotähteet MP-osan aktiivisessa kohdassa ja kaikkien näiden 

katalyyttisesti ehjien ADAM:ien ajatellaan olevan aktiivisia metalloproteaaseja (Huovila ym., 

2005; White, 2003). Tämä aktiivinen MP-osa muokkaa proteolyyttisesti solukalvon 

proteiineja, kuten kasvutekijöitä, sytokiinejä, niiden reseptoreita sekä soluadheesioproteiineja 

niin, että ne vapautuvat soluista. Tällaista proteolyyttistä aktivointia kutsutaan 

ektodomeenileikkaukseksi. Ektodomeeninleikkaus on tehokas ja nopea tapa säädellä solujen 

välistä kiinnittymistä, solusignalointia sekä geenien ilmentymistä (Kleino, 2007). Noin 

puolella ihmisen ADAM:ien MP-osassa ei ole kaikkia katalyysiin tarvittavia 

aminohappotähteitä, joten ne eivät ole aktiivisia metalloproteaaseja. Esimerkiksi ADAM:ien 

MDC (Metalloproteinase-like, Disintegrin-like, Cysteine-rich proteins)-alaperheen proteiinit 

(ADAM11, ADAM22 ja ADAM23) omaavat katalyyttisesti inaktiivisen MP-osan. Niiden 

MP-osa on kuitenkin rakenteeltaan hyvin konservoitunut, joten ilmeisesti MP-osalla on myös 

muuta merkitystä ADAM-rakenteelle ja toiminnalle kuin pelkkä katalyyttinen aktiivisuus 

(Huovila ym., 2005). 

 

Adheesiota välittävä disintegriini-osa on 90 aminohapon mittainen osa ADAM-proteiinissa. 

Tämä osa voi sitoutua integriinireseptoreihin. Näin ADAM:t voivat toimia myös integriinien 

toiminnan estäjinä, joilloin ne vaikuttavat keskeisesti solujen väliseen viestintään ja 

vuorovaikutuksiin (Kleino, 2007). Disintegriini-osa on nimetty löydyttyään alun perin 

liukoisista käärmeenmyrkkymetalloproteaaseista. Käärmeenmyrkkymetalloproteaasien osana 

sen on havaittu sitoutuvan verihiutaleen integriineihin, estäen verihiutaleiden sitoutumisen 

luonnollisiin ligandeihinsa, kuten fibrinogeeneihin ja siten estäen verenhyytymisen 

puremakohdassa (Seals & Courtneidge, 2003). 
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ADAM-proteiinin ACR-osan on osoitettu välittävän soluadheesiota ja/tai toimivan 

säätelyroolissa kasvualustaan kiinnitymisessä (Reddy ym., 2000; Seals & Courtneidge, 2003). 

ACR- ja EGF:n kaltaisen osan toiminnoista tiedetään vielä hyvin vähän. Lähes kaikki 

ADAM:t sisältävät EGF:n kaltaisen osan ektodomeenissaan. Myös monet muut solupinnan 

proteiinit, kuten integriinit ja ADAM-proteiinien substraatit sisältävät EGF:n kaltaisen osan. 

On ehdotettu, että EGF:n kaltainen osa toimii linkkinä MP-, DI- ja ACR-osien välillä. EGF:n 

kaltaisen osan on myös ajateltu välittävän lateraalista proteiinivuorovaikutusta. Vaikka 

ADAM10:stä ja ADAM17:sta puuttuu EGF:n kaltainen osa, ne ovat aktiivisia solukalvon 

proteiinien proteolyyttisessä muokkauksessa. Tämän vuoksi onkin ehdotettu, että ehkä EGF:n 

kaltainen osa säätelee proteolyyttistä muokkausprosessia (Kleino, 2007).  

 

Sytosolisen hännän pituus ja sekvenssi vaihtelevat eniten eri ADAM-proteiinien välillä (Seals 

& Courtneidge, 2003). Yksittäisten ADAM-proteiinin sytosolisen hännän sekvenssi on 

konservoitunut eri lajien välillä, joka on johtanut rakenteen ja toimintojen säilymiseen 

(Glassey & Civetta, 2004). Sytosolinen häntä käsittää erityiset motiiviosat, joiden arvellaan 

liittyvän metalloproteaasiaktiivisuuden, solusignaloinnin ja/tai proteiinin kypsymisen 

säätelyyn sekä proteiinin paikantumiseen solussa. Yleisimmät motiivit sytosolisessa hännässä 

ovat proliinirikkaat PxxP-sitoutumiskohdat SH3-osan omaaville proteiineille. Näitä SH3-

sitoutumiskohtia on löydetty ihmisen ADAM7, -8, -9, -10, -12, -15, -17, -19, -22, -29 ja -

33:sta. Useilla ADAM:lla on myös potentiaaliset fosforylaatiokohdat seriinitreoniini- sekä 

tyrosiinikinaaseille. Näistä syntyvät fosfotyrosiinitähteet kykenevät tarjoamaan ligandeja 

myös SH2-osan omaaville proteiineille (Seals & Courtneidge, 2003).  

2.8.3. ADAM11, ADAM22 ja ADAM23 

ADAM11, ADAM22 ja ADAM23 muodostavat ADAM-alaperheen (Kleino ym., 2007) ja 

niitä kutsutaan myös MDC-, MDC2- ja MDC3-proteiineiksi edellä mainitussa järjestyksessä. 

Nämä kolme ADAM:a ovat niin sanottuja ”aivo-MDC” proteiineja (Sagane ym., 1999). Niillä 

on erityisen samanlaiset sekvenssit, ryhmittyvät lähelle toisiaan ja ne eroavat lopuista 

ADAM-proteiineista fylogeneettisissa rakennemallinnus analyyseissa (Cerretti ym., 1999; 

Poindexter ym., 1999; Stone ym., 1999). Näiltä ADAM:lta puuttuu sinkin sitoutumiskohta, 

mikä viittaa metalloproteinaasi aktiivisuuden poissaoloon. Toisaalta disintegriini-osan 

rakenne on hyvin säilynyt. Niinpä näiden ADAM-proteiinien on ajateltu välittävän 

soluadheesiota sitoutumalla vastareseptori integriineihin (Kärkkäinen ym., 2000; Sagane ym., 

1999). ADAM23 sitoutuu αvβ3:een, jonka on osoitettu olevan tärkeässä roolissa synapsin 
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muodostuksessa tai synapsin toimminnassa (Chavis & Westbrook, 2001). Vielä ei kuitenkaan 

tiedetä onko mahdollisella ADAM23-αvβ3 -vuorovaikutuksella fysiologista merkitystä 

synapsien toiminnassa (Cal ym., 2000) ADAM11, ADAM22 ja ADAM23 ilmentyvät 

erityisesti aivoissa sekä osallistuvat keskushermoston kehitykseen (Kärkkäinen ym., 2000; 

Rybnikova ym., 2002; Sagane ym., 1998). Niiden on ehdotettu olevan mukana solujen 

migraatiossa ja erilaistumisessa sekä lisäävän neuriittien kasvua. Erityisesti ADAM23:n 

tiedetään liittyvän keskeisesti nisäkäsaivojen hermosoluverkoston kehitykseen (Leighton ym., 

2001). 

 

ADAM11-, ADAM22- ja ADAM23-poistogeenitutkimukset ovat osoittaneet, että näiden 

ADAM-geenien inaktivoinnilla on yhteys hiiren keskushermoston vikoihin. ADAM11:n 

inaktivointi hiiressä aiheuttaa puutteita avaruudellisessa oppimisessa ja motorisessa 

koordinaatiokyvyssä sekä vajavaista kykyä tuntea kipua (Takahashi ym., 2006a; Takahashi 

ym., 2006b). ADAM22-poistogeenisissä hiirissä havaittiin ataksiaa (tahdonalaisten lihasten 

keskushermostollinen toimintahäiriö), vapinaa, alhainen ruumiinpaino, kuolema ennen 

vieroitusta sekä ali-myelinisoitunut ääreishermosto (Sagane ym., 1999; Sagane ym., 2005). 

ADAM23-geenin inaktivaatio aiheuttaa myös ataksiaa, vapinaa ja ennen aikaisen kuoleman 

kahden viikon iässä (Leighton ym., 2001; Mitchell ym., 2001). 
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3. Tutkimuksen tavoitteet 
 

Pro gradu -tutkielman päätavoite on optimoida haluttu solumäärä fenotyypiltään hermosolun 

kaltaisiksi erilaistettuja ihmisen SH-SY5Y-neuroblastoomasoluja kiinnittymään MEA-

alustaan ja muodostamaan toimivia hermosynapseja. Erilaistuneiden solujen tulee muodostaa 

verkkomainen rakenne elektrodien päälle, jolloin keskenään kommunikoivista soluista 

voidaan tulevaisuudessa määrittää biosähköistä aktiivisuutta ja tutkia verkon 

tiedonsiirtokapasiteettia erilaisissa ärsytystilanteissa.  

 

Tavoitteena on tehdä taustaselvitys siitä, millä käsittelyillä ja pinnoitteilla solut saadaan 

parhaiten kiinnittymään ja kasvamaan MEA-alustalla. Työssä on tarkoitus käydä kattavasti 

läpi hermosoluviljelmille hyväksi todettuja pinnoitevaihtoehtoja. Sähköfysiologisiin 

mittausmenetelmiin, erityisesti MEA-laitteistoon ja -alustaan, on myös perehdyttävä, jotta 

ymmärretään mittausmenetelmän asettamat haasteet päätavoitteen toteuttamisessa. Itse 

sähköfysiologiset mittaukset on rajattu työn ulkopuolelle. Selvityksen perusteella valitaan 

kokeellisessa työssä testattavat pinnoitevaihtoehdot, joiden vaikutusta solujen kasvuun 

vertaillaan keskenään, jotta löydettäisiin tutkimukseen parhaiten soveltuva pinnoite. 

Pinnoitteiden vaikutuksia solujen kasvuun ja peittämään pinta-alaan arvioidaan työtä varten 

kehitetyllä kvantitatiivisella kuvankäsittelymenetelmällä.  

 

Koska keskeisenä tavoitteena on viljellä hermosolun kaltaisia, aktiopotentiaaleja laukovia 

soluja MEA-mittauksia varten, tutkitaan työssä retinoiinihapon (RA) ja kolesterolin (CHOL) 

vaikutuksia solujen morfologiaan, synaptisten vesikkelien muodostukseen ja ekso- ja 

endosytoivaan vesikkelikierrätykseen. Synaptisten vesikkelien muodostusta tutkitaan 

depolarisoiduista, RA/CHOL/RA+CHOL-käsitellyistä soluista SypI- sekä AM1-43-

fluoresenssivärjäyksillä. RA:n ja CHOL:n vaikutuksia SH-SY5Y-soluihin tarkastellaan myös 

ADAM23-geeni ilmentymisen kautta polymeraasiketjureaktiomenetelmällä (polymerase 

chain reaction, PCR).  
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4. Menetelmät 
 

4.1. Soluviljely 
Kaikissa soluviljelykokeissa käytettiin ihmisen neuroblastoomasoluja (SH-SY5Y-solulinja), 

jotka hankittiin ATCC:lta (American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA). Soluja 

viljeltiin kasvatusliuoksessa, joka sisälsi 1:1 F-12K -kasvatusliuosta (Kaigh’s modification) ja 

MEM -kasvatusliuosta (minimun essential medium). Solut olivat 5 %:sti CO2:lla kosteutetussa 

soluviljelykaapissa, jossa 37 astetta °C:sta. Kasvatusliuokseen lisättiin 10 %:sta naudan 

seerumia (fetal bovine serum, FBS), 1 %:sta antibiootti-antimykootti-seosta, 2 mM:sta L-

Glutamiinia ja 1 %:sta NEAA:a (non-essential amino acids). Kaikki reagenssit on hankittu 

GIBCO:lta (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) ellei toisin mainita. Kasvatusliuos vaihdettiin 

joka kolmas päivä. Kaikki solut jaettiin maljoille siirrostusluvulla p33 tiheyteen 5000 

solua/cm2, ellei toisin mainita.  

