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TYÖSSÄ KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ 

 
Lyhenteen perustana olevat sanat lähtökohtaisesti alkuperäiskielellä (tai informatiivisimmalla 
tavalla esitettynä), tarvittaessa lyhyt suomenkielinen selitys suluissa 
 
APC Adenomatous polyposis coli (tuumorisuppressori) 

BARX1 BarH-like homeobox 1 (transkriptiofaktori) 

CDK Cyclin-dependent kinase (solusykliä säätelevä entsyymi) 

CDT1 Chromatin licencing and DNA replication factor 1 (solusyklin säätelijä) 

DEPC Diethyl pyrocarbonate (dietyylipyrokarbonaatti, tuhoaa RNaaseja) 

DKK Dickkopf (WNT-vastavaikuttaja) 

DVL Dishevelled-homologi (WNT-polun jäsen) 

DLX Distal-less homeobox (transkriptiofaktori) 

EDA Ektodysplasiini A (EDA-polun ligandi) 

E Alkion (embryo) ikä päivinä hedelmöityksestä 

EPCAM Epithelial cell adhesion molecule (epiteelisolumarkkeri) 

FACS Fluorescence-activated cell sorting (solujen lajittelu fluoresenssin perusteella) 

FBS Fetal bovine serum (vasikan seerumi) 

FGF Fibroblast growth factor (fibroblastikasvutekijä) 

FST Follistatiini (TGFβ-inhibiittori) 

FUCCI Fluorescent ubiquitination-based cell cycle indicator (solusykli-indikaattori) 

FZD Frizzled class receptor (WNT-reseptori) 

GAS1 Growth arrest specific 1 (SHH-inhibiittori) 

GLI GLI-perheen sinkkisormiproteiini (SHH-polun jäsen) 

G1 Solusyklin 1. kasvuvaihe 

G2 Solusyklin 2. kasvuvaihe 

Hox Homeoottinen geeni eli kaavoittumisen isäntägeeni 

I Inkisiivi eli etuhammas 

IFT88 Intraflagellar transport 88 (SHH-polun jäsen) 

Inhba Inhibin, beta A (TGFβ-polun Aktiviini A-proteiinia koodaava geeni) 

K Kieli 

K14 Keratiini-14 (epiteelimarkkeri) 

K17-GFP Keratiini-17-GFP (epiteelimarkkeri) 

LEF Lymphoid enhancer factor (WNT-polun jäsen) 

LHX LIM homeobox (transkriptiofaktori) 
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LRP5/6 Low density lipoprotein receptor 5/6 (WNT-polun reseptori) 

M Molaari eli poskihammas 

M Mitoosi (puhuttaessa solusyklistä) 

MSX Msh homeobox (transkriptiofaktori) 

NF-κB  Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (transkription 

säätelijä) 

OSR2 Odd-skipped related transcription factor 2 (transkriptiofaktori) 

PAX Paired box 9 (transkriptiofaktori) 

PBS Phosphate buffered saline (fosfaattipuskuroitu suolaliuos) 

PCP Planar cell polarity (tasonapaistuminen) 

PFA Paraformaldehydi  

PITX2 Paired-like homeodomain 2 (transkriptiofaktori) 

PTC Patched (SHH-reseptori) 

p21 Sykliiniriippuvainen kinaasi-inhibiittori 1 (solusyklin säätelijä) 

p63 Transformation-related protein 63 (transkriptiotekijä) 

RUNX Runt-related transcription factor (transkriptiofaktori)  

S DNA-synteesivaihe solusyklissä 

SHH Sonic hedgehog-ligandi 

SMAD7 SMAD family member 7 (TGFβ-inhibiittori)   

SMO Smoothened, frizzled class receptor (Shh-polun jäsen) 

Sostdc1 Sclerostin domain containing 1 (BMP- ja WNT-inhibiittoria koodaava geeni) 

SOX2 SRY (sex determining region Y)-box 2 (transkriptiofaktori) 

TGFβ Transforming growth factor β- eli transformoiva kasvutekijä β-ligandi 

TUNEL Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (apoptoottisten 

solujen värjäys) 

WMISH Whole mount in situ hybridization (koko kudoksen in situ-hybridisaatio) 

