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Kasvutekijät ovat pieniä, hormonin kaltaisia valkuaisaineita, joilla on monia tärkeitä
tehtäviä solujen kasvun ja erilaistumisen säätelyssä. Erityisesti transformoiva kasvutekijä
beeta -geeniperheeseen kuuluvat polypeptidit, kuten eräät luun morfogeneettiset proteiinit, ovat tärkeitä kovakudosten kasvulle ja erilaistumiselle. Kasvutekijöiden avulla pyritään tulevaisuudessa lisäämään mm. luun, hammasluun ja ruston muodostusta ja nopeuttamaan kovakudosten vaurioiden ja puutosten paranemista. Kliiniset hoitokokeet
ovat jo meneillään, mutta luotettavia tuloksia on vasta vähän. Kliinisen käytön yhtenä
ongelmana on kasvutekijöiden nopea inaktivoituminen ja kulkeutuminen pois vaikutuspaikalta. Tämän vuoksi tutkimus keskittyy sopivien kantajamateriaalien sekä geeniterapia- ja kantasolumenetelmien kehittämiseen.

K

asvutekijät ovat välttämättömiä yksilön kehitykselle. Ne säätelevät solujen kasvua ja
erilaistumista kudoksiksi ja elimiksi. Aikuisella ne osallistuvat mm. kudosten uusiutumiseen ja kudosvaurioiden paranemiseen. Tärkeimpiä kovakudosten kehitykseen osallistuvia
kasvutekijöitä ovat transformoiva kasvutekijä
beeta (TGF-β) -geeniperheen jäsenet, joita käsiteltiin Duodecim-lehdessä ensimmäisen kerran
17 vuotta sitten (Keski-Oja ja Alitalo, 1986).
TGF-β-perheen jäsenet säätelevät mm. luun,
hampaan ja ruston muodostumista, verisuonten
kehittymistä, pehmytkudosvaurioiden paranemista sekä monien hormonien eritystä (Chang
ym. 2002). Myös epidermaalinen kasvutekijä
(EGF), fibroblastikasvutekijä (FGF), insuliininkaltainen kasvutekijä (IGF), verihiutalekasvutekijä (PDGF) ja endoteelikasvutekijä (VEGF)
osallistuvat kovakudosten muodostumiseen. Ne
mm. lisäävät DNA- ja proteiinisynteesiä luussa
ja muualla elimistössä ja edistävät solujen jakaantumista ja erilaistumista sekä verisuonten
muodostumista (Lieberman ym. 2002a).
Duodecim 2004;120:311–8

TGF-ββ-geeniperhe
TGF-β-geeniperheeseen tiedetään kuuluvan yli
50 jäsentä, joista nelisenkymmentä on löydetty
ihmiseltä (taulukko 1). Geeniperhe jaetaan neljään alaperheeseen, jotka ovat TGF-β, aktiviiniinhibiinit, luun morfogeneettiset proteiinit
(BMP) ja Müllerin tiehyeiden estotekijä (MIS).
Lisäksi perheeseen kuuluu muutama kaukaisempi jäsen.
TGF-β-geeniperheen kasvutekijät ovat kooltaan noin 25–30 kDa. Proteiinista muodostuu
ensin inaktiivinen esiaste, joka koostuu signaalipeptidistä, heikosti konservoituneesta esialueesta ja proteiinin kypsästä osasta (kuva 1A).
Inaktiivista proteiinia on runsaasti varastoituneena mm. luussa ja hammasluussa, josta sitä
vapautuu esimerkiksi trauman yhteydessä, kun
elimistö tarvitsee kasvutekijöitä korjaamaan kudosvauriota. Tällöin proteiinin kypsä osa irtoaa
ja vapautuu muodostamaan aktiivisen kasvutekijädimeerin (kuva 1).
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Taulukko 1. Transformoivan kasvutekijä beetan (TGF-β) geeniperhe ihmisellä.
Proteiini

Kudosvaikutus

TGF-β-alaperhe
TGF-β1
TGF-β2
TGF-β3

Säätelevät mm. solujen kasvua ja
erilaistumista ja solujen ulkoisen väliaineen muodostusta

Aktiviini-inhibiini-alaperhe
Aktiviini-inhibiini βA
Säätelevät mm. useiden hormoAktiviini-inhibiini βB
nien eritystä sekä luun ja hamAktiviini-inhibiini βC
paan kasvua ja kehitystä
Aktiviini-inhibiini βE
Inhibiini α
BMP-alaperhe
BMP-2 (BMP-2a)
BMP-3 (osteogeniini)
BMP-4 (BMP-2b)
BMP-5
BMP-6
BMP-7 (OP-1)
BMP-8 (OP-2)