 

4.2. Solujen erilaistaminen 
Soluja viljeltiin kolme, seitsemän ja kymmenen päivää (DIC, days in culture) ja käsiteltiin 5 

µM:lla retinoiinihapolla (RA), kolesterolilla (10 µg/ml) (3β-Hydroxy-5-cholestene, CHOL) 

tai yhdessä retinoiinihapon (5 µM) ja kolesterolin (5 µg/ml) kanssa (RA+CHOL) (Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, USA). Kantaliuokset laimennettiin 96 %:een etanoliin. Kontrollina 

toimi alle 0,1 %:n etanoliliuos (ABS). Näin vähäisellä etanolimäärällä ei ole havaittu olevan 

vaikutusta solujen kasvuun tai elinkykyyn (Sarkanen ym., 2007).  Soluja tarkkailtiin ja niistä 

otettiin kuvia päivinä nolla, kolme, seitsemän ja kymmenen Olympus CK40-mikroskoopilla, 

johon oli liitettynä digitaalinen kamera (DP10 Olympus, Tokyo, Japan). 

 

4.3. MEA-alustojen käsittely ja pinnoitus 
MEA-alustalla kasvaneet solut trypsinoitiin eli irrotettiin entsyymikäsittelyllä inkuboimalla 

niitä trypsiinissä kymmenen minuutin ajan 37 asteessa °C:sta. Tämän jälkeen alustat pestiin 

lähes neutraalilla pH 8 pesuliuoksella sekä huuhdeltiin steriilillä vedellä. Myöhemmässä 
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vaiheessa siirryttiin käyttämään pesuliuoksen (pH 8) sijasta Terg-A-Zyme® biohajoavaa 

proteaasiliuosta, jonka pH on 9,5. Puhdistuksen jälkeen alustat liuotettiin metanolissa. MEA-

alustat steriloitiin höyryautoklavoimalla kolme minuuttia 134 asteessa °C:sta. MEA-alustan 

pinnan hydrofiilisyys testattiin ennen pinnoitusta ja soluviljelyä pipetoimalla pisara steriiliä 

vettä alustalle. Vesitipan levitessä alustan pintaan tidetään pinnan olevan hydrofiilinen. MEA-

alustoja säilöttiin steriloinnin jälkeen sterilointipusseissa. 

 

Ihmisen SH-SY5Y-solujen kiinnittymistä ja kasvua seurattiin MEA-alustoilla, jotka oli 

päällystetty neljällä eri pinnoitevaihtoehdolla: 0,05 %:lla PLL:llä (poly-L-lysiini 

hydrobromidi) 0,002 %:n laminiinin kanssa, 0,05 %:lla PDL:llä (poly-D-lysiini 

hydrobromidi) 0,002 %:n laminiinin kanssa, 0,1 %:lla PEI:llä (polyetyleeni-imiini) 0,002%:n 

laminiinin kanssa ja ainoastaan 0,002 %:lla laminiinilla. Kontrollina toimi MEA-alusta ilman 

pinnoitetta. PDL, PLL ja laminiini liuotettiin steriiliin veteen. PEI liuotettiin 

boraattipuskuriin, joka sisälsi 0,31 g boorihappoa ja 0,475 g natriumtetraboraattia, jotka oli 

liuotettu steriiliin veteen. Kaikki pinnoitukseen vaadittavat reagenssit hankittiin Sigma 

Aldrich-yhtiöltä (St. Louis, MO, USA). Pinnoituskokeita tehtiin pidemmän aikaa 

käyttämättömänä olleella MEA-alustalla tai kokonaan uudella MEA-alustalla (ensimmäinen 

koe) sekä juuri käytetyllä MEA-alustalla (toinen koe). Käyttämättömän ja käytetyn MEA-

alustan erot ilmenevät luultavasti alustan hydrofobisuutena tai hydrofiilisyytenä, koska ajan 

kuluessa alusta muuntuu hydrofobiseksi. 

 

4.4. AM1-43-fluoresenssivärjäys 
Kymmenen päivää RA:lla erilaistetut, CHOL- ja RA+CHOL-käsitellyt ihmisen SH-SY5Y-

solut värjättiin AM1-43-fluoresenssivärillä, jotta havaittaisiin mahdolliset käsittelyjen 

indusoimat ekso- tai endosytoosin läpikäyneet vesikkelit soluissa. Kontrollina toimivat 0,1 

%:lla absoluuttisella etanolilla käsitellyt solut (ABS). SH-SY5Y-solut kykenevät 

depolarisoitumaan, kun niitä stimuloidaan 80 mM K+-liuoksella (Sarkanen ym., 2007). Tämän 

vuoksi synaptisten vesikkelien aktivaatiota ja kierrätystä tutkittiin stimuloimalla soluja 

väkevällä K+-liuoksella, jonka yhteydessä solut värjätään AM1-43-liuoksella. Soluilta imettiin 

kasvatusliuos pois ja ne huuhdeltiin PBS-liuoksella. Soluja inkuboitiin minuutin ajan 

depolarisoivassa 50 mM:ssa Tyrode-liuoksessa (liite 1), joka sisälsi 4 µM:sta AM1-43-

väriliuosta valmistajan ohjeiden mukaisesti (Biotium, Hayward, CA, USA). Depolarisoiva 
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Tyrode-liuos sisälsi 80 mM K+ (liite 1). Solut huuhdeltiin kertaalleen Tyrode-liuoksella (liite 

1) ja pestiin huolellisesti neljän minuutin ajan huoneenlämmössä SCAS-sammutusliuoksella 

(Biotium) taustavärin poistamiseksi. Solut fiksattiin 4 %:lla paraformaldehydillä 20 minuutin 

ajan. Peitelasien ja solujen väliin pipetoitiin pisara petausainetta (liite 1) 

fluoresenssimikroskopointia varten. MEA-alustalla viljeltyjä ja AM1-43-värjättyjä soluja ei 

fiksattu vaan solut kuvattiin heti värjäyksen jälkeen.  

 

4.5 Synaptofysiinin immunofluoresenssivärjäys 
Synaptofysiinin immunofluoresenssivärjäyksellä tutkittiin kuinka synaptofysiini jakautuu 

solujen rakenteisiin kymmenen päivää RA-, CHOL- ja RA+CHOL-käsitellyissä SH-SY5Y-

soluissa. Lab-Tek® kuoppalevyillä (Nalge Nunc International, Rochester, NY, USA) 

kasvatetut solut pestiin kolme kertaa PBS-liuoksella. Tämän jälkeen solut fiksattiin 30 

minuuttia 4 %:lla paraformaldehydillä, joka liuotettiin PBS-liuokseen. Fiksoinnin jälkeen 

solut pestiin kolme kertaa viisi minuuttia PBS-liuoksella sekä permeabilisoitiin 15 minuuttia 

0,5 %:lla Triton X-100:lla, jotta edistettäisiin synaptofysiinin kulkeutumista solun sisään. 

Triton X-100 liuotettiin myös PBS-liuokseen. Permeabilisoinnin pysäyttämiseksi soluille 

pipetoitiin PBS-liuosta ja levyjen kehikko poistettiin, jonka jälkeen levyt siirrettiin lasiseen 

pesumaljaan, jossa solut pestiin heiluttelemalla PBS-liuoksessa kolme kertaa viisi minuuttia. 

Lasien reunat kuivattiin varovasti ja kehikon rajat vahvistettiin rasvatussilla nesteen 

valumisen estämiseksi. Vasta-aineiden ei-spesifisten sitoutumiskohtien sitoutumiset estettiin 

10 %:lla vuohen seerumilla (normal goat serum, NGS), joka oli laimennettu PBS-liuokseen. 

Vuohen seerumin annettiin vaikuttaa 30 minuuttia, jotta taustaväri vähenisi. Soluja inkuboitiin 

yön yli 4 asteessa °C:sta primääri vasta-aineen kanssa (hiiressä tuotettu monoklonaalinen 

synaptofysiinin vasta-aine, klooni SPV-38, Sigma), joka laimennettiin 1:200 1 %:seen vuohen 

seerumiin.  Seuraavana päivänä solut huuhdeltiin kolme kertaa PBS-liuoksella ja inkuboitiin 

huoneenlämmössä (room temperature, RT) 90 minuuttia sekundääri vasta-aineella (TRITCH-

konjugoitu, vuohessa tuotettu hiiren IgG:a vastaan, Sigma), joka laimennettiin 1:100 1 %:seen 

vuohen seerumiin. Solut pestiin PBS-liuoksella kolme kertaa viisi minuuttia pimeässä tilassa. 

Soluja inkuboitiin tumavärissä viisi minuuttia RT:ssä (bisbenzimide Hoechst trihydrochloride 

no. 33258, Sigma). Tumaväri laimennettiin 1:1000 PBS-liuokseen niin, että lopullinen 

pitoisuus oli 1 µg/ml:ssa. Solut pestiin kuusi kertaa viisi minuuttia PBS-liuoksella pimeässä, 

minkä jälkeen ne pedattiin pisaralla petausainetta ja peitinlasi asetettiin varovasti päälle. 
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Soluja säilytettiin pakastimessa -20 asteessa °C:sta ja näytteitä tarkasteltiin 

fluoresenssimikroskoopilla (Nikon Eclipse TS100, Nikon Camera Control Unit DS L-1, 

Tokyo,  Japan).  

 

4.6. Automaattinen solujen kasvutiheyden analyysi 

kuvankäsittelyn menetelmillä 
Solujen kasvutiheyttä seurattiin pinnoitetuilla MEA-alustoilla seitsemän päivää. 

Samanaikaisesti soluja käsiteltiin RA+CHOL:lla. MEA-alustoista otettiin järjestelmällisesti 

yhdeksän kuvaa päivinä yksi, kaksi, kolme, neljä ja seitsemän (kuva 4.1.). Ensimmäisessä 

kokeessa soluja viljeltiin MEA-alustalla, jota ei ollut käytetty vähään aikaan, jolloin alusta ei 

ollut niin hydrofiilinen kuin toisessa kokeessa. Toinen koe suoritettiin heti ensimmäisen 

kokeen perään.  

 

 

 

 
Kuva 4.1. Esimerkki yhdeksän kuvan ottamisesta tiettynä päivänä kustakin MEA-alustasta 
kuvankäsittelyä varten. Kuvassa on MEA-alusta, joka on pinnoitettu PEI+laminiinilla ja 
johon on viljelty RA+CHOL-käsiteltyjä SH-SY5Y-soluja (toinen koe). 
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Solukuvat analysoitiin automaattisella kuvankäsittelymenetelmällä. Kehitetty 

kuvankäsittelyalgoritmi laskee solujen pinta-alan alustoilta, joten sillä voidaan seurata solujen 

kasvunopeutta vertaamalla solujen peittämää pinta-alaa eri tavalla pinnoitetuilla alustoilla eri 

päivinä. Solut havainnoitiin automaattisesti kaikista kuvista. Ensin kuva segmentoitiin pieniin 

alueisiin ”Quad-tree”-segmennoinnilla (Jain ym., 1995). Tämän jälkeen alueet jaettiin neljään 

luokkaan niiden intensiteettien ja koon mukaan: elektrodit, solut, tausta ja roskat. Lopuksi eri 

luokat visualisoitiin esittämällä ne tuloskuvissa eri väreillä, jotta pystyimme manuaalisesti 

arvioimaan algoritmin toimivuutta. Kuva 4.2. A esittää kuvankäsittelymenetelmän syötteenä 

käytettyä kuvaa ja 4.2. B lopputulosta, jossa eri luokat kuvataan eri värein. DI Jyrki 

Selinummin kehittämä analyysialgoritmi implementoitiin eCognition 5.0 

kuvankäsittelyohjelmaan (Definiens AG, Munich, Germany). 

 

Kuva 4.2. Automaattinen MEA-kuvien analyysi. A) Kuvankäsittelymentelmän syötteenä 
käytetty alkuperäinen mikroskooppikuva SH-SY5Y-soluista MEA-alustalla. B) Automaattisella 
kuvankäsittelyalgoritmilla analysoitu kuva, jossa solujen muodostamat pikselit on merkitty 
sinisellä värillä. Kuvankäsittelyalgoritmin suunnittelijana toimi DI Jyrki Selinummi.  
 