WNT Banaanikärpäsen Wingless-homologi- eli WNT-perheen jäsen 

XEDAR X-linked ectodermal dysplasia receptor (EDA-A2-reseptori) 

ZO-1 Tiiviin liitoksen proteiini ZO-1 

ZPA Zone of polarizing activity (raajan signaalikeskus) 
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1 Johdanto 

1.1 Hampaat tutkimuskohteena ja työn tarkoitus 
 

Hampaat ovat merkittävä tutkimuskohde useasta syystä. Hammas on malli elinten kehityksen 

eli organogeneesin tutkimuksessa (Arechaga 1995; Thesleff 1995): eri kudokset ovat helposti 

erotettavissa ja elimelle kehitettyjen kokeellisten tekniikoiden kirjo on mittava. Hyvin säilyviä 

hampaita on käytetty evoluution ja lajien välisten sukulaisuussuhteiden tutkimuksessa (Butler 

1995) - myös muinaisen eliön elintavan voi päätellä sen hammastyypeistä (Kermack ja 

Kermack 1984 sit. Muller ja Wagner 1991). Hampaiden terveys on lisäksi tärkeä tekijä 

ihmisen eliniän määräytymisessä, puheen selkeydessä ja yksilön viehättävyydessä (DeWitte ja 

Bekvalac 2010; Knipfer ym. 2014; Ker ym. 2008). Vaikka hoito keinotekoisilla 

hammasimplanteilla on mahdollista, se ei ole ongelmatonta. Niinpä alkuperäistä vastaavien 

hampaiden synnyttäminen menetettyjen tilalle on kiivaan tutkimuksen kohde - joskin 

toistaiseksi kaukainen tavoite (Jussila ja Thesleff 2012). 

 

Tämän työn tarkoitus on lisätä tietämystä hampaiden alkioaikaisesta solubiologisesta 

varhaiskehityksestä, josta tiedetään huomattavan vähän tutkimusalan pitkästä historiasta 

huolimatta. Työn kiinnostuksen kohteena on hammasjuoste, hammasplakodi ja hammassilmu 

sekä etenkin hammasplakodin vähän tunnettu varhainen signaalikeskus. Hampaan 

varhaiskehitystä tutkittiin yhdistämällä alan vakiintuneita menetelmiä – kuten 

geeniekspressiokuvioiden tutkimista in situ-hybridisaatiolla – uudempiin lähestymistapoihin: 

elävään kuvantamiseen ja solusykli-indikaattorihiirten käyttöön. Kun ymmärrys hampaiden 

varhaiskehityksestä kasvaa, voidaan myös selvittää, mikä saa hampaaksi kehittyvät 

solupopulaatiot muuttumaan evoluution kulussa. Samoin varhaiskehityksen tutkimus voi 

johtaa uusiin oivalluksiin hammasregeneraation eli hampaiden uusiutumisen saralla, 

esimerkiksi paljastamalla uusia tekijöitä, jotka vaikuttavat kantasolujen erilaistumiseen 

hampaan soluiksi. 

 

Seuraavassa kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi työn ymmärtämisen kannalta 

välttämättömät taustatiedot yksilönkehityksestä yleensä ja hampaan kehityksestä erityisesti. 

Samoin esitellään alan keskeiset tutkimustulokset, jotka ovat valottaneet hampaan kehityksen 

molekulaarista säätelyä ja kehityksen solubiologisia mekanismeja. Oma osionsa omistetaan 

myös hampaiden ex vivo-kasvattamisen sekä kuvantamisen mahdollisuuksille ja haasteille. 
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1.2 Hiiren hampaat 
 

Nisäkkäillä on neljä hammastyyppiä: etuhampaat (inkisiivit), kulmahampaat, välihampaat ja 

poskihampaat (molaarit). Terävät etu- ja kulmahampaat ovat sopeutuneet ruoan 

leikkaamiseen ja nystermäiset väli- ja poskihampaat hienontamiseen. Hampaat korvautuvat 

yleensä uusilla kerran elämän aikana maitohampaiden vaihtuessa pysyviksi hampaiksi 