Säätelevät mm. hampaan, ruston
ja luun kasvua ja erilaistumista
sekä luuhaavan paranemista

BMP-9 (GDF-2)

Liittyy maksan toimintaan

BMP-10

Ei tutkittu

BMP-11 (GDF-11)

Osallistuu useiden kudosten kehitykseen

BMP-15 (GDF-9b)

Osallistuu munarakkulan kehitykseen

BMP-16 (nodaali)

Säätelee sydämen kehitystä

GDF-1

Osallistuu sikiön kehityksen säätelyyn, ilmentyy aivoissa

GDF-3

Ei tutkittu

GDF-5 (BMP-14)
GDF-6 (BMP-13)
GDF-7 (BMP-12)

Saattavat osallistua ligamenttien
(mm. hampaan kiinnityssäikeiden)
sekä jänteiden ja luun kehitykseen

GDF-8 (myostatiini)

Säätelee lihasten muodostusta

GDF-9

Osallistuu munarakkulan kehitykseen

GDF-10 (BMP-3b)

Osallistuu luun muodostukseen

GDF-15

Ei tutkittu

MIS (AMH)

Estää Müllerin tiehyen muodostusta,
säätelee munarakkulan kehitystä

BMP = luun morfogeneettinen proteiini, GDF = kasvu- ja erilaistumistekijä, MIS = Müllerin tiehyiden estotekijä, OP =
osteogeeninen proteiini, AMH = anti-Müller-hormoni
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Luun morfogeneettiset proteiinit
Ensimmäiset havainnot luun morfogeneettisten
proteiinien luuta indusoivasta vaikutuksesta kuvasi yhdysvaltalainen ortopedi ja tutkija M. R.
Urist vuonna 1965. Hän osoitti, että implantoitaessa demineralisoitua luuta koe-eläimen ihonalaiseen sidekudokseen sinne muodostui ensin
rustoa ja sitten luuta (osteoinduktio). Tämän
vuoksi kyseiset luusta löydetyt kasvutekijät nimettiin luun morfogeneettisiksi proteiineiksi.
Tutkimuksissa käytettiin aluksi lehmän luusta
eristettyä, osittain puhdistettua ja useita eri
BMP-kasvutekijöitä sisältävää uutetta (crude
BMP). Tätä tutkimuslinjaa on jatkettu pyrkimyksenä löytää mahdollisimman luonnonmukainen seos luun eri BMP-kasvutekijöitä (Tuominen ym. 2000). Molekyylibiologisten tutkimusmenetelmien kehittymisen myötä alettiin
tutkia myös yksittäisten luusta eristettyjen proteiinien ja rekombinanttiproteiinien (geeniteknisesti tuotettu yhdistelmäproteiini) vaikutuksia.
BMP-perheeseen kuuluu jo toistakymmentä proteiinia, joista monet osallistuvat kovakudosten
muodostukseen (taulukko 1).
Toisin kuin muilla luun muodostukseen ja paranemiseen liittyvillä kasvutekijöillä ainoastaan
luun morfogeneettisilla proteiineilla on kyky
muodostaa luuta in vivo. BMP-molekyylien löytymistä pidetään suurena edistysaskeleena luubiologian alalla. Kliinisiin sovelluksiin tähtäävä
BMP-tutkimus on edennyt nopeasti, ja se, mitä
ennakoitiin kymmenen vuotta sitten, on jo osittain toteutunut (Peltonen ja Lindholm 1992).

Kasvutekijöiden anto
hoidettavaan kudokseen
Yhtenä kliiniseen käytön ongelmana on liukoisten ja paikallisesti vaikuttavien valkuaisaineiden
nopea inaktivoituminen ja kulkeutuminen pois
hoidettavasta kudoksesta. Tämän vuoksi kasvutekijöiden antoon on pyritty kehittämään optimaalisia menetelmiä (kuva 2).
Proteiiniterapiassa pyritään pienentämään
tarvittavan kasvutekijän määrää ja pidentämään
vaikutusaikaa kohdekudoksessa kantajamateriaalien avulla (kuva 2 A). Kantajan tulee olla
K. Heikinheimo ym.