4.7. ADAM23-geenin ilmentymisen tutkiminen 

4.7.1. Kokonais-RNA:n eristys ja käänteistranskriptio cDNA:ksi 

ABS:lla, RA:lla, CHOL:lla ja RA:lla yhdessä CHOL:n kanssa kolme ja kymmenen päivää 

käsitellyistä SH-SY5Y-soluista (p33) eristettiin kokonais-RNA (total ribonucleic acid, RNA) 

EUROzol-reagenssin avulla valmistajan ohjeen mukaisesti (Euroclone, Milano, Italy) 

(taulukko 4.1.). Solumaljoille (Ø 10 cm), joilla 5000 solua/cm2, pipetoitiin 1 ml EUROzolia. 

Solumassa irrotettiin ja pipetoitiin 1,5 ml:n Eppendorf-putkiin. Jokaiseen putkeen lisättiin 0,1 

ml kloroformia. Putkia sekoitettiin huolellisesti, jonka jälkeen näytteiden annettiin asettua 

A B 
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viiden minuutin ajan. Näytteet sentrifugoitiin nopeudella 11300 kierrosta minuutissa 

(rotations per minute, rpm) 15 minuutin ajan. Päällimmäinen kerros (noin 500 µl) siirrettiin 

puhtaaseen putkeen, johon lisättiin 500 µl isopropanolia. Näytteiden annettiin olla 

jäähauteessa 15 minuuttia, jonka jälkeen niitä sentrifugoitiin nopeudella 11300 rpm 15 

minuutin ajan. Isopropanoli poistettiin, jolloin jäljelle jäi pelletti, joka pestiin 75 %:lla 

etanolilla. Etanoli liuotettiin DEPC-käsiteltyyn veteen (-20°C), jonka jälkeen näytteitä 

sentrifugoitiin nopeudella 8750 rpm 15 minuutin ajan. Loppu etanoli poistettiin. Putkiin 

jääneet RNA-pelletit kuivattiin RT:ssä kymmenen minuuttia, jonka jälkeen ne liuotettiin 30 

µl:aan DEPC-käsiteltyä vettä kuumentamalla putket 60 asteeseen °C:sta lämpöhauteessa 

kymmenessä minuutissa. RNA-konsentraatiot sekä puhtaus määritettiin mittaamalla 

näytteiden absorbanssi spektrofotometrillä (Gene Quant II, AP Biotech, Uppsala, Sweden) 

260 nm:n ja 280 nm:n aallonpituuksilla. Mittausta varten näytteet laimennettiin TE-puskuriin 

1:100. RNA:t säilöttiin pakastimessa, jossa oli -70 astetta °C:sta.  

 

Taulukko 4.1. PCR-menetelmässä käytetyt solunäytteet. Näytteistä eristettiin RNA, joka 
käännettiin cDNA:ksi. 

Solunäytteet 
Käsittely (3pv) Käsittely (10 pv)  

ABS 
RA 
CHOL 
RA + CHOL 

ABS 
RA 
CHOL 
RA+CHOL 

 

RNA:n kääntö cDNA:ksi eli käänteistranskriptio suoritettiin Archive Kit-käänteistranskriptio 

reagenssilla (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Pakkaus sisältää 

käänteistranskriptaasientsyymin (MultiScribe), reaktiopuskurin, satunnaisoligo-

nukleotidialukkeet sekä dNTP-seoksen. Koska kokonais-RNA-näytteet oli pakastettu 

eristyksen jälkeen, sekoitettiin ne vorteksoimalla ja sentrifugoitiin nopeasti ennen 

laimentamista. Kokonais-RNA:ta tarvittiin käänteistranskriptiota varten 5 µg/50 µl, johon 

RNA:t laimennettiin alkuperäisestä pitoisuudestaan. Samaan putkeen RNA:n ja DEPC-

käsitellyn veden kanssa pipetoitiin 10 µl 10-kertaista reaktiopuskuria, 4 µl 25-kertaista dNTP-

seosta, 10 µl 10-kertaista satunnaisalukeliuosta ja 5 µl MultiSribe-käänteistranskriptaasi-

entsyymiä sekä 21 µl DEPC-käsiteltyä vettä niin, että yhteistilavuus oli 100 µl. Ainesosat 

sekoitettiin huolellisesti pipetoimalla ja näytteet asetettiin PCR-laitteeseen, johon oli 

ohjelmoitu seuraava valmistajan suosittelema ohjelma; 10 minuuttia 25 astetta °C:sta, 120 
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minuuttia 37 astetta °C:sta ja lopuksi 4 astetta °C:sta. Tämän jälkeen näytteet säilytettiin -20 

asteessa °C:sta tai jatkokäsiteltiin heti PCR-protokollan mukaisesti.  

4.7.2 PCR ja geelielektroforeesi 

ADAM23-geenin ilmentymistä soluissa tutkittiin PCR-menetelmällä seuraamalla lähetti-

RNA-tasojen tuotantoa. PCR-analyysissä cDNA:ta käytettiin templaattina ja ADAM-PCR-

alukkeita monistamaan ADAM-tuotetta cDNA:sta. ADAM23 lähetti-RNA tasoja verrattiin 

ihmisen TBP (TATA box binding protein, TBP) -ylläpitoproteiinin lähetti-RNA-tasoihin. 

Alukkeet suunniteltiin Primer3-alukesuunnitteluohjelman avulla (versio 0.4.0). Ohjelma on 

saatavilla internettietokannan osoitteesta http://frodo.wi.mit.edu/cgi-

bin/primer3/primer3_www.cgi (Primer3, 2008). Linkki geenitietokannan (GenBank) 

ADAM23 geenisekvenssiin löytyy myös Iivari Kleinon luomalta ihmisen ADAM-sivustolta 

http://www.uta.fi/~loiika/ADAMs/HADAMs.htm (Kleino, 2008). ADAM23:n lähetti-RNA:n 

tunnistenumero geenitietokannassa on NM_003812.2 ja TBP:n NM_003194.3.  

 

Geenisekvenssistä määritettiin eksonien rajat vertaamalla lähetti-RNA-sekvenssiä genomiseen 

sekvenssiin BLAST-ohjelman avulla. BLAST löytyy osoitteesta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq/BlastGen/BlastGen.cgi?taxid=9606 (BLAST, 

2008). Tällä tavoin PCR-alukkeet suunniteltiin niin, että ne hybridisoituvat eri eksoneihin, 

jolloin monistuneen tuotteen koosta tiedetään onko kyseessä lähetti-RNA:n monistuminen vai 

silmukoitumattoman RNA:n tai genomisen sekvenssin monistuminen. Lopuksi suunniteltujen 

alukkeiden ominaisuuksia ennustettiin ohjelmalla, joka löytyy osoitteesta 

http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html (Oligocalc, 2008). Ohjelma 

ennustaa alukkeiden sulamis- ja liittymislämpötilojen lisäksi myös alukkeiden taipumuksen 

sitoutua itsensä kanssa (hiusneularakenteet) tai alukeparin mahdollisen ominaisuuden sitoutua 

keskenään, muodostaen epäsuotuisan alukedimeerin.   

 

Alukkeet suunniteltiin niin, että monistuva ADAM23-PCR-tuote on 221 emäsparin (basepair, 

bp) mittainen. ADAM23:n ensimmäinen PCR-aluke suunniteltiin ylävirtaan (forward, F) 5’-

GCAAGACACCAGCAAAAACA-3’ ja toinen alavirtaan (reverse, R) 5’-

TTGGAGTCTTTGACGCCTCT-3’ (taulukko 4.2.).  Alukkeet tilattiin TAG Copenhagen 

A/S-yhtiöltä (Copenhagen, DK). Solun TBP-ylläpitoproteiinin PCR-alukkeet oli suunniteltu 

niin, että ne monistavat 236 bp mittaisen PCR-tuotteen. F-aluke TBP-PCR-tuotteelle on 
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5’GAATATAATCCCAAGCGGTTTG-3’ ja R-aluke 5’-ACTTCACATCACAGCTCCCC-3’ 

(Proligo, Sigma). 

 

Taulukko 4.2.  Lista käytetyistä PCR- alukkeista 

Kohdegeenin nimi Aluke Alukkeen sulamislämpötila 

Tm (°C) 

ADAM23_F 5’-GCAAGACACCAGCAAAAACA-

3’ 

55,3 

ADAM23_R  5’-TTGGAGTCTTTGACGCCTCT-3’ 57,3 

TBP_F 5’GAATATAATCCCAAGCGGTTTG-

3’ 

52 

TBP_R 5’-ACTTCACATCACAGCTCCCC-3’ 62 

 

PCR-reaktiota varten valmistettiin PCR-reaktioseos (Finnzymes, Espoo, Finland) (taulukko 

4.3.), johon pipetoitiin yhtä reaktiota varten 10-kertaista PCR-reaktiopuskuria 5 µl, 1 µl 10 

µM:sta dNTP-seosta, 34,5 µl deionisoitua vettä (dH2O) sekä 0,5 µl DNA-

polymeraasientsyymiä (Dynazyme II) 2 U/µl. Edellä mainittua seosta pipetoitiin 200 µl 

Eppendorf-putkiin niin, että lopulliseksi tilavuudeksi tuli 41 µl. Jokaiseen putkeen lisättiin 

alukkeet ja näytteet taulukon 4.4. mukaisesti. Taulukossa 4.1. on lueteltu kaikki käsitellyt 

solunäytteet, joiden cDNA:ta käytettiin templaattina PCR-reaktioissa. 

 

Taulukko 4.3. PCR-reaktiosekoitus (master mix, MM) 

Reagenssi Liuoksen määrä reaktiossa (µl) 
10 x PCR-reaktio puskuri 5 

dNTP-seos (10µM) 1 

dH2O 34,5 

DNA polymeraasi (Dynazyme II 2U/µl) 0,5 

Kokonaistilavuus 41 

 

PCR-reaktiot suoritettiin termisellä kiertoprosessoijalla (Gene Amp, PCR system 9700, 

Applied Biosystem, Foster City, CA, USA.). ADAM23 PCR-reaktiot näytteineen ajettiin läpi 

PCR-ohjelmalla, jonka lämpötilaprofiili käsitti denaturaation 94 astetta °C:sta 5 minuuttia, 

jonka jälkeen seurasi 31 sykliä sisältäen denaturaation 94 astetta °C:sta 50 sekunttia, 
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alukkeiden kiinnittymisen (annealing) 53 astetta °C:sta 50 sekunttia ja elongaation 70 astetta 

°C:sta yksi minuutti 20 sekunttia sekä syklien jälkeisen lopullisen elongaation 70 astetta 

°C:sta 10 minuuttia (taulukko 4.5.). TBP:n PCR-ohjelma poikkesi edellisestä niin, että 

denaturaatio suoritettiin 95 asteessa °C:sta, alukkeiden kiinnittyminen 57 asteessa °C:sta ja 

elongaatio 72 asteessa °C:sta (taulukko 4.5.). PCR-monistumiset analysoitiin 

geelielektroforeesilla. Näytteet ajettiin 1 %:een agaroosigeeliin, joka sisälsi etidium bromidia 

(ethidium bromide, EtBr) 0,1 µg/ml. Näytteitä ajettiin noin yhden tunnin ajan 100 voltilla 

elektroforeesilaitteessa. 

 

Taulukko 4.4. PCR-järjestely 

Reagenssi Negatiiviset 

kontrollit (µl) 

ADAM23 (µl) TBP (µl) 

PCR-reaktioseos 41 41 41 41 

d H2O 5 5 - - 

ADAM23 F-aluke 

(10µM) 

- 2 2 - 

ADAM23 R-aluke 

(10µM) 

- 2 2 - 

TBP F-aluke (10µM) 2 - - 2 

TBP R-aluke (10µM) 2 - - 2 

cDNA-näyte - - 5 5 

Kokonaistilavuus 50 50 50 50 

 

Taulukko 4.5. PCR-ohjelma 

I Denaturaatio  94 °C/95 °C 5 min 

Denaturaatio 94 °C/95 °C 50 s 

alukkeiden 

kiinnittyminen 

53 °C/57 °C 50 s 

II 31 sykliä 

Elongaatio 70 °C/72 °C 1 min 20 s 

III lopullinen 

elongaatio 

 70 °C/72 °C 10 min 
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5. Tulokset 
 

5.1. MEA-alustan käsittelyyn valitut menetelmät 
Tässä pro gradu -tutkielmassa tehtiin taustaselvityksiä siitä, miten MEA-alustoja on käsitelty 

aikaisempia tutkimuksia varten. Lisäksi selvitettiin millä tavalla soluja on viljelty MEA-

alustoille, jotta onnistuttaisiin luomaan halutunlainen soluverkko elektrodien päälle 

sähköfysiologisia MEA-mittauksia varten. Selvityksiin perustuen saatiin selville, että MEA-

alustat on hyvä puhdistaa pesuliuoksella, joka ei ole liian emäksinen vaan mielummin 

neutraali. Aluksi MEA-alustat puhdistettiin yleispuhdistusliuoksella, jonka pH on 8. 