(Tummers ja Thesleff 2009). Aikuisella ihmisellä on kussakin leuassaan kaksi paria 

etuhampaita, yhdet kulmahampaat, kaksi paria välihampaita ja kolmet poskihampaat, joista 

taaimmaiset ovat myöhään puhkeavat viisaudenhampaat. Hampaan näkyvää, kovan ja 

soluttoman kiilteen peittämää osaa kutsutaan kruunuksi. Kiilteen alla on hammasluuta ja 

hammasydin, jonka solut pitävät hammasluuta yllä ja jossa hampaan verisuonet ja hermotus 

sijaitsevat. Hampaassa voi olla yksi tai useampi juuri, joka kiinnittyy leukaluuhun 

periodontaalisen ligamentin eli sidekudossäikeen avulla. Juuressa ei ole kiillettä vaan sitä 

peittää hammassementti. 

 

Tässä työssä käytetyllä mallieliöllä, kotihiirellä (Mus musculus), on pitkälle kehittynyt 

hampaisto: kussakin leuanpuoliskossa on etuhammas, hampaaton diasteema eli hammasloma 

sekä kolme poskihammasta (kuva 1A.). Etuhammas kasvaa jatkuvasti tyven kantasolujen 

avulla sopeumana jyrsijän elintapoihin. Hiirellä ei ole maitohampaita eli hampaat eivät 

korvaudu uusilla, vaikka aiemmin lajin kehityshistoriassa näin on ollut (Munne ym. 2009). 

Yksilönkehityksen aikana hammaslomassa voidaan yläleuassa havaita kehityksessä 

pysähtyviä hampaan alkuja, ns. hammasrudimentteja - jäänteiden oletetaan heijastavan hiiren 

kehityshistoriaa: olihan lajin esi-isillä enemmän hampaita kuin nykyisellä hiirellä (Keränen 

ym. 1999).  

 

Kun ilmaistaan esimerkiksi geenin ilmentymisen suhteellista sijaintia kehittyvässä leuassa, 

työssä käytetään samoja termejä kuin Mina ym. (1995): mesiaalinen tarkoittaa lähempänä 

leuan keskilinjaa olevaa ja lateraalinen lähempänä leuan nivelkohtaa olevaa ja vastaavasti 

linguaalinen lähempänä kielen puolta olevaa ja labiaalinen huulta lähempänä olevaa (kuva 

1B.). Näytteiden ikä ilmaistaan päivinä hedelmöityksestä (E), esimerkiksi E12 eli kaksitoista 

päivää hedelmöityksestä – puolikkaat päivät erotetaan pisteellä tieteenalan vakiintuneen 

käytännön mukaan (esimerkiksi E11.5). 
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1.3 Hiiri hammastutkimuksen mallieliönä 
 

Hiiri on suosittu mallieliö useista syistä (ks. esim. Rosenthal ja Brown 2007). Hiiri on 

anatomialtaan, fysiologialtaan ja perimältään lähellä ihmistä. Hiirten avulla tehtävä tutkimus 

ei ennen kaikkia eettisistä mutta myös käytännöllisistä syistä olisi yleensä mahdollista 

ihmiskoehenkilöillä. Tutkimus on tehokasta, sillä hiiri on pienikokoinen, helppohoitoinen, 

nopeasti lisääntyvä ja sillä on lyhyt elinkaari. Sisäinen alkionkehitys vaikeuttaa 

yksilönkehityksen tutkimista - kehitysbiologisen tutkimuksen avuksi onkin kehitetty 

monenlaisia kudosviljelymenetelmiä. Sisäsiittoisten hiirikantojen käyttäminen vähentää 

kokeiden sisäistä vaihtelua.  

 

Luonnolliset hiirimutantit toimivat monen ihmisen perinnöllisen sairauden mallina. Nykyisillä 

geenitekniikan menetelmillä voidaan saada aikaan tarkoin tunnettuja muutoksia hiiren 

perimässä. Siirtämällä hiiren hedelmöittyneeseen munasoluun tai alkion kantasoluihin 

haluttua perimäainesta (hiiren tai toisen lajin perimää sellaisenaan tai muunneltuna) 

satunnaisesti tai samanpaikkaista tekijäinvaihduntaa hyödyntämällä voidaan tuottaa joko 

muunnettu versio geenistä (siirtogeeninen hiiri) tai poistogeenisiä hiiriä, joilla ei ole lainkaan 