elävään kudokseen sopiva (bioyhteensopiva) ja
vapauttaa liukoista kasvutekijämolekyyliä riittävän hitaasti, jotta uuden kudoksen muodostuminen käynnistyy. Kantaja voi olla joko elimistössä hajoava (biohajoava), jolloin luu korvaa
materiaalin kokonaan, tai hajoamaton, jolloin
materiaali jää pysyvästi elimistöön antamaan tukea luustolle (esim. tekonivelet). Huokoinen
pintakerros on eduksi, ja hajoamattomia materiaaleja käytettäessä se mahdollistaa luun ja
implantin välisen mekaanisen lukkiutumisen,
koska tällöin luu pääsee kasvamaan implantin
sisälle. Tärkeitä ominaisuuksia hyvälle kantajamateriaalille ovat myös biomekaaninen yhteensopivuus, steriloitavuus, helppo- ja monikäyttöisyys, säilyvyys ja hinta (Groeneveld ja Burger
2000, Li ja Wozney 2001).
Kasvutekijöiden hallitussa annossa käytettävät materiaalit voidaan jakaa neljään ryhmään:
1) luonnon polymeerit, 2) keinotekoiset polymeerit, 3) epäorgaaniset materiaalit ja 4) näiden
yhdistelmät eli komposiitit (Li ja Wozney 2001)
(taulukko 2).
Yksifaasiset materiaalit eivät ole osoittautuneet optimaalisiksi. Nykyään tutkimus kohdistuukin eri materiaalien yhdistämiseen, jolloin
materiaalin ominaisuudet voidaan räätälöidä sopiviksi. Esimerkiksi polymeeri voidaan funktionalisoida kasvutekijän kiinnittymisen kannalta
optimaaliseksi, ja lujitekuitujen lisäyksellä saada vastaamaan luun biomekaanisia vaatimuksia.
Geeniterapian avulla solu saadaan tuottamaan haluttua kasvutekijäproteiinia kohdeympäristöönsä jopa kuuden viikon ajan (Alden
ym. 2002). Hoitoa on kokeiltu vasta eläimillä,
eikä kliiniseen käyttöön liittyviä riskejä vielä
tunneta. In vivo -geeniterapiassa halutun geenin
sisältämä vektori (esim. adenovirus) siirretään
kohdekudokseen injektiolla tai kantajamateriaaliin yhdistettynä (kuva 2 B). Ex vivo -geeniterapiassa solut eristetään yleisimmin luuytimestä
tai lihaksesta, ja niihin siirretään haluttu geeni
in vitro. Tämän jälkeen geneettisesti muokatut
solut siirretään kohdekudokseen sellaisenaan
(kuva 2 C) tai kantajamateriaaliin yhdistettynä.
Tällöin solut kykenevät paitsi tuottamaan kasvutekijää myös itse erilaistumaan kovakudosta
muodostaviksi soluiksi. In vivo -geeniterapia on

helpompi toteuttaa, mutta ex vivo -geeniterapia
vaikuttaisi turvallisemmalta (Li ja Wozney
2001).
Kantasoluista toivotaan apua erityisesti sellaisten vaurioiden hoitoon, jotka ovat muutoin
vaikeasti tai ei lainkaan paranevia, kuten tuhoutunut rusto (esim. reuman vaikutuksesta),
heikkorakenteinen luu (esim. sädetetty tai osteoporoottinen) sekä hampaan kiille ja kiinnityskudokset. Kantasoluja voidaan eristää mm.
ihmisen alkiosta tai hoidettavasta potilaasta, ja
kovakudosta muodostavia kantasoluja löytyy
luuytimestä (Liippo ja Lassila 2003). Eristetyt