Tarkasteltaessa mikroskoopilla alustoja puhdistuksen jälkeen voitiin havaita, että alustalle oli 

jäänyt hieman pinnoitetta ja solun osia. Tällaisissa tapauksissa solut eivät kiinnittyneet 

alustoihin. Tämän jälkeen puhdistusmenetelmää muutettiin. Yleispuhdistusliuos vaihdettiin 

tehokkaampaan proteaasiliuokseen, jonka pH on 9,5. Työssä käytettyjen MEA-alustojen 

valmistaja (MCS) suosittelee internet-sivuillaan Terg-A-Zyme®-nimistä biohajoavaa 

proteaasiliuosta. Tutkijavaihdon yhteydessä käydyt keskustelut FT Jarno Mikkosen kanssa 

sähköfysiologian laboratoriossa Freiburgin yliopistossa johtivat siihen, että puhdistusliuoksen 

käytön jälkeen alustoja käsiteltiin vielä lisäksi noin 10 minuuttia metanolissa. Tämän jälkeen 

alustat huuhdottiin steriilillä vedellä. Puhdistuksen jälkeen alustat on steriloitava. 

Sterilointimenetelmäksi valittiin höyryautoklavointi, koska se on helppo ja puhdistustuloksen 

suhteen luotettava menetelmä. Standardi-tyyppisiä MEA-alustoja autoklavoitiin 3 minuuttia 

134 asteessa °C:sta (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). MEA-alustojen 

testipinnoitteiksi valittiin poly-L-lysiini, poly-D-lysiini ja polyetyleeni-imiini yhdessä 

laminiin kanssa sekä pelkkä laminiini. Kontrollina toimi alusta, jota ei pinnoitettu lainkaan. 

 

5.2. Retinoiinihapon ja kolesterolin vaikutus SH-SY5Y-

soluihin 

5.2.1. Solujen morfologia 

Tutkimuksissa seurattiin muun muassa RA:n, CHOL:n ja (RA+CHOL):n vaikutuksia SH-

SY5Y-solujen erilaistumiseen, kuten solujen morfologiaan, synaptisten vesikkelien 
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muodostumiseen ja ekso- sekä endosytoivaan vesikkelikierrätykseen. Soluja käsiteltiin 

kymmenen päivää ja niistä otettiin kuvia päivinä kolme, seitsemän ja kymmenen. Kuvassa 

5.1. soluja on käsitelty kolme päivää ja kuvassa 5.2. seitsemän päivää. Kuvista 5.1. ja 5.2. 

havaittiin, että eri käsittelyjen aiheuttamat vaikutukset solujen morfologiaan olivat suuremmat 

päivänä seitsemän kuin kolme. Ilman käsittelyjä (kontrolli) solut kasvoivat pienissä ryppäissä 

ja niiden neuriitit olivat lyhyitä (kuvat 5.1.A ja 5.2.A). CHOL:lla käsitellyt solut kasvoivat 

myös pienissä ryppäissä, mutta niillä on useita lyhyitä neuriitteja (kuva 5.1.B ja 5.2.B). RA- ja 

RA+CHOL-käsittelyt indusoivat pitkiä neuriitteja ja niiden lisääntynyttä haaroittuneisuutta. 

Ainoastaan RA- ja RA+CHOL-käsittelyt aiheuttivat huomattavaa solujen verkottumista ja 

solujen keskinäisten yhteyksien muodostumista (kuva 5.1.C ja D sekä 5.2.C ja D).   

 

 
Kuva 5.1. Ihmisen SH-SY5Y-solut, joita on käsitelty kolmen päivän ajan. Soluja on kasvatettu 
ja käsitelty A) 0,1 % etanolilla (kontrollisolut), B) kolesterolilla (CHOL), C) retinoiinihapolla 
(RA) ja D) yhdessä RA:lla ja CHOL:lla. RA- ja RA+CHOL-käsittelyt saivat aikaan hieman 
lisääntynyttä haaroittuneisuutta jo kolmantena päivänä. 
 

B

C D

CHOLKontrolli 

RA RA+CHOL

A
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Kuva 5.2. Ihmisen SH-SY5Y-solut, joita on käsitelty seitsemän päivän ajan. Soluja on 
kasvatettu ja käsitelty A) 0,1 % etanolilla (kontrollisolut), B) kolesterolilla (CHOL), C) 
retinoiinihapolla (RA) ja D) yhdessä RA:lla ja CHOL:lla. Seitsemäntenä päivänä RA- ja 
RA+CHOL-käsittelyt C) ja D) saivat aikaan pitkiä neuriitteja ja lisääntynyttä 
haaroittuneisuutta.  

5.2.2. Synaptofysiinin paikantuminen 

Jotta voitiin havaita synaptofysiinin paikantuminen käsitellyissä SH-SY5Y-solujen 

rakenteissa, solut värjättiin kymmenentenä käsittelypäivänä anti-synaptofysiini-

immunofluoresenssivärillä (Syp-I) (punainen) sekä Hoechst-tumavärillä (sininen) (kuvat 5.3. 

ja 5.4.). Kontrollisoluissa ei havaittu synaptofysiiniä. Merkittävää oli, että pelkkä CHOL-

käsittelykin indusoi synaptofysiiniä. CHOL-käsitellyissä soluissa väri kulkeutui solun 

soomaosaan ja erityisesti tuman lähettyville sekä solujen yhtymäkohtiin (kuva 5.3. Bii). RA ja 

RA yhdessä CHOL:n kanssa indusoivat myös synaptofysiiniä solujen neuriitteihin sekä 

soomaosiin (kuva 5.4. Cii ja Dii).  

Kontrolli CHOL

RA RA+CHOL

A B

C D
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Kuva 5.3. Tuma- ja synaptofysiinivärjäys kymmenen päivää käsitellyille SH-SY5Y-soluille.  
Ai) ja Bi) käsiteltyjen solujen tumat värjättyinä Hoechstillä. Aii) Kontrollisolujen 
synaptofysiinivärjäyksestä havaitaan, että synaptofysiiniä ei esiinny soluissa. Bii) CHOL-
käsitellyissä, synaptofysiinivärjätyissä soluissa havaitaan synaptofysiinin paikantuvan solujen 
sooma-alueelle ja pääasiallisesti tumien lähettyville. 

Kontrolli Kontrolli

Ai Aii 

Bi Bii 

CHOLCHOL 
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Kuva 5.4. Tuma- ja synaptofysiinivärjäys kymmenen päivää käsitellyille SH-SY5Y-soluille. 
Ci), ja Di) RA- ja RA+CHOL-käsiteltyjen solujen tumat värjättyinä Hoechstillä. Cii) RA-
käsitellyissä ja Dii) RA+CHOL-käsitellyissä soluissa synaptofysiiniä ilmenee neuriiteissa ja 
sooma-alueilla. 
 

5.2.3. Ekso- ja endosytoiva vesikkelikierrätys 

Soluja kasvatettiin ja käsiteltiin RA:lla, CHOL:lla ja yhdessä RA:lla CHOL:n kanssa 

kymmenen päivää, jonka jälkeen ne depolarisoitiin ja värjättiin AM1-43-

fluoresenssivärjäyksellä. Fluoresenssipisteiden määrän huomattiin kasvaneen merkittävästi, 

kun soluja käsiteltiin jollakin edellä mainituista aineista. Kontrollisoluissa ei havaittu 

merkittävää määrää AM1-43-pisteitä (kuva 5.5. Aii). Huomioitavaa oli, että CHOL-

käsitellyissä soluissa näkyi suuria AM1-43-pisteryhmittymiä erityisesti kahden solun 

yhtymäkohdassa (kuvat 5.5. Bii ja 5.6.). Tämä tarkoittaa sitä, että aktiivista ekso- ja 

endosytoivaa synaptisten vesikkelien kiertoa tapahtui SH-SY5Y-soluissa, kun soluille lisättiin 

kolesterolia kymmenen päivän ajan. RA- ja RA+CHOL-käsittelyt myös indusoivat 

lisääntynyttä AM1-43-fluoresenssia soomassa ja neuriiteissa (kuva 5.7. Cii ja Dii). Perustuen 

kaikkiin edellä mainittuihin erilaistamistuloksiin osoitetaan, että RA yhdessä CHOL:n kanssa 

Di Dii 

Ci Cii 

RA RA

RA+CHOLRA+CHOL 
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on paras mahdollinen vaihtoehto käsitellä ja erilaistaa SH-SY5Y-soluja MEA-mittauksia 

varten. Tämän vuoksi RA+CHOL-käsittely suoritettiin myös SH-SY5Y-soluille, joita 

viljeltiin pinnoitetutkimuksia varten MEA-alustoilla. 

 

  

 
Kuva 5.5. Ekso- ja endosytoiva vesikkelikierrätys kymmenen päivää käsitellyissä ja 
depolarisoiduissa SH-SY5Y-soluissa. Eri käsittelyillä indusoitua vesikkelikierrätystä on 
havainnollistettu AM1-43-värjäyksellä. AM1-43-fluoresenssiväri sitoutuu ekso- ja 
endosytoiviin vesikkeileihin. Ai) Faasikontrastikuva kontrollisoluista värjäyksen jälkeen. Bi) 
Faasikuva CHOL-käsitellyistä soluista. Aii) Kontrollisolujen AM1-43-värjäyksestä havaittiin, 
että merkittävää vesikkelikierrätystä ei esiinny soluissa. Bii) CHOL-käsitellyissä, AM1-43-
värjätyissä soluissa havaittiin selkeää ekso- ja endosytoivaa aktiivisuutta, kun soluja on 
stimuloitu K+:lla. 
 

KontrolliKontrolli 

CHOL CHOL

Bi Bii 

Ai Aii 
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Kuva 5.6. Kymmenen päivää CHOL-käsitellyt, depolarisoidut, AM1-43-värjätyt SH-SY5Y-
solut (fluoresenssi- ja faasikuva päällekkäin). Solujen yhtymäkohdissa näkyy hyvin selkeitä 
AM1-43-fluoresenssipisteryppäitä. CHOL kypsyttää SH-SY5Y-soluja niin paljon, että niiden 
synaptinen vesikkelikierrätys lisääntyy merkittävästi. 
 

  

  
Kuva 5.7. Ekso- ja endosytoiva vesikkelikierrätys kymmenen päivää RA- ja RA+CHOL-
käsitellyissä ja depolarisoiduissa SH-SY5Y-soluissa. Indusoitua vesikkelikierrätystä on 
havainnollistettu AM1-43-värjäyksellä. Ci) Faasikuva RA-käsitellyistä soluista. Di) Faasikuva 
RA+CHOL-käsitellyistä soluista. Cii) RA-solujen AM1-43-värjäyksestä havaitaan, että 
käsittely indusoi lisääntynyttä ekso- ja endosytoivaa aktiivisuutta erityisesti soomassa ja 
neuriiteissa. Dii) Myös RA+CHOL-käsitellyissä, AM1-43-värjätyissä soluissa nähdään 
selkeää vesikkelikierrätystä. 