Kuva 1. Hiiren hampaisto ja sijainnin ilmaiseminen hiiren 
leuassa. A. Hiiren hampaisto koostuu etuhampaista ja 
kolmesta poskihampaasta kummallakin puolella leukaa. Väli- 
ja kulmahampaat puuttuvat, sen sijaan hiirellä on hampaaton 
diasteema eli hammasloma. B. Sijainti kehittyvässä leuassa 
(kuvattu ylhäältä päin, vaaleanharmaa alue merkitsee 
kehittyvää kieltä) ilmaistaan akseleilla mesiaalinen-
lateraalinen eli lähempänä keskilinjaa tai leukaniveltä ja 
labiaalinen-linguaalinen eli lähempänä huulta tai kieltä. 
Kuvassa katkoviivoitettuna alueet, joilla hampaiden kehitys 
käynnistyy.  
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toimivaa kopiota geenistä. Yhdessä siirto- ja poistogeenisiä hiirilinjoja nimitetään 

muuntogeenisiksi hiiriksi. Tekniikoita on hienosäädetty niin, että vaikutusta voidaan säädellä 

ajassa ja paikassa: esimerkiksi siirtogeeni voidaan suunnitella toimimaan vain tietyssä 

kudoksessa tai geenin ilmentyminen voi olla ulkoisen tekijän annostelusta riippuvainen. 

Tämän työn kannalta tärkeimpiä ovat reportterihiiret, joiden avulla nähdään, missä soluissa ja 

kudoksissa tutkittava geeni ilmenee. Reportterihiirillä on siirtogeeni, jonka geenituote on joko 

tietyllä valon aallonpituudella fluoresoiva proteiini (kuten tässä tutkimuksessa) tai 

värireaktion katalysoiva entsyymi. Tähän ns. reportterigeeniin voidaan liittää tutkittavan 

geenin säätelyalue. Fluoresoiva proteiini mahdollistaa geenin ilmentymisen tutkimisen 

elävissä soluissa, sillä se ei ole solun toiminnan kannalta juurikaan haitallinen.  

 

Mitä tulee hampaiden kehityksen tutkimiseen, hiirellä tehtävällä kokeellisella tutkimuksella 

on vuosikymmenten historia. Tutkimustieto hampaan kehityksestä rakentuukin suuressa 

määrin (muttei yksinomaan) hiiren avulla saavutettuihin tuloksiin (ten Cate 1995). Hiiren 

kussakin leuanpuoliskossa on varhaisessa vaiheessa vain kaksi hampaan alkua (rudimentit 

pois lukien), mitä voidaan pitää käytännön rajoitteena tutkimukselle. Toisaalta hiirimutantit, 

joissa hammaslukumäärä on kasvanut lähemmäksi muiden nisäkkäiden hammaslukua, voivat 

valottaa hammaslukumäärän säätelyä. 

 

Yleisesti käytössä olevien solubiologisten tutkimusmenetelmien ohella (leikkeet, vasta-

ainevärjäykset ym.) hiiren alkion leukoja ja hammasaiheita on kasvatettu eliön ulkopuolella 

(ex vivo) jo yli viidenkymmenen vuoden ajan (Glasstone 1966) ja eri tavoin manipuloitujen 

hammaskudosten kasvattamisella siirrännäisinä silmän sisällä tai munuaiskapselissa on pitkät 

menestyksekkäät perinteet (Song ym. 2007). Helposti saavutettava hammas on mahdollistanut 

useimpien uusien tekniikoiden hyödyntämisen tutkimuksessa – esimerkiksi RNA-

interferenssin käytön geenien hiljentämiseen (Song ym. 2006). Hiirellä tehty tutkimus on 

yleistettävissä: on olemassa vahva näyttö, että hampaiden kehitystä säätelevät geenit ovat 

samat eri hammastyypeissä ja eri lajeilla (Tummers ja Thesleff 2009; Richman ja Handrigan 

2011).  
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2 Yksilönkehityksen yleiset tapahtumat hammasalueen näkökulmasta 

2.1 Alkiokerrokset 
 

Hedelmöittyneessä munasolussa on kaikki tarvittava tieto uuden yksilön rakentumiseksi. 