A

Signaalipeptidi

Kasvutekijän esiaste

Esialue

Kypsä osa

ss

Aktiivinen
kasvutekijä

B

Kuva 1. TGF-β-kasvutekijöiden proteiinirakenne. A) Proteiinin
esiasteesta muodostuu aktiivinen kasvutekijä, esimerkiksi luun
morfogeneettinen proteiini 2 (BMP-2). Kasvutekijä koostuu
kahden kypsän osan muodostamasta dimeeristä, jossa rikkisilta
yhdistää puolikkaat toisiinsa. B) BMP-2-dimeerin kolmiulotteinen malli. Ketjujen sisäiset ja väliset rikkisillat on merkitty punaisella. (Molekyylikoordinaatit: Protein Data Bank).
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kantasolut saadaan erilaistumaan haluttuun
suuntaan kasvattamalla niitä tiettyjen kasvutekijöiden läsnä ollessa. Tämän jälkeen esimerkiksi luusoluiksi erilaistuneet solut voidaan siirtää hoidettavaan kudokseen sellaisenaan (kuva
2 D) tai yhdessä kantajamateriaalin tai kasvutekijöiden tai molempien kanssa. Kantasolumenetelmien avulla on parhaassa tapauksessa
mahdollista kasvattaa kokonaisia elimiä tai niiden osia kuten hampaita, mutta se edellyttää
kehitystä säätelevien geenien ja niiden signaalinsiirtojärjestelmien tarkkaa tuntemusta (Heikinheimo ym. 1998, Thesleff ja Tummers 2003).

Kasvutekijöillä saatuja eläinkoetuloksia
Luun morfogeneettiset proteiinit. Kasvutekijöitä BMP-2 ja BMP-7 (Osteogeeninen proteiini

A. Proteiiniterapia

B. In vivo -geeniterapia

(OP-1)) on tutkittu jo pitkään eri eläimillä (hiiri, rotta, kaniini, koira, miniporsas, vuohi, apina). Kantajamateriaalina on käytetty yleisimmin
naudan demineralisoitua luuta ja kollageenia
sekä biohajoavia muoveja. BMP-2:n ja -7:n
avulla on edistetty hammasluun ja hammassementin uusiutumista, leukojen alueen laajojen
luupuutosten paranemista ja vahvistettu poskiontelon pohjaa (augmentaatio) hammasimplanttihoitoa varten (Li ja Wozney 2001,
Schliephake 2002, Thesleff ja Tummers 2003).
Pitkien luiden ja kallon luupuutosten paranemisesta, selkärangan luudutusleikkauksista ja luun
venytyshoidoista on myös saatu lupaavia tuloksia BMP-2:n, -3:n tai -7:n avulla (Li ja Wozney
2001, Li ym. 2002, Lieberman ym. 2002a).
Ex vivo -geeniterapiaa on kokeiltu pitkien luiden ja kallon luupuutosten hoidossa rohkaise-

C. Ex vivo -geeniterapia

D. Kantasoluterapia

Kasvutekijägeeni

Kantajamateriaali

Kasvutekijä

Vektori

Erilaistumaton
solu

Kasvutekijä

Kuva 2. Kasvutekijöiden antomenetelmiä. A) Proteiiniterapia. Kasvutekijäproteiinin (esim. luun morfogeneettisen proteiini 2:n
eli BMP-2:n) anto yhdessä kantajamateriaalin kanssa. B) In vivo -geeniterapia. Kasvutekijägeenin (esim. BMP-2) siirto hoidettavaan kohteeseen vektorin avulla. C) Ex vivo -geeniterapia. Kasvutekijägeenin siirto geneettisesti muokattujen solujen avulla.
D) Kantasoluterapia. Kasvutekijöiden (mm. BMP-2:n) avulla luusoluiksi (osteoblasti) erilaistettujen kantasolujen siirto.
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vin tuloksin (Alden ym. 2002, Lieberman ym.
2002b). In vivo -geeniterapian avulla on mm.
saatu muodostumaan uudisluuta putkiluun
puutoksiin sekä edistetty jännesiirteen kiinnittymistä luuhun (Uusitalo ym. 2001, Alden ym.
2002, Martinek ym. 2002).
Muut kasvutekijät. Myös IGF-1:n, FGF:n,
PDGF:n ja TGF-β:n vaikutuksia luupuutosten ja
hampaan kiinnityskudosten paranemisessa on tutkittu vaihtelevin tuloksin (Tielinen ym. 1998, Lieberman ym. 2002a, Schliephake 2002). IGF:n ja
PDGF:n yhdistelmän on havaittu edistävän mm.
hampaiden kiinnityskudosten paranemista yksittäisiä proteiineja paremmin (Schliephake 2002).
Kallon ja alaleuan luupuutosten hoidossa on
kokeiltu perifeerisestä verestä eristettyä verihiutalekonsentraattia (platelet rich plasma, PRP)
yhdessä luusiirteen kanssa vaihtelevin tuloksin