RA RA

RA+CHOL RA+CHOL

Di Dii 

Ci Cii 
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5.3. Pinnoitteiden vaikutus SH-SY5Y-solujen kasvuun 

5.3.1. Solujen kiinnittyminen MEA-alustaan 

Viisi eri MEA-alustaa pinnoitettiin joko PDL+laminiinilla, PLL+laminiinilla, 

PEI+laminiinilla tai pelkällä laminiinilla. Kontrollina käytettiin alustaa, jota ei pinnoitettu 

lainkaan. Laajan taustaselvityksen ja pilottikokeiden jälkeen MEA-alustojen 

käsittelyprotokolla onnistuttiin optimoimaan niin, että solut kiinnittyivät ominaisella tavallaan 

kaikille viidelle alustalle (kuvat 5.8. ja 5.9.). Solut kiinnittyvät hyvin runsaslukuisesti, kun 

pinnoitteina käytettiin PDL:ä ja PLL:ä laminiinin kanssa sekä ainoastaan laminiinia (kuvat 

5.8. A, B ja 5.9. C). Silmämääräisesti tarkasteltuna PLL+laminiini-pinnoitteelle näytti 

kiinnittyvän hieman vähemmän soluja kuin PDL+laminiinille tai pelkälle laminiinille. PEI-

pinnoitteelle kiinnittyi soluja vähiten (kuva 5.9. D), mutta kiinnittyneet solut jakautuvat 

tasaisesti alustalle. Pinnoittamattomalla alustalla oli havaittavissa solujen kasaantumista 

erityisesti ensimmäisellä viljelykerralla (kuvat 5.9. Ei ja 5.10.). SH-SY5Y-soluja kuitenkin 

kiinnittyi MEA-alustalle ilman pinnoitteitakin. 

 

Kun soluja viljeltiin MEA-alustalle heti edellisen viljelyn jälkeen, kiinnittyi soluja kaikille 

alustoille enemmän kuin ensimmäisellä kerralla (kuva 5.8. Aii, Bii ja 5.9. Cii, Dii sekä Eii). 

Toisella viljelykerralla solut kiinnittyvät myös tasaisemmin alustalle, jota ei pinnoitettu (kuva 

5.9. Eii). Kuvasta 5.10. voidaan nähdä kuinka epätasaisesti solut kiinnittyivät ilman pinnoitetta 

ja alustan hydrofilisointia. 
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Kuva 5.8. Seitsemän päivää RA+CHOL-käsitellyt SH-SY5Y-solut pinnoitetuilla MEA-
alustoilla. Kuvat on otettu keskeltä MEA-alustaa. Ensimmäisessä pystysarakkeessa ovat 
ensimmäisen kokeen tulokset. Toisessa pystysarakkeessa ovat toisen kokeen tulokset. Toisen 
kokeen solut on viljelty heti edellisen viljelyn jälkeen eli alustat on välissä vain puhdistettu, 
steriloitu ja pinnoitettu uudelleen.  Ai) ja Aii) poly-L-lysiini+laminiini sekä Bi) ja Bii) poly-D-
lysiini+laminiini. 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Aii 

Bi Bii 

PLL+Lam PLL+Lam 

PDL+Lam PDL+Lam 
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Kuva 5.9. Seitsemän päivää RA+CHOL-käsitellyt SH-SY5Y-solut pinnoitetuilla MEA-
alustoilla. Ensimmäisessä pystysarakkeessa ovat ensimmäisen kokeen tulokset. Toisessa 
pystysarakkeessa ovat toisen kokeen tulokset. Ci) ja Cii) laminiini, Di) ja Dii) polyetyleeni-
imiini+laminiini sekä Ei) ja Eii) ei pinnoitetta.  
 

 

 

Ci Cii 

Di Dii 

Ei Eii 

Ei pinnoitetta 

Lam Lam 

Ei pinnoitetta 

PEI+Lam PEI+Lam 
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Kuva 5.10. Seitsemän päivää RA+CHOL-käsitellyt SH-SY5Y-solut vähään aikaan 
käyttämättömällä, pinnoittamattomalla MEA-alustalla (ensimmäinen koe). Solut 
kasaantuivat, eivätkä levittäytyneet tasaisesti alustalle.  
 

5.3.2. Solujen kasvutiheys 

RA+CHOL-käsiteltyjen solujen kasvutiheyttä seurattiin pinnoitetuilla MEA-alustoilla 

seitsemän päivää. MEA-alustoilla viljellyistä soluista otettiin järjestelmällisesti yhdeksän 

kuvaa päivinä yksi, kaksi, kolme, neljä ja seitsemän. Solukuvat analysoitiin automaattisella 

kuvankäsittelymenetelmällä (katso sivu 43). Automaattisen kuvankäsittelyanalyysin tulokset 

nähdään kuvaajissa 5.11. A ja B, joissa x-akselilla näkyy päivät viljelmässä ja y-akselilla 

laskelma solujen peittämästä pinta-alasta (kuva 5.11.).  

 

Automaattinen kuvankäsittelyanalyysi vahvistaa (kuva 5.11.), että ensimmäisen kokeen 

ensimmäisenä päivänä, kun MEA-alustoja ei käytetty muutamaan viikkoon eli ne olivat 

hydrofobisia ennen pinnoitusta, eniten soluja kiinnittyi laminiini-pinnoitteelle, toiseksi eniten 

PDL+laminiille ja kolmanneksi PEI+laminiille. Vähiten soluja kiinnittyi PLL+laminiinille ja 

erityisen vähän pinnoittamattomalle alustalle. Merkityksellistä oli, että keskimääräisesti 

seitsemän päivän aikana soluja oli kiinnittynyt vähiten PEI+laminiini-pinnoitteella ja eniten 

PDL+laminiinilla sekä laminiinilla (kuva 5.11. A). Ilman pinnoitetta ja PEI+laminiilla 

pinnoitettaessa solujen proliferoitumisnopeus laskee huomattavasti neljäntenä viljelypäivänä.  

MEA-alustoilla joilla on eniten soluja, ei ole kuitenkaan havaittavissa 

proliferoitumisnopeuden merkittävää hidastumista.  
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Kuva 5.11. Automaattisen kuvankäsittelyanalyysin tulokset. A) Ensimmäisen kokeen tulokset, 
joista voidaan havaita, että keskimääräinen kasvutiheys oli pienin PEI+laminiinilla ja suurin 
PDL+laminiinilla. B) Toisen kokeen tulokset, joista havaitaan, että pinnoitteiden vaikutukset 
kasvutiheyksien suhteisiin ovat säilyneet lähes samoina ensimmäiseen kokeeseen verrattuna. 
Kuvaajat on tehnyt DI Jyrki Selinummi Heidi Teppolan tuottaman datan perusteella. 
 
Toisen kokeen ensimmäisenä päivänä soluja kiinnittyi eniten PLL+laminiini-pinnoitteelle, 

laminiinille ja PDL+laminiinille. Soluja kiinnittyi huomattavasti vähemmän PEI+laminiille ja 

pinnoittamattomalle alustalle (kuva 5.11. B). Keskimääräisesti seitsemän päivän aikana soluja 

oli kiinnittynyt eniten PDL+laminiini-pinnoitteelle ja laminiinille, vähiten PEI+laminiinille 

sekä pinnoittamattomalle alustalle, kuten ensimmäisessäkin kokeessa. Huomioitavaa oli, että 

soluja kiinnittyi kaikille maljoille merkittävästi enemmän toisessa kokeessa, joka suoritettiin 

heti ensimmäisen kokeen jälkeen. 

5.3.3. Solujen morfologia 

Tutkimus osoitti, että pinnoitteilla oli vaikutusta solujen morfologiaan. PEI+laminiini 

käyttäytyi pinnoitteena eri tavalla kuin muut pinnoitteet siten, että solujen morfologia ja 

kypsyys oli eniten tavallisten hermosolujen kaltaista. Solut jakaantuivat tasaisesti ja 

muodostivat verkkomaisia rakenteita (kuvat 4.1 ja 5.9. D). Pro gradu -työn tulokset antavat 

viiteitä siitä, että PEI+laminiini niin sanotusti erilaisti RA+CHOL:n lisäksi SH-SY5Y-soluja. 

PDL+laminiini, PLL+laminiini ja laminiini indusoivat eniten glia-tyyppisiä niin kutsuttuja 

”litteitä”-soluja verrattuna PEI+laminiini-pinnoitteeseen (kuva 5.8. A/B ja 5.9.C/D).   

5.3.4. Pinnoitteiden vaikutus ekso- ja endosytoivaan vesikkelikierrätykseen 

MEA-alustoilla testattujen pinnoitteiden vaikutuksia SH-SY5Y-solujen ekso- ja 

endosytoivaan vesikkelikierrätykseen havainnollistettiin AM1-43-värjäyksellä. Kaikilla 

A B
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MEA-alustoilla viljellyissä ja RA+CHOL-käsitellyissä soluissa havaittiin enemmän AM1-43-

fluoresenssipisteitä kuin käsittelemättömissä soluissa (näitä tuloksia ei nähtävillä). 

Silmämääräisesti tarkasteltuna eniten AM1-43-aktiivisuutta muodostui PLL+laminiini-

pinnoitteella, PDL+laminiinilla ja PEI+laminiinilla (kuva 5.12. A/B/D). Solumäärään nähden 

eniten aktiivisuutta oli havaittavissa PEI+laminiinilla pinnoitettaessa. PEI+laminiilla 

pinnoitettaessa lähes kaikissa solujen soomaosissa on havaittavissa AM1-43-aktiivisuutta eli 

ekso- ja endosytoivaa vesikkelikierrätystä. PEI+laminiinilla soluja kiinnittyi vähemmän ja 

glia-tyyppisiä niin kutsuttuja ”litteitä”-soluja ei ollut havaittavissa, toisin kuin 

pinnoittamattomalla alustalla kasvavassa viljelmässä (kuva 5.12. D ja E ). Kuvassa 5.12. E 

”litteä”-solu on rajattu punaisella viivalla.  PEI+laminiini-pinnoitteen päällä kasvavat solut 

muodostavat selkeästi havaittavia verkkoja elektrodien päälle.  
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Kuva 5.12. AM1-43-aktiivisuus seitsemän päivää RA+CHOL-käsitellyissä SH-SY5Y-soluissa 
eri tavalla pinnoitetuilla MEA-alustoilla. Kuvissa on yhdistetty AM1-43-fluoresenssikuva 
(punainen väri) ja faasikontrastikuva. A) PLL+laminiini, B) PDL+laminiini, C) laminiini, D) 
PEI+laminiini ja E) ei pinnoitetta. Huomioitavaa kuvissa on PEI+laminiini pinnoitteen 
vaikutusten erilaisuus muihin pinnoitevaihtoehtoihin nähden. Kuvassa D solut ovat 
morfologialtaan hyvin paljon hermosolujen kaltaisia, eikä viljelmässä ole yhtään ”litteää”-
solua, kuten kuvassa E on ympyröity.   

A

C D

B

E

PLL+Lam PDL+Lam 

Laminiini PEI+Lam 

Ei pinnoitetta 
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5.4. ADAM23-geenin ilmentyminen 
ADAM23-PCR-alukkeet monistivat näytteistä odotetun mittaista cDNA:ta (221 bp). 

Lukuunottamatta kolme ja kymmenen päivää CHOL-käsiteltyjä sekä kymmenen päivää 

RA+CHOL-käsiteltyjä soluja kaikissa näytteissä monistui selkeästi ADAM23-PCR-tuotetta. 

Tulokset viittaavat ADAM23:n lähetti-RNA-tasojen heikentymiseen kolesteroli käsitellyissä 

soluissa (kuva 5.13.) (osoitettu punaisilla viivoilla). 

 

 
Kuva 5.13. Geelielektroforeesikuva PCR-analyysin tuloksista, jossa ADAM23 lähetti-RNA-
tasojen tuotanto SH-SY5Y-soluissa. 220 bp:n mittainen ADAM23-PCR-tuote monistui ihmisen 
SH-SY5Y-soluista (ABS 3pv ja 10pv, kontrollisolut), RA 3pv ja 10pv käsitellyistä ja 
RA+CHOL 3pv käsitellyistä ihmisen SH-SY5Y-soluista. Näytteissä CHOL 3pv ja 10pv sekä 
RA+CHOL 10pv PCR-tuote monistui heikosti (osoitettu punaisilla viivoilla). 
 
Myös solun ylläpitogeeni-TBP:n PCR-tuote monistui ennustetun mittaisena (236 bp) kaikista 

näytteistä lukuun ottamatta kolme päivää RA+CHOL-käsiteltyä solunäytettä (kuva 5.14.). 

Tämä viittaa RA+CHOL-näytteen huonoon cDNA-pitoisuuteen, jonka vuoksi RA+CHOL-

näytteestä tulee tehdä jatkotutkimuksia. 