Hedelmöittynyt munasolu alkaa jakautua ja syntyy solurypäle (morula). Solurypäleestä 

kehittyy ontto alkiorakkula ja tämän alkiorakkulan sisällä olevan solumassan solut 

muodostavat gastrulaatioksi kutsutussa hallitun solujen liikkeen, jakautumisen ja 

erilaistumisen tapahtumassa kolme alkiokerrosta, joista varsinainen alkio kehittyy. Eri 

selkärankaisalkioiden varhaiskehitys on huomattavan samanlainen. Sisimmästä 

alkiokerroksesta eli endodermistä kehittyy ruoansulatuskanava ja keuhkot (Roberts 2000; 

Rossi ym. 2001) ja keskimmäisestä alkiokerroksesta eli mesodermistä kehittyy muun muassa 

sydän, munuaiset, luukudos sekä lihakset (Slack ym. 1990). Tämän työn kannalta merkittävin 

alkiokerroksista on ektodermi eli alkion uloin kerros, josta syntyy ihon ulkopinta ja hermosto 

(Kelly ja Melton 1995). Hampaat ovat ektodermaalista alkuperää (Pispa ja Thesleff 2003).  

 

2.2 Ektodermaaliset elimet 
 

Yksilönkehityksessä ektodermi muodostaa pintaektodermin, hermostopienan ja 

hermostoputken. Pintaektodermista kehittyy ihon pintaosan lisäksi niin kutsutut 

ektodermaaliset elimet, joihin luetaan esimerkiksi hammas, karva, höyhen ja maitorauhanen 

(Mikkola 2007). Ektodermaalisilla elimillä on hyvin samankaltainen varhaiskehitys: 

ensimmäinen selvä merkki kehityksestä on plakodin eli epiteelipaksuneman muodostuminen 

ja samat solujen väliset viestiväylät ohjaavat kehitystä (Jussila ja Thesleff 2012). Perinnöllisiä 

sairauksia, joissa kahden tai useamman ektodermaalisen elimen kehitys on häiriintynyt, 

kutsutaan ektodermaalisiksi dysplasioiksi (Mikkola 2009). Hermostoputkesta ja 

hermostopienasta kehittyy - kuten nimi osoittaa – hermosto, mutta joskus neljänneksi 

alkiokerrokseksikin kutsutuilla hermostopienan soluilla on lukuisia muitakin kohtaloita (Nieto 

2001; Hall 2008). 

 

Ektodermaaliset kuten kaikki muutkin elimet koostuvat epiteelistä ja mesenkyymistä 

(Komada ym. 2012). Epiteelin solut ovat tiukasti kiinni toisissaan järjestäytynein soluliitoksin 

ja muodostavat levyjä tai putkia; runsaasti soluväliainetta sisältävän mesenkyymin solut eivät 

ole toisiinsa kiinnittyneitä säännöllisin liitoksin eivätkä muodosta järjestäytynyttä rakennetta 



	  

	   8	  

(Thiery ja Sleeman 2006). Epiteeli voi olla peräisin mistä tahansa alkiokerroksesta (Komada 

ym. 2012). Hampaan ja muiden ektodermaalisten elinten epiteeli on peräisin ektodermista 

(nisäkkäillä ja linnuilla) (Mikkola 2007; Rothova ym. 2012) tai tietyillä eliöryhmillä ainakin 

osin endodermista (kalojen nieluhampaat, osa aksolotlin hampaista) tutkimusalan 

käsitteenkäytöstä (ektodermaaliset elimet) huolimatta (Soukup ym. 2008). Kehittyvän elimen 

mesenkyymi on yleensä peräisin mesodermista - ja näin on yleisesti myös ektodermaalisten 

elinten osalta - mutta hampaan tapauksessa melkein koko mesenkyymi syntyy 

ektodermaalista alkuperää olevista hermostopienan soluista (Imai ym. 1996)  ja sitä 

kutsutaankin usein ektomesenkyymiksi (Hall 2008; Komada 2012).  