(Aghaloo ym. 2002, Schliephake 2002). PRP sisältää useita eri kasvutekijöitä (mm. FGF, IGF,
PDGF, TGF-β ja VEGF) ja osallistuu kudosten
paranemiseen nopeuttamalla muun muassa solujen jakautumista ja verisuonten kehittymistä
(Schliephake 2002). PRP ei kuitenkaan ole osteoinduktiivinen materiaali, eikä sen vaikutuksia luun muodostukseen tunneta tarkemmin.
Koska monilla kasvutekijöillä näyttää olevan
edullisia vaikutuksia luun muodostukseen eri
koe-eläimissä, useista kasvutekijöistä koottu
seos yhdessä sopivan kantajamateriaalin kanssa
saattaisi osoittautua kliinisessä käytössä tehokkaimmaksi (Cheng ym. 2003). Eri kasvutekijöiden heterodimeerien (kuten BMP-2/7 ja BMP-4/
7) on myös osoitettu olevan vastaavia homodimeerejä osteoinduktiivisempia (Groeneveld ja
Burger 2000).

Taulukko 2. Kasvutekijöiden kanssa käytettäviä kantajamateriaaleja ja niiden ominaisuuksia.
Kantajamateriaali

Edut

Haitat

Hyvä bioyhteensopivuus
Luonnollinen tarttumispinta
kasvutekijöille

Steriloiminen vaikeaa
Vähäinen lujuus

Keinotekoiset polymeerit
PCL, PGA, PLA, PLGA,
polyanhydridi, polyfosfaatti,
PMMA

Muunneltavat ominaisuudet
Valmistus ja steriloiminen
helppoa

Saattavat aiheuttaa tulehdusta (mm.
liukenevat osat) ja hajoamistuotteet
Saattavat denaturoida proteiineja
Vähäinen lujuus

Epäorgaaniset materiaalit
Alumiinioksidi,
BAG, CPC, HA, koralli, TCP,
titaani

Luunkaltainen rakenne
Hyvä tarttumispinta kasvutekijöille

Prosessoiminen vaikeaa
Hauraita
Suuri kimmomoduuli

Eri materiaalien parhaiden
ominaisuuksien yhdistäminen
Hallittu biohajoavuus tai -aktiivisuus
Mahdollisuus suureen lujuuteen

Valmistus monimutkaisempaa
Pitkäaikaisvaikutuksista ei tietoa

Luonnon polymeerit
Alginaatti, fibriini, hyaluronaatti,
kollageeni, kitosaani

Komposiitit
FRC,
kollageeni/polymeeri-BAG,
kollageeni/polymeeri-HA,
kollageeni/polymeeri-koralli,
kollageeni/polymeeri-PLGA,
kollageeni/polymeeri-TCP

BAG = bioaktiivinen lasi, CPC = kalsiumfosfaattisementti, FRC = kuitulujitteiset komposiitit, HA = hydoroksiapatiitti, PCL = polykaprolaktoni, PGA = polyglykolidi, PLA = polyaktidi, PLGA = polyaktidi-glykolidikopolymeeri,
PMMA = polymetyylimetakrylaatti, TCP = trikalsiumfosfaatti
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Kasvutekijöiden käyttö
suu- ja leukakirurgiassa
Tärkeimmät suu- ja leukakirurgiset käyttöalueet, joihin kasvutekijöistä toivotaan saatavan
apua, ovat luusiirteen määrän vähentäminen ja
parhaassa tapauksessa välttyminen luusiirteen
otolta kokonaan, luutumisen nopeuttaminen
hammasimplanttien ja luunsiirtojen yhteydessä
sekä kasvomurtumien hoidossa, heikkorakenteisen (esim. sädetetyn tai osteoporoottisen) luun
vahvistaminen sekä luun venytyshoito.
Pilottitutkimuksissa on yleensä pyritty arvioimaan kollageenisieneen imeytetyn ihmisen rekombinantti-BMP-2:n ja -7:n (rhBMP-2 ja -7)
käyttökelpoisuutta poskiontelon pohjan ja leukaluun vahvistamisessa sekä hampaan poistokuopan parantamisessa implanttihoitoa varten.
Lähes kaikilla eli yhdellätoista kahdestatoista
rhBMP-2-tutkimuspotilaasta havaittiin merkittävää luun muodostusta poskiontelon pohjalla
(Boyne ym. 1997). Myöhemmässä rhBMP-2-tutkimuksessa luu parani normaalin kaltaiseksi
hampaiden poistokuopissa kuudella potilaalla ja
leukaluussa neljällä, eikä yhtään hammasimplanttia menetetty kolmen vuoden seurantajakson aikana (Cochran ym. 2000). Kahdessa
erillisessä tutkimuksessa pyrittiin vahvistamaan
poskiontelon pohjaa (yhteensä kuusi potilasta)
rhBMP-7:n avulla (Groeneveld ym. 1999, van
den Bergh ym. 2000). Tulokset eivät olleet kuitenkaan vakuuttavia.
Verihiutalekonsentraattia (PRP) on kokeiltu
alaleuan laajojen luupuutosten hoidossa ja poskiontelon pohjan vahvistamisessa (Marx ym.
1998, Froum ym. 2002). Marx ym. (1998) havaitsivat potilaan omaan hohkaluuhun sekoitetulla PRP:llä hoidetuissa luupuutoksissa tiheämpää luunkasvua kuin pelkällä hohkaluulla hoidetuissa. Froum ym. (2002) käyttivät poskiontelon pohjan vahvistamisessa PRP:tä yhdistettynä demineralisoituun naudan luuhun ja pieneen määrään autogeenista luuta. Testiryhmän
ja verrokkien välillä ei havaittu eroja luun muodostuksessa eikä luu-implanttiliitoksessa.
Osa edellä mainituista alustavista tutkimustuloksista herättää toiveita kasvutekijöiden kliinisestä käytöstä suu- ja leukakirurgiassa. Tarvi316