 

 
Kuva 5.14. Geelielektroforeesikuva PCR-analyysin tuloksista, jossa TBP-ylläpitogeenin 
lähetti-RNA-tasojen tuotanto SH-SY5Y-soluissa. 236 bp:n mittainen TBP-PCR-tuote monistui 
ihmisen SH-SY5Y-soluista (ABS 3pv ja 10pv, kontrollisolut) ja RA 3pv ja 10pv, CHOL 3pv ja 
10 pv sekä RA+CHOL 10pv kymmenen käsitellyistä ihmisen SH-SY5Y-soluista. RA+CHOL 
3pv käsitellyistä SH-SY5Y-soluista TBP:n PCR-tuote ei monistunut, mikä viittaa näytteen 
huonoon cDNA-pitoisuuteen.   
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6. Pohdinta 
 

Monielektrodimittausmenetelmällä on tähän mennessä tutkittu pääasiallisesti eläinten soluja, 

koska ihmisen primäärisolujen hankkiminen tutkimiskäyttöön on vaikeampaa ja 

monimutkaisempaa luovuttajien vähyyden ja eettisten lupakäytäntöjen vuoksi. Ihmisen SH-

SY5Y-neuroblastoomasolulinjan solut ovat helposti kaupallisesti hankittavissa ja niiden 

käyttö on eettisesti hyväksyttyä ja viljely rutiininomaista. Koska ihmisen SH-SY5Y-solulinjaa 

ei ole aikaisemmin tutkittu MEA-menetelmällä, on tärkeää selvittää miten solulinjasta 

erilaistettua hermoverkkoa pystytään hyödyntämään MEA-tutkimuksissa. SH-SY5Y-soluista 

saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi pyrittäessä ymmärtämään paremmin ihmisen 

keskushermoston fysiologiaa ja esimerkiksi syövän kehittymisen mekanismeja. 

Biosähköisyyden pitkäkestoinen mittaaminen SH-SY5Y-soluista hyödyntää myös 

lääketeollisuutta ja mahdollistaa uusien tutkimusasetelmien syntymisen.  

 

Tämän työn tarkoituksena oli optimoida ihmisen SH-SY5Y-neuroblastoomasoluja 

kiinnittymään ja erilaistumaan fenotyypiltään hermosolujen kaltaisiksi, toimivia 

hermosynapseja sisältäviksi soluiksi. Työssä tutkittiin RA:n ja CHOL:n mahdollisia 

erilaistavia vaikutuksia solujen morfologiaan, synaptisten vesikkelien muodostukseen ja aivo-

ADAM-perheen ADAM23-geenin ilmentymiseen. Tutkimuksen haasteellisuutta lisäsivät 

pinnoitetutkimukset, joiden päämääränä oli verrata eri pinnoitteiden vaikutuksia RA+CHOL - 

käsiteltyjen soluviljelmien kiinnittymiseen. Jatkotutkimusten kannalta oli tärkeää tehdä 

pohjatyö kunnolla, jotta tulevaisuudessa pystytään tutkimaan optimaalisella tavalla 

hermoverkon kykyä siirtää informaatiota, muovata ominaisuuksiaan ja oppia uudenlaista 

käyttäytymistä pitkäkestoisissa tutkimuksissa.  Täten solut on saatava kiinnittymään kunnolla 

alustaansa useaksi viikoksi jopa kuukausiksi. Mahdollisimman monen elektrodin päällä on 

oltava synaptisia potentiaaleja aikaansaavia ja aktiopotentiaaleja laukovia soluja. Tässä pro 

gradu -työssä esitetty tutkimus antaa vahvan pohjan sille, että jatkossa soluista pystytään 

muodostamaan ennalta määrättyjä, verkkomaisia rakenteita MEA-alustalla elektrodien päällä 

ja selvittämään RA+CHOL -käsiteltyjen SH-SY5Y-solujen kykyä laukoa aktiopotentiaaleja ja 

sitä kuinka hyvin verkottuneet ihmisen solut kommunikoivat keskenään. 
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6.1. MEA-alustan käsittely 
Pro gradu -tutkielmassa tehtiin selvityksiä siitä, miten MEA-alustoja on yleensä käsitelty sekä 

millä tavalla solut viljellään MEA-alustalle. Selvityksessä havaittiin, että kansainvälisillä 

tutkimusryhmillä ei vaikuta olevan yhtenevää käsitystä liittyen MEA-alustan käsittelyyn. 

Alustojen puhdistus- ja pinnoituskäytännöt vaihtelevat paljolti käytetyistä soluista riippuen. 

Joka tapauksessa ryhmät käyttävät eri pinnoitteita myös silloin, kun tutkitut solut ovat samoja. 

Usein valinnat perustuvat siihen, että kyseinen menetelmä on kerran hyväksi havaittu. 

Vertailevia julkaisuja erilaisista käytännöistä on hyvin vähän. Tieto kulkee yleensä tutkijalta 

toiselle tutkimusryhmän sisällä tai niiden välillä. Pro gradu -työssä löydettiin vain yksi 

julkaisu, jossa verrataan MEA-alustan pinnoitukseen käytettyjen polymeerien vaikutuksia 

solujen kiinnittymiseen ja sähköfysiologisiin ominaisuuksiin (Soussou ym., 2007). MEA-

valmistajan MCS:n sivuilla on keskusteluportaali tutkijoille, jonka avulla voi hankkia 

vinkkejä (Multi Channel Systems, 2007). On kuitenkin huomattava, että tiedon 

luotettavuuden kanssa on oltava varauksellinen. Pro gradu -tutkielmassa esitetyt selvitykset 

osoittavat, että MEA-alustan pinnoittamisella ja pinnoitteella on merkittäviä vaikutuksia 

solujen morfologiaan, kasvuun ja jopa solujen erilaistumiseen. Seuraavaksi esitetään 

yksityiskohtaista pohdintaa liittyen valittuihin MEA-alustan käsittelyvaiheisiin. 

 

MEA-alustoja ei hydrofilisoitu plasmapuhdistuksella, koska kyseistä laitetta ei ollut 

saatavilla. Pinnoitettaessa alustat orgaanisilla polymeereillä pinta muuttuu hydrofiiliseksi, 

joten plasmapuhdistusta ei välttämättä tarvitse tehdä. Mahdollisuuksien salliessa 

plasmapuhdistus on suotavaa, koska sen käyttö lisää luotettavuutta siitä, että MEA-alusta on 

todella hydrofiilinen. MEA-alustat puhdistettiin Terg-A-Zyme®-nimisellä biohajoavalla 

proteaasiliuoksella. Monet tukijat ja MEA-laitteiston valmistaja suosittelevat liuosta edellä 

mainitussa keskusteluportaalissa (Multi Channel Systems, 2007). Tämän liuoksen pH on jopa 

9,5, joten aloitettaessa sähköfysiologiset mittaukset on huomioitava, että liuos on saattanut 

aiheuttaa vahinkoja tai kulumia elektrodeihin. Puhdistuksen jälkeen alustat on steriloitava. 

Sterilointimenetelmäksi valittiin höyryautoklavointi, koska se on helppo ja puhdistustuloksen 

suhteen luotettava menetelmä. Standardi MEA-alustoja autoklavoitiin 3 minuuttia 134 

asteessa °C:sta (Microelectrode Array (MEA) user manual, 2007). Alustoja ei ole 

suositeltavaa autoklavoida pidempää aikaa, jotta elektrodit eivät vahingoitu.  
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MEA-alustojen testipinnoitteiksi valittiin poly-L-lysiini, poly-D-lysiini ja polyetyleeni-imiini 

yhdessä laminiin kanssa sekä pelkkä laminiini. Kontrollina toimi alusta, jota ei pinnoitettu 

lainkaan. Osa taustaselvityksessä esille tulleista pinnoitevaihtoehdoista (esimerkkinä 

nitroselluloosa) jätettiin testin ulkopuolelle, koska niitä käytetään yleisesti vain 

kudosleikkeiden kanssa. Polyornitiinpinnoitus hylättiin, koska sen on todettu aiheuttavan 

SNC-solurykelmien muodostumista sekä paksuja neuro-gliakimppuja (Ren & Miller, 2003). 

Myös kollageenin on havaittu aiheuttavan solurykelmiä ja solujen irtoamista muutaman 

viljelypäivän jälkeen (Honma ym., 1998; Ren & Miller, 2003). Kollageeniä ei valittu 

testattavaksi, koska työssä haluttiin löytää pinnoite, joka toimii pitkäkestoisten viljelmien 

kanssa. 

  

Laminiinin käytössä tutkijat ovat havainneet useita etuja. Sen tiedetään lisäävän neuronien ja 

gliasolujen, mutta ei fibroblastien, kiinnittymistä. Kun laminiini muodostaa ohuen kalvon 

alustan pintaan, stimuloi se samalla hermosolujen haarakkeiden muodostusta merkittävästi. 

Samanaikaisesti se lisää ravinnetekijöiden herkkyyttä ja vaikutusta soluihin (Banker & 

Higgins, 1998). Näiden etujen ja tutkimusryhmämme aiempien hyvien kokemusten 

perusteella valitsimme fibronektiinin sijaan laminiinin yhdeksi testipinnoitteeksi. Laminiinia 

päädyttiin käyttämään PDL:n, PLL:n ja PEI:n kanssa, koska tarkoituksena on, että PDL, PLL 

ja PEI sitoutuisivat MEA-alustoille ja muuttaisivat ne hydrofiilisiksi. Toisaalta laminiinin on 

tarkoitus sitoutua edellä mainittuihin yhdisteisiin ja auttaa soluja kiinnittymään laminiiniin. 

Laminiinia testattiin myös sellaisenaan, jotta kyettiin selvittämään kuinka solut tarttuvat 

alustaan ilman PDL:ä, PLL:ä tai PEI:ä.  

 

Polyetyleeni-imiiniä on käytetty hyvin paljon soluviljelmien kanssa (Egert & Meyer, 2005). 

PEI:n on havaittu erilaistavan soluja enemmän kuin PLL:n (Lelong ym., 1992). PEI on hyvin 

merkittävä testipinnoitevaihtoehto, koska tutkimuskohteena on syöpäsolulinja, jota halutaan 

erilaistaa mahdollisimman paljon normaalien hermosolujen kaltaisiksi. Työssä liuotettiin PEI 

boraattipuskuriin, koska Potter ja DeMarse onnistuivat kiinnittämään kortikaaliset 

hermosoluviljelmät kyseisellä liuoksella MEA-alustaan (Potter & DeMarse, 2001). 

 

Poly-D-lysiini valittiin testipinnoitteeksi tutkimusryhmässämme aikaisemmin havaittujen 

hyvien kokemusten perusteella. PDL:ä on käytetty pinnoitukseen eri solujen kanssa jo useita 

vuosikymmeniä (Letourneau, 1975; Yavin & Yavin, 1974). Osa PDL:n käyttäjistä on 

tyytymättömiä siihen, että PDL aiheuttaa solujen kasaantumista (Maeda ym., 1995). PLL on 
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myös melko yleisesti käytetty pinnoite soluviljelmien kanssa. Vanhemmissa tutkimuksissa ei 

ole erikseen mainittu kumpaa muotoa, D vai L, on käytetty. Shenai ryhmänsä kanssa ovat 

toistaiseksi ainoita, jotka ovat julkaisseet tutkimuksen, jossa neuroblastoomasoluja on viljelty 

PLL-pinnoitettulla MEA-alustalla tai sen tyyppiselle alustalla (Shenai ym., 2004).  

 

6.2. SH-SY5Y-solujen erilaistuminen 
SH-SY5Y-solulinjaa on käytetty ihmisen neuronaaliseen erilaistumiseen liittyvissä 

tutkimuksissa sekä neuronaalisten sairauksien mekanismia jäljittelevänä mallina jo 70-luvun 

lopulta lähtien (Biedler ym., 1978; Heraud ym., 2004; Jalonen & Åkerman, 1988; Sarkanen 

ym., 2007). Viime vuosina solulinjaa on käytetty dopaminergisenä mallina Parkinsonin taudin 

tutkimuksissa (Beck ym., 2006). Tämän työn tulokset RA:n ja CHOL:n vaikutuksista SH-

SY5Y-solujen erilaistumiseen vahvistavat tutkimusryhmämme aikaisemmin julkaisemia 

tuloksia eri erilaistamistekijöiden vaikutuksista tuottaa toiminnallisesti ja morfologisesti 

hermosolun kaltaisia SH-SY5Y-soluja (Sarkanen ym., 2007).  