 

2.3 Hampaan morfologinen kehitys 
 

Varhainen alkion suukuoppa rajautuu ylälaidastaan pääkohoumaan, alaosastaan sydämen 

aiheeseen ja sivuilta ensimmäiseen kiduskaaripariin (vakiintuneet perustiedot suun ja 

hampaiden kehityksestä löytyvät esimerkiksi teoksesta Nanci 2007). Kasvavat kiduskaaret 

syrjäyttävät pian sydämen aiheen ja suukuoppa rajautuu vain pääkohoumaan ja kiduskaariin. 

Nisäkäsalkion kuusi kiduskaariparia vastaavat kalojen kiduskaaria, mutta kidusten sijaan 

kiduskaarista kehittyy kasvojen ja kaulan kudoksia kuten ala- ja yläleuka, korvan rakenteita ja 

lisäkilpirauhaset. Osa kiduskaarista surkastuu. Ensimmäinen kiduskaari on keskeinen tulevan 

hammasalueen kehitykselle, sillä siitä kehittyvät ylä- ja alaleuanulokkeet. Myös kieli kehittyy 

tyveä ja kielen lihaksia lukuun ottamatta ensimmäisestä kiduskaaresta. 

 

Yläleuka muodostuu kasvavien yläleuanulokkeiden yhtyessä otsa-nenäkohoumaan, jonka 

alueelle yläetuhampaat aikanaan muodostuvat - yläleuan hammasalue ei siis ole yksinomaan 

ensimmäisen kiduskaaren johdannainen (Nanci 2007). Alaleuka saa muotonsa 

alaleuanulokkeiden kummankin puoliskon ektomesenkyymin kasvaessa yhteen, kuten 

oheisesta kuvasta (kuva 2) nähdään. Kuten aiemmin on mainittu, leukojen mesenkyymi 

syntyy hermostopienan soluista, jotka vaeltavat kasvavan ensimmäisen kiduskaaren ja 

nenäkohouman alueelle (Osumi-Yamashita ym. 1994; Imai ym. 1996) ja epiteeli on 

ektodermaalista.  

 

Alaleukaan muodostuu Meckelin rusto, joka varhaisilla selkärankaisilla muodosti leuan 

tukirakenteen - leukaluu kehittyy ruston etupuolelle (Nanci 2007). Yläleuassa vastaavaa 

rustoa ei ole. Molemmissa leuoissa luutuminen lähtee liikkeelle leuan hermojen 
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haarakohdista. Myös hampaiden osalta on aikanaan ehdotettu, että kehittyvät hermot 

määräisivät tulevan hammasalueen sijainnin (mm. Kollar ja Lumsden 1979), mutta näin ei 

vaikuta ainakaan nisäkkäiden osalta olevan (Lumsden ja Buchanan 1986). 

 

Hampaiden näkyvä kehitys alkaa hiirellä E10.5-E11.0-vaiheessa, jolloin kehittyvissä leuoissa 

ajatellaan olevan yhtenäinen hevosenkengän muotoinen epiteelipaksunema eli hammasjuoste 

(dentaalilamina) (Peterkova ym. 1993 ja 1995) - vielä E9-vaiheessa suun epiteeli on ollut 

yksikerroksinen  (Richardson ym. 2014). Hammaslaminan solujen on sanottu olevan 

pylväsmäisiä ympäröivään epiteeliin verrattuna (Peterkova ym. 1995). Suun aluetta peittää 

uloimpana peridermi, litteiden solujen kerros, joka ilmestyy E10.5-vaiheesta alkaen ja peittää 

sikiötä syntymän tienoille.  Peridermi estää toisiaan lähellä olevia epiteelin osia takertumasta 

kehitykselle tuhoisasti toisiinsa, esimerkiksi ylä- ja alaleuan epiteeliä (Richardson ym. 2014).  

 

Yksittäisten hampaiden muodostuminen käynnistyy, kun epiteeli paksuuntuu hammasjuosteen 

alueella 11.-12. päivänä hedelmöityksestä paikallisesti muodostaen hammasplakodeja. 