taan kuitenkin lisää kontrolloituja, satunnaistettuja tutkimuksia suuremmilla potilasmäärillä
sekä kasvutekijäyhdistelmiin ja annosteluun liittyvien ongelmien ratkaisua. Seuranta-aikojen tulee olla riittävän pitkiä, jotta kasvutekijöiden
mahdolliset systeemivaikutukset selviävät. Myös
potilaan omat kasvutekijät ja hormonit saattavat vaikuttaa kasvutekijöiden käyttäytymiseen
in vivo (Groeneveld ja Burger 2000).

Kasvutekijöiden käyttö ortopediassa
ja traumatologiassa
Kaksi tärkeintä aihetta rhBMP-kasvutekijöiden
käytölle ortopedian alueella ovat selkärangan
luudutusleikkaukset ja murtumien paranemisen
edistäminen eli toimenpiteet, joissa on totunnaisesti käytetty joko autogeenista tai allogeenista
induktiivista luunsiirtoa. Markkinoille on tulossa uusia synteettisiä luusiirteen korvikeaineita.
Tällaisten aineiden käyttö on ollut vielä suhteellisen vähäistä (alle 10 % kaikista luusiirteistä)
Euroopassa ja Yhdysvalloissa (Greenwald ym.
2001). Uusilla materiaaleilla pyritään korvaamaan muun muassa allogeenisia hohkaluusiirteitä, joita on käytetty yleisesti Suomessa (Lassus ym. 1999) ja muualla Euroopassa, sekä demineralisoidusta luusta tehtyjä osteoinduktiivisia tuotteita, joita on käytetty suhteellisesti
enemmän Yhdysvalloissa. Eri luunkorvikemateriaalien keskinäisen paremmuuden arviointi on
vaikeaa, koska suoria vertailevia satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty (Greenwald
ym. 2001). Myös eri hoitovaihtoehtoja vertailevat taloudelliset tutkimukset puuttuvat.
Kliiniseen käyttöön on hyväksytty kaksi geenitekniikalla valmistettua BMP-kasvutekijää
rhBMP-2 (InductOs, Wyeth) ja rhBMP-7 (OP1) (Osigraft, Stryker Biotech). Molemmat tuotteet perustuvat naudan kollageenin käyttöön
kasvutekijän paikallisessa annossa ja edellyttävät hajoavan kollageenisienen kirurgista implantaatiota. Euroopassa rhBMP-2:n kliinisen käytön aiheena ovat tuoreet säären avomurtumat
ja rhBMP-7:n käyttö on hyväksytty säärimurtumien hidastuneissa luutumisissa, joissa sen on
osoitettu toimivan yhtä tehokkaasti kuin autoK. Heikinheimo ym.