 

Ennen dosentti Jalosen ryhmän julkaisemaa tutkimusta (Sarkanen ym., 2007) ei ole verrattu 

erilaistamistekijöiden, kuten TPA:n (12-o-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate), dBcAMP:n 

(dibutyrylcyclic AMP), RA:n ja (RA+CHOL):n tehokkuutta muodostaa erilaistuneita 

hermosolujen tyyppisiä SH-SY5Y-soluja. Tässä työssä seurattiin RA:n ja CHOL:n 

vaikutuksia SH-SY5Y-solujen morfologiaan, synaptofysiinin paikantumiseen sekä 

vesikkelikierrätykseen. Työn tulokset osoittavat, että käsiteltäessä SH-SY5Y-soluja RA:lla 

solujen morfologia oli samanlainen kuin aiemmin on esitetty (Påhlman ym., 1984; Sarkanen 

ym., 2007). RA indusoi solujen neuriittien kasvua ja siten keskinäisten yhteyksien 

muodostumista, eli verkottumista.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa soluja on usein kasvatettu viljelmissä vain kahdesta kuuteen 

päivää (Guarneri ym., 2000; Hashemi ym., 2003; Heraud ym., 2004). Myös sähköistä 

aktiivisuutta on usein mitattu ainoastaan lyhytaikaisista SH-SY5Y-soluviljelmistä (Jalonen & 

Åkerman, 1988; Tosetti ym., 1998). Yleisesti kuitenkin tiedetään, että hermosoluja pitää 

viljellä vähintään viikon ajan, jotta solut erilaistuvat ja laukovat aktiopotentiaaleja 

(Hockberger ym., 1989; Jalonen ym., 1990; Linne ym., 1996). Työn tulokset osoittavat, että 

RA- ja RA+CHOL-käsittelyn aiheuttamat vaikutukset solujen morfologiaan ja solujen 
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verkottumiseen olivat merkittävämmät viljelypäivänä seitsemän kuin päivänä kolme. CHOL-

käsittelyllä ei ollut kovin huomattavaa vaikutusta SH-SY5Y-solujen morfologiaan ja 

fenotyyppiin vielä seitsemänkään viljelypäivän jälkeen, mutta CHOL-, RA- ja RA+CHOL-

käsittelyt selvästi indusoivat vesikkelikierrätystä ja synaptofysiinin ilmentymistä 

kymmenentenä päivänä. Huomionarvoista tuloksissa on se, että CHOL sellaisenaankin 

indusoi erityisen voimakkaasti AM1-43-aktiivisuutta solujen sisällä, siten lisätty CHOL lisää 

vesikkelikierrätystä soluissa samalla tavalla kuin terveessä hermokudoksessa tapahtuu 

astrosyyteistä vapautuvan kolesterolin seurauksena (Barres & Smith, 2001; Mauch ym., 

2001). Tämän vuoksi on tärkeää käsitellä soluja retinoiinihapon lisäksi myös kolesterolilla 

vähintään kymmenenpäivää ennen MEA-mittausten aloittamista.  

 

6.3. Pinnoitteiden vaikutus SH-SY5Y-soluihin 
Työssä haluttiin tutkia MEA-alustalle valittujen pinnoitteiden vaikutuksia SH-SY5Y-solujen 

kiinnittymiseen, kasvutiheyteen ja morfologiaan. Lisäksi haluttiin selvittää, onko eri 

pinnoitteilla vaikutusta solujen erilaistumiseen tai tarkemmin synaptiseen 

vesikkelikierrätykseen. Alussa SH-SY5Y-solujen kiinnittymisessä havaittiin ongelmia 

kaikilla pinnoitteilla. Vaihtelut kiinnittymisessä johtuivat mitä todennäköisimmin alustan 

hydrofobisesta pinnasta, koska alustoja ei käsitelty plasmapuhdistajalla. Myös 

puhdistusmenetelmä saattoi olla epäsuotuisa SH-SY5Y-soluille, koska mikroskoopilla 

tarkasteltaessa alustoilla oli havaittavissa aikaisemmin viljeltyjen solujen tai pinnoitteiden 

jäänteitä. On todennäköistä, että ensimmäisten kasvatusten ongelmat johtuivat pinnan 

hydrofobisuudesta, koska alussa pinnoitteet pipetoitiin alustalle vain muutamaksi tunniksi, 

jonka jälkeen ne pipetoitiin pois. Myöhemmin protokollaa muutettiin siten, että pinnoitteiden 

annettiin vaikuttaa alustalla yön yli 4 asteessa ◦C:sta. Vertauksen vuoksi myös MEA-alusta 

jota ei pinnoitettu, oli yön yli 4 asteessa ◦C:sta. Tämän jälkeen solut kiinnittyivät alustoille 

jopa ilman pinnoitetta.  

 

Pienten muutosten jälkeen viljelyprotokolla saatiin optimoitua, jonka jälkeen solujen todettiin 

kiinnittyvän kullekkin pinnoitteelle ominaisella tavallaan. Odottamattomasti solut kiinnittyvät 

myös ilman pinnoitetta. Tämä johtui luultavasti syöpäsolujen aggressiivisesta kyvystä 

kiinnittyä alustan pohjaan verrattuna normaaleihin hermosoluihin. Pinnoittamattomalla 

alustalla oli havaittavissa solujen kasaantumista varsinkin ensimmäisellä viljelykerralla. 
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Solujen kasaantuminen johtui luultavimmin pinnan hydrofobisuudesta, koska pinnoitteilla 

MEA-alustasta saadaan hydrofiilinen. Luultavasti SH-SY5Y-solut itse tuottivat normaalia 

enemmän adheesioproteiineja, joilla ne tarttuvat vähän hydrofobisemmankin alustan pintaan 

pystymättä kuitenkaan levittäytymään tasaisesti alustalle.  

 

Viime aikoina useissa tutkimuksissa, joissa tarkoituksena on kiinnittää soluviljelmiä alustaan, 

on pinnoitteeksi valittu PEI (Lelong ym., 1992; Vancha ym., 2004). Myös MEA-

tutkimuksissa PEI on suosittu pinnoitevaihtoehto soluviljelmien kiinnitykseen (Egert & 

Meyer, 2005; Potter & DeMarse, 2001). Tämän työn tulokset osoittavat, että PEI+laminiini 

käyttäytyy pinnoitteena eri tavalla kuin PLL+laminiini, PDL+laminiini tai laminiini yksinään. 

PEI+laminiinilla soluja kiinnittyi selvästi vähemmän, mutta ne olivat morfologialtaan 

enemmän hermosolun kaltaisia (kolmiomainen sooma ja pitkät neuriitit) kuin muilla 

pinnoitteilla. PDL ja PLL laminiinin kanssa sekä laminiini ovat oivia pinnoitevaihtoehtoja 

silloin, kun tarkoituksena on kiinnittää mahdollisimman paljon SH-SY5Y-soluja MEA-

alustalle. SH-SY5Y-solut kiinnittyivät runsaslukuisesti näiden pinnoitteiden kanssa, mutta 

solut eivät näyttäneet fenotyypiltään yhtään niin erilaistuneilta kuin PEI+laminiinilla 

pinnoitetut solut.  

 

Solujen kasvutiheyttä määritettiin automaattisella kuvankäsittelymenetelmällä. Tätä työtä 

varten suunniteltu kuvankäsittelymenetelmä vahvisti silmämääräisesti tehtyjä havaintoja siitä, 

että PEI+laminiinilla kasvutiheys oli alhaisempi kuin muilla pinnoitteilla. Tämä on luultavasti 

seurausta PEI:n kemiallisesta rakenteesta. Rakenne eroaa PDL:stä ja PLL:stä niin, että PEI:n 

rakenteessa ei ole yhtään negatiivista varausta, jolloin solut kiinnittyvät vielä tiukemmin 

alustaan. Automaattisella kuvankäsittelymenetelmällä toteutettu solutiheyden analyysi on 

tärkeä apuväline silmämääräisen tarkastelun rinnalla. Menetelmällä saadaan nopeasti, 

minuuteissa, laskettua erilaisia tunnuslukuja viljelmästä otetusta mikroskooppikuvasta. 

Saatujen tunnuslukujen ja analyysin perusteella voidaan verrata eri pinnoitteiden vaikutuksia 

solutiheyksiin sekä peräkkäisten viljelykertojen välisiä eroja solujen kiinnittymiseen. Eri 

viljelykerroilla pinnoitteiden väliset vaikutussuhteet solujen kiinnittymiseen pysyivät 

samoina. Jälkimmäisellä viljelykerralla soluja kiinnittyi kaksinkertainen määrä lähes samassa 

suhteessa kaikilla pinnoitteilla sekä ilman pinnoitetta. Tämä kuvastaa sitä muutosta, joka 

tapahtui ensimmäisen viljelyn jälkeen alustojen hydrofiilisyydessä. Kun alustoja säilöttiin 

pitkään ilman nestettä huoneenlämmössä, eikä 4 asteessa ◦C:sta, alustojen pinta muuttui 
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takaisin hydrofobiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä esiviljely alustoille ennen 

varsinaisten MEA-mittausten aloittamista.     

 

Pro gradu -tutkielman tulokset osoittavat, että PEI+laminiini-pinnoitteella on merkittävä 

vaikutus SH-SY5Y-solujen morfologiaan ja sitoutumiseen. Tarkasteltaessa yksityiskohtaisesti 

PEI+laminiini-pinnoitteen päällä kasvavaa SH-SY5Y-soluviljelmää voidaan todeta, että 

viljelmässä ei ollut havaittavissa yhtään glia-solun tyyppistä niin kutsuttua ”litteää”-SH-

SY5Y-solua, toisin kuin pinnoittamattomalla alustalla kasvavassa viljelmässä (kuva 5.12. D ja 

E ). Kuvassa 5.12. E ”litteä”-SH-SY5Y-solu on rajattu punaisella viivalla. Vastikään Biagiotti 

ryhmineen julkaisi merkittävän tutkimuksen SH-SY5Y-solujen uudistumiskyvystä (Biagiotti 

ym., 2006). Julkaisussa osoitetaan, että SH-SY5Y-solulinjasta on löydettävissä 

solupopulaatio, joka käyttäytyy kuten kantasolut. SH-SY5Y-linjan solut luokitellaan 

sitoutumiskyvyn perusteella heikosti (N-tyypin solut) ja voimakkaasti kiinnittyviin (S-tyypin 

solut) soluihin. S-tyypin solut ovat morfologialtaan juuri niin kutsuttujen ”litteiden”-SH-

SY5Y-solujen kaltaisia. S-tyypin solut ovat palautumattomasti erilaistuneet sileäksi 

lihaskudoslinjaksi, kun N-tyypin solut on poistettu kasvuympäristöstä. S-tyypin soluilla ei ole 

osoitettu olevan ionikanava-aktiivisuutta ennen kuin solut kypsyvät ja kehittyvät pidemmälle. 

N-tyypin solut tutkijat luokittelevat hermosolujen kaltaisiksi heikosti kiinnittyviksi soluiksi, 

joilla on edelleen kyky lisääntyä (Biagiotti ym., 2006).  

 

Morfologialtaan PEI+laminiini-pinnoitteella kasvavat solut vaikuttavat N-tyypin soluilta. 

Myös runsas synaptisten vesikkelien havainnointi PEI+laminiini-pinnoitteella kasvavissa 

soluissa viittaa siihen, että solut olisivat N-tyypin soluja eivätkä S-tyypin. Kuten jo aiemmin 

mainittu, PEI:n rakenne (ei negatiivisia varauksia) vaikuttaa solujen kiinnittymiseen eri 

tavalla kuin PLL:n tai PDL:n rakenne (negatiivisia varauksia). PEI:n on todettu kiinnittävän 

heikosti sitoutuvia soluja (Vancha ym., 2004), mikä tukee hypoteesiamme siitä, että 

PEI+laminiini-pinnoitekin antaa paremman kiinnittymismahdollisuuden SH-SY5Y-solulinjan 

heikosti kiinnittyville (N-tyypin) soluille. Aihe vaatii lisää jatkotutkimuksia, joissa olisi 

merkittävää erottaa SH-SY5Y-solulinjasta Biagiottin tavalla N-tyypin soluja ja viljellä niitä 

MEA-alustalla. (LuK Taina Roihan pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa Tuula Jalosen 

ryhmässä tulee käsittelemään S- ja N-tyypin solujen erottamista SH-SY5Y-solulinjasta.) 
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6.5. ADAM23-geenin ilmentyminen 
Yhtenä pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää onko RA:n ja/tai CHOL:n lisäyksellä 

vaikutusta aivo-ADAM-geenin, ADAM23:n ilmentymiseen erilaistuvissa SH-SY5Y-soluissa. 