Hampaan kehitys on esitetty kaavamaisesti kuvassa 3. Plakodit koostuvat useasta 

solukerroksesta (Biggs ja Mikkola 2014)  ja tyvikalvoa lähimmät solut ovat pylväsmäisiä 

(Peterkova 2014). Samalla useiden signaalien ilmentyminen rajoittuu plakodeihin aiemman 

kaarimaisen, hammasjuosteen muotoa seuraavan ekspression sijaan (Dassule ja McMahon 

1998). Plakodisolut on mahdollista tunnistaa Keratiini-17-proteiinin ilmentymisestä 

(McGowan ja Coulombe 1998). Tämä siirtogeenitekniikkaan yhdistettynä mahdollistaa 

plakodisolupopulaation seuraamisen, joskin Keratiini-17 ilmenee tämän työn kiinnostuksen 

kohteina olevissa kehitysvaiheissa myös peridermissä (Bianchi ym. 2005). Kyseisen 

keratiinityypin ekspressio on yhdistetty tilanteisiin, jossa epiteelin muoto on muuttumassa 

(Bianchi ym. 2005).  

Kuva 2. Suun alueen varhaiskehitys - 
oikeanpuoleisessa kuvassa varhainen 
suukuoppa, joka tosin jo rajautuu vain 
pääkohoumaan ja kiduskaaren 
johdannaisiin, vasemmalla puolella 
kasvot ovat jo pitkälle kehittyneet.  
Päiden alla alaleuka aksiaalisesti 
kuvattuna: alaleuanulokkeet 
näennäisesti sulautuvat yhteen 
ektomesenkyymin kasvaessa yhteen. 
Löyhästi mukaillen Nanci 2007. 
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Hammasplakodit syventyvät hammassilmuiksi E12.5-vaiheesta alkaen (Cohn 1957 sit. 

Dassule ym. 2000). Näiden kahden kehitysvaiheen erottavaksi tekijäksi on ehdotettu suun 

epiteelin ja hampaan alun välistä kulmaa: plakodivaiheessa kulma on suurempi tai 

samansuuruinen kuin suora kulma ja silmuvaiheessa kulma on ainakin silmun toiselta laidalta 

alle 90° (Peterkova ym. 2014). Näin siksi, että etuhampaan alku on molaariin verrattuna 

epäsymmetrinen, kieltä kohti kaartuva. Hammassilmuja ympäröivä mesenkyymi tiivistyy ja 

muodostaa hammasnystyn epiteelin laajetessa sen ympärille niin kutsutuksi lakiksi - epiteelin 

lakkimainen muoto syntyy, kun hammasepiteeli laajenee reunoiltaan keskellä olevan 

kiillekyhmyn solujen lopettaessa jakautumisen (Jernvall ja Thesleff 2000).  

 

Lakkivaihetta (E14) seuraavassa kellovaiheessa (E15-vaiheesta alkaen) hampaan kruunu 

alkaa muotoutua sekundääristen kiillekyhmyjen vaikutuksesta. Purupinnaltaan sileässä 

inkisiivissä ei tosin muodostu sekundäärisia kiillekyhmyjä toisin kuin moninystermäisissä 

poskihampaissa (Thesleff ym. 2001). Lakki- ja kellovaiheen epiteeliä kutsutaan kiille-

elimeksi. Epiteelin varsimaista osaa, joka liittää kiille-elimen suun epiteeliin, kutsutaan 

hammaslevyksi (dental cord). Hampaan kovakudokset eli hammasluu (dentiini) ja kiille 

alkavat muodostua kellovaiheessa niitä muodostavien solujen - mesenkymaalisten 

odontoblastien (hammasluun tuotto) ja epiteeliperäisten ameloblastien (kiilteen tuotto) – 

erilaistuessa (Nanci 2007). Ameloblastien erilaistumiseen asti tyvikalvo erottaa epiteelin ja 

mesenkyymin (Ruch 1983). Hampaan puhjettua sen pinnalla ei enää ole kiillettä tuottavia 

ameloblasteja, mutta hampaan ytimen odontoblastit jatkavat hammasluun ylläpitoa. Juuren 

kehitys on huomattavan hidasta kruunuun verrattuna (Nanci 2007).  

 

Vanhemmassa kirjallisuudessa vaikuttaa vallitsevan merkittävää erimielisyyttä siitä, onko 

hampaan kehityksen ensimmäinen vaihe eli dentaalilamina yhtenäinen vai ei ja myös siitä, 

Kuva 3. Hampaan varhaiskehitys 
kaavamaisesti esitettynä. Eri vaiheet 
on nimetty epiteelin muodon 
muutosten mukaan. 
Tummanharmaat alueet kuvaavat 
mesenkyymin tiivistymää. Mustalla 
merkityt alueet ovat epiteelin 
signaalikeskuksia, joita käsitellään 
osiossa 4. Kuvasarjassa epiteelin 
muoto vastaa pikemmin molaaria 
kuin inkisiiviä, joka kasvaa 
epäsymmetrisesti kohti kieltä 
kaartuen. 
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missä vaiheessa juoste muodostuu (Peterkova 1985; Mina ja Kollar 1987). Syynä tähän 

lienevät ylä- ja alaleuan erot (alaleuassa juoste ei ilmeisesti erotu leikkeissä toisin kuin 

yläleuassa), tarkastelun kohteeksi valitut kehitysvaiheet, niiden iänmäärityksen tarkkuus ja 

vanhojen menetelmien herkkyyden rajoitukset - esimerkiksi Mina ja Kollar eivät 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla tehdyillä tutkimuksilla havainneet epiteelipaksunemaa E9-

11 – alkioissa, Peterkova ym. (1993) taas olivat havaitsevinaan histologisista leikkeistä 

tekemistään 3D-malleista jopa kolmesta rinnakkaisesta paksunemasta koostuvan juosteen 

yläleuassa. Uudemmassa kirjallisuudessa yhtenäisen dentaalilaminan käsite vaikuttaa 

vakiintuneen geeniekspressiotutkimusten myötä: useita signaaleja ilmennetään aluksi 

yhtenäisenä kaarena sekä ylä- että alaleuassa (Keränen ym. 1999; Biggs ja Mikkola 2014). 

Osa tutkijoista myös nimeää rakenteet eri tavalla. Hammasjuosteesta eli dentaalilaminasta 

käytetään toisinaan käsitettä paksunema ja plakodeista käsitettä dentaalilamina tai varhainen 

silmu tai dentaalilaminalla tarkoitetaan kaikkea hampaan silmuvaihetta edeltävää kehitystä – 

käsitteellä lamina voidaan myös viitata hammaslevyyn (Biggs ja Mikkola 2014; Peterkova 

ym. 2014). Tämä voi vaikeuttaa kirjallisuuden lukemista. 

 

3 Induktiot hampaan kehityksessä 

3.1 Induktiot yksilönkehityksen yleisenä ohjausmekanismina 
 

Yksilönkehityksessä hedelmöittyneestä munasolusta tulee monisoluinen yksilö, jolla on 

lukuisia solutyyppejä järjestäytyneinä monimutkaisiksi toiminnallisiksi rakenteiksi. Järjestys 

syntyy hallitusta solujen jakautumisesta, erilaistumisesta, liikkeestä, kiinnittymisestä toisiinsa, 

muodon muutoksesta ja kuolemasta (Salazar-Ciudad 2003). Lähes poikkeuksetta solusta 

soluun kulkeutuvat signaalit säätelevät edellä mainittuja tapahtumia. Kehitysbiologiassa näitä 

viestejä kutsutaan myös morfogeeneiksi (Turing 1952). Signaalin vaikutus perustuu sen solun 

sisällä laukaisemaan entsymaattisten reaktioiden sarjaan, jota nimitetään kokonaisuutena 

signalointipoluksi – reaktioiden sarja ei useinkaan ole suoraviivainen, vaan polku voi 

haarautua. 

 

Yksilönkehityksen tutkimuksessa puhutaan induktioista, kun soluryhmät ohjaavat toistensa 

kehitystä signaloinnin avulla (Salazar-Ciudad ym. 2003). Kehitystä ohjaava viestintä on 

tyypillisesti vastavuoroista: kudokset ohjaavat toistensa kehitystä sarjana perättäisiä 

induktioita (Zhang ym. 2005). Hampaan kehityksessä keskeisessä roolissa on epiteelin ja 
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mesenkyymin vuoropuhelu, mutta myös soluryhmien välinen viestintä kudosten sisällä 

(Thesleff 2003). Viestinnän vastavuoroisuudesta huolimatta organogeneesissä voidaan usein 

erottaa