geeninen luusiirre (Friedlaender ym. 2001). Laa- viä perifeerisen veren suodatusmenetelmiä, joiljimmassa kansainvälisessä monikeskustutkimuk- la päästään verihiutaleiden ja niiden mukana
sessa oli mukana 450 avosäärimurtumapotilasta seuraavien kasvutekijöiden välittömään paikal(Govender ym. 2002). Murtumien ydinnaula- liseen antoon. Näistä menetelmistä ei ole kuiukseen liitettiin satunnaistetusti paikallinen tenkaan vielä riittävää kliinistä näyttöä.
rhBMP-2-kasvutekijähoito. Säären avomurtumien paraneminen on tunnetusti ongelmallisinta,
ja jopa puolella potilaista joudutaan uusintatoi- Lopuksi
menpiteeseen luutumisen aikaansaamiseksi. Tulokset osoittivat, että rhBMP-2-kasvutekijähoi- Alustavat kliiniset tutkimukset BMP-kasvutekidolla voidaan vähentää merkitsevästi näiden uu- jöiden käytöstä kovakudosten hoidossa ovat olsintatoimenpiteiden määrää, ja myös säärimur- leet enimmäkseen rohkaisevia ja tukeneet eläinkokeissa saatuja tuloksia. Potilasmäärät ovat
tumien paraneminen oli nopeampaa.
Yhdysvalloissa FDA:n hyväksymä laajin käyt- kuitenkin olleet toistaiseksi pieniä ja verrokkitöalue ovat selkärangan luudutustoimenpiteet, ryhmät ovat usein puuttuneet. Tulosten luotetjoissa on raportoitu hyviä tuloksia rhBMP-2:n tavuuden lisäämiseksi tarvitaan enemmän mokäytöstä erityisesti interkorporaalisissa nikama- nikeskustutkimuksia suurilla potilasmäärillä.
luudutuksissa (Boden ym. 2002). Kasvutekijä- Kasvutekijöiden laajenevan käytön esteenä on
hoidolla on korvattu autogeenista luusiirrettä useita edelleen ratkaisemattomia ongelmia, kuleikkauksissa, joissa käytetään erityyppisiä avoi- ten kysymys proteiinin oikeasta annoksesta, kalmia implantteja nikamakorpusten välillä (Bur- lis hinta ja optimaalisen kantajamateriaalin
kus ym. 2002). Myös rhBMP-7-kasvutekijällä puuttuminen. Biomateriaali-, geeniterapia- ja
näyttää olevan autogeeniseen luunsiirtoon ver- kantasolututkimuksien toivotaan osaltaan ratrattava teho selän luudutusleikkauksissa (Johns- kaisevan näitä ongelmia. Tutkimus on kuitenson ym. 2002).
kin vasta aluillaan, eikä kasvutekijöiden käyttöSuurimpia odotuksia on kohdistettu BMP- turvallisuudesta, mm. systeemivaikutuksista, ole
kasvutekijöiden kliiniseen käyttöön luuimplant- vielä tehty riittävän pitkäkestoisia seurantatuttien kuten tekonivelten kiinnityksen edistämi- kimuksia. BMP-kasvutekijöiden odotetaan kuisessä. Tässä suhteessa biologinen vaste kasvute- tenkin muodostuvan tulevaisuudessa tärkeäksi
kijään näyttää olevan monimutkaisempi kuin on osaksi suu- ja leukakirurgisia sekä ortopedisia
oletettu, vaikka kokeellisissa olosuhteissa on ja traumatologisia hoitoja.
saatu positiivisia tuloksia
(Murakami ym. 2003).
BMP-hoito voi indusoida
hohkaluualueella primaariYDINASIAT
sesti luuresorption ennen
➤ Kasvutekijät ovat välttämättömiä solujen kasvulle ja kehitykosteoinduktiivista vastetta.
Tällainen biologinen vaste
selle.
saattaa rajoittaa vastaavaa
➤ Luun muodostukseen liittyviä kasvutekijöitä voidaan käyttää
kasvutekijähoitoa myös nikovakudosten korjaavassa hoidossa.
velen viereisissä hohkaluumurtumissa.
➤ Alustavat kliiniset hoitokokeet ovat olleet lupaavia, mutta tuRekombinanttiproteiinilosten luotettavuuden lisäämiseksi tarvitaan lisää monikeskusen rinnalle on tulossa potitutkimuksia.
laasta eristetty PRP. Kliini➤ Kasvutekijöiden laajenevaan käyttöön liittyy useita ratkaiseseen käyttöön on saatavilla
mattomia ongelmia.
suhteellisen yksinkertaisia
leikkausten aikana käytettäKasvutekijöiden käyttömahdollisuuksia luupuutosten ja -sairauksien hoidossa
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