Tavoitteena oli alustavasti tutkia ADAM23-geenin ilmentymistä mahdollisena neuronaalisina 

erilaistumismarkkerina, koska sen tiedettiin osallistuvan nisäkäsaivojen hermosoluverkoston 

kehitykseen (Leighton ym., 2001). ADAM-kokeet tuottivat tärkeitä viitteitä siitä, mihin 

jatkotutkimuksissa kannattaa keskittyä ja miten soveltaa ADAM23-geenin ilmentymisistä SH-

SY5Y-soluissa erilaistumismarkkerina.  

 

ADAM23-PCR-alukkeet monistivat näytteistä odotetun mittaista cDNA:ta (221 bp). Tulokset 

osoittavat, että ADAM23-PCR-tuotetta monistui kaikissa muissa solunäytteissä 

lukuunottamatta näytteitä, joissa soluja oli käsitelty CHOL:lla kolme ja kymmenen päivää tai 

RA+CHOL:lla kymmenen päivää. Tulokset viittaavat siihen, että kolesteroli heikentää 

ADAM23-geenin ilmenemistä SH-SY5Y-soluissa. Tämä tulos on merkittävä, koska 

aikaisemmin ei tiedetty ilmentyykö ADAM23-geeniä lainkaan SH-SY5Y-solulinjassa.  

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen aikana Sun ynnä muut julkaisivat tuloksia, jotka tukevat 

tämän tutkimuksen kysymystenasettelun asianmukaisuutta (Sun ym., 2007). Sun ryhmineen 

osoittaa, että ADAM23-lähetti-RNA-taso ei muuttunut ihmisalkion syöpäsolulinjaa (P19) 

erilaistettaessa RA:lla. Tässä pro gradu -työssä osoitetaan, että RA-käsittely ei muuntanut 

ADAM23-ilmentymistä myöskään SH-SY5Y-soluissa. Se, että ADAM23-geenin inaktivaatio 

aiheutti P19-solujen neuronaalisen erilaistumisen (Sun ym., 2007) viittaa selkeästi ADAM23-

geenitoiminnan osallisuuteen näiden solujen neuronaalisessa erilaistumisessa. Koska CHOL-

käsittely alensi ADAM23-lähetti-RNA-tasoa SH-5YSY-soluissa, on jatkossa tärkeää tutkia 

lähemmin ADAM23-ilmentymisen säätelyn mahdollista roolia myös SH-5YSY-solujen 

neuronaalisessa erilaistumisessa. Tutkimukset siitä, että ADAM23 on keskeinen 

nisäkäsaivojen hermosoluverkoston kehityksessä (Leighton ym., 2001) ja ADAM23-

vastareseptorin (αvβ3-integriinin) osallisuus synapsien muodostukseen ja toimintaan (Chavis 

& Westbrook, 2001) tukevat hypoteesiamme, että ADAM23:lla on rooli SH-SY5Y-soluejn 

erilaistumisessa ja synapsien muodostuksessa.  

 

Tulevissa tutkimuksissa on mielenkiintoista selvittää tarkemmin ADAM23:n roolia SH-

SY5Y-solujen erilaistumisessa ja synapsien muodostuksessa. Jatkotutkimuksissa kannattaa 
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ADAM23 lähetti-RNA-tasoja tutkia kvantitatiivisella PCR:llä, koska tavallisen PCR-

menetelmän tulokset ovat alustavia ja suuntaa-antavia. On mielenkiintoista selvittää, että 

sisältääkö monistettu PCR-tuote vain oletettua sekvenssiä vai onko kyseessä esimerkiksi 

vaihtoehtoinen geenituote vaihtoehtoisen eksonienkäytön seurauksena. Tämän vuoksi 

kannattaa PCR-tuotteet sekvenoida jatkotutkimuksissa.  

 

Työssä tehdyn molekyylibiologisen tutkimuksen liittäminen solubiologisiin ja 

sähköfysiologisiin tutkimustavoitteisiimme edistää poikkitieteellistä tutkimusta sekä 

mahdollistaa uusien innovatiivisten teknologioiden syntyä. 
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7. Johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ihmisen SH-SY5Y-neuroblastoomasolulinjan soveltuvuutta 

sähköfysiologisiin monielektrodimittauksiin. MEA-menetelmällä suoritetut mittaukset 

biosähköisesti aktiivisista soluista auttavat tutkijoita ymmärtämään solujen sähköfysiologista 

toimintaa ja soluille ominaista tapaa kommunikoida keskenään. Menetelmän avulla pystytään 

selvittämään miten lääkeaineet vaikuttavat terveiden solujen tai 

vaurioituneiden/mutatoituneiden solujen biosähköiseen käyttäytymiseen. Kuitenkin, useat 

tutkimusryhmät tutkivat MEA-menetelmällä ainoastaan eläinten soluja, koska ihmisten soluja 

on vaikeampi hankkia luovuttajien vähyyden ja hankalien eettisten lupakäytäntöjen vuoksi. 

 

SH-SY5Y-solut ovat ihmisen syöpäsoluja, joista on viime aikoina löytynyt 

kantasolupopulaatio. SH-SY5Y-soluissa tiedetään esiintyvän useita hermovälittäjäaineiden 

reseptoreita ja niiden tiedetään laukovan aktiopotentiaaleja. Kuitenkaan vielä ei ole tietoa, 

millaisilla käsittelyillä SH-SY5Y-solut saadaan optimaalisesti sähköisesti aktiivisiksi ja 

muodostamaan MEA-rekisteröinteihin soveltuvia hermoverkkoja. SH-SY5Y-soluja ei ole 

aiemmin tutkittu MEA-menetelmällä.  

 

Tutkimukset aloitettiin tutkimalla retinoiinihapon (RA) ja kolesterolin (CHOL) vaikutuksia 

SH-SY5Y-solujen erilaistumiseen, solujen morfologiaan, synaptisten vesikkelien 

muodostukseen ja ekso- ja endosytoivan vesikkelikierrätyksen aktivoimiseen. Tulokset 

osoittavat, että RA indusoi soluissa neuriittien kasvua ja niiden lisääntynyttä 

haaroittuneisuutta. Sekä RA ja CHOL indusoivat SH-SY5Y-soluissa synaptisten vesikkelien 

muodostusta sekä ekso- ja endosytoivaa vesikkelikierrätystä. Merkittävää tuloksissa on se, 

että myös yksin CHOL lisää soluissa vesikkelikierrätystä verrattuna soluihin, joita ei ole 

käsitelty CHOL:lla. Tutkimuksessa havaittiin, että ”litteissä”-SH-SY5Y-soluissa ei ole 

havaittavissa synaptisten vesikkelien muodostusta eikä aktiivista vesikkelikierrätystä. 

RA+CHOL-käsittely vaikuttaa toimivalta yhdistelmältä erilaistaa SH-SY5Y-soluja 

biosähköisesti aktiivisiksi hermosoluiksi MEA-mittauksia varten. 

 

Jatkossa RA+CHOL-käsiteltyjä SH-SY5Y-soluja kannattaa tutkia neuronaalisilla 

markkereilla, kuten aivosolujen mikrotubulukseen kiinnittyvällä MAP-2 proteiinilla ja 
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neuronaalisella tumamarkkerilla NeuN:lla, jotta varmistutaan solujen neuronaalisesta 

luonteesta. Suoritettaessa pitkäkestoisia MEA-mittauksia on olennaista, että viljellyt solut ja 

niiden muodostama soluverkko pysyvät paikoillaan muuttumattomina koko mittauksen ajan. 

Solujen jakautuminen pitää siis saada pysähtymään. RA:n on tutkittu inhiboivan solujen 

lisääntymistä, mutta se ei välttämättä pysäytä lisääntymistä kokonaan. Tämän vuoksi 

jatkotutkimuksissa on selvitettävä onko olemassa jokin yhdiste, joka pysäyttää solujen 

jakaantumisen kokonaan. 

 

Työn tulokset osoittavat, että SH-SY5Y-solulinjan soluja on suhteellisen helppo viljellä 

MEA-alustalla. Solut kiinnittyvät alustaan jopa ilman pinnoitteitakin, toisin kuin normaalit 

hermosolut. Toisaalta solut eivät jakaannu alustalle tasaisesti ilman pinnoitteita. PLL- ja PDL-

pinnoitteet laminiinin kanssa sekä pelkkä laminiini mahdollistavat SH-SY5Y-solujen 

runsaslukuisen ja tasaisen kiinnittymisen MEA-alustaan. Huomioitavaa työn 

pinnoitetuloksissa on se, että PEI yhdessä laminiinin kanssa vaikuttaa SH-SY5Y-solujen 

kiinnittymiseen MEA-alustaan eri tavalla kuin muut testatut pinnoitteet. PEI+laminiini 

kiinnittää MEA-alustaan SH-SY5Y-solulinjan soluista luultavasti vain hermosolun kaltaisia 

soluja (N-tyyppi) eikä SH-SY5Y-solulinjasta vastikään löydettyjä sileänlihassolulinjan soluja 

(S-tyyppi). Kyseistä havaintoa on syytä tutkia edelleen todistaaksemme sen oikeellisuuden. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pinnoitteilla on suuri vaikutus tutkittuun soluviljelmään, oli 

kyseessä sitten primäärisolut tai solulinjan solut. Tutkimuksen kohteena oleva solutyyppi 

saattaa hyvinkin muuttua, riippuen siitä mitä pinnoitetta käytetään. Pinnoite voi olla 

suotuisampi tietyille solutyypeille, jolloin se mahdollisesti eliminoi toisentyyppisiä soluja, 

kiinnittäen esimerkiksi heikosti kiinnittyviä soluja alustaan normaalia enemmän. 

 

Tutkimukset ADAM23-geenin ilmentymisestä RA:lla ja CHOL:lla käsittelyissä SH-SY5Y-

soluissa osoittavat, että ADAM23-geenin ilmentyminen heikentyy kolesteroli lisäyksen 

seurauksena. Tämä antaa viitteitä siitä, että ADAM23:lla on rooli SH-SY5Y-solujen 

erilaistumisessa ja synapsien muodostuksessa. Jatkossa kannattaa keskittyä tutkimaan 

ADAM23-geenien ilmentymistä kvantitatiivisella PCR:llä. 

 

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat merkittäviä ja tutkijayhteisö on osoittanut kiinnostusta 

tuloksia kohtaan (Teppola ym., 2008). Pro gradu -tutkielmassa tehty työ lisää tietämystä 

muun muassa siitä, kuinka optimoida MEA-alustan käsittelytapoja, SH-SY5Y-solulinjan 

viljelyä ja erilaistamista tulevia MEA-mittauksia varten. 
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Liite 1 
 

Tyrode-liuos: 

 

119 mM NACl 

2,5 mM KCl 

4 mM MgCl2 

30 mM Glukoosi 

25 mM HEPES 

2 mM CaCl2  

 

Stimuloiva tyrode-liuos: 

 

80 mM KCl  

29 mM NACl 

2mM MgCl2 

30mM Glukoosi 

25mM HEPES 

2 mMCaCl2 

 

Petausaine 

 

50 mg p-fenyleenidiaminia liuotetaan 5 ml:aa. PBS:a. Seokseen lisätään 45 ml glyseriiniä. 

Liuoksen pH säädetään kahdeksaan 0,5 M karbonaattipuskurilla, jonka pH on 9. Liuos 

suodatetaan pimeässä tummaan pulloon ja säilytetään kylmässä. Tämän jälkeen 100 µl:aan 

edellä valmistettua liuosta sekoitetaan 900 µl glyserolia ja 12µl 0,5M 

natriumkarbonaattiliuosta.  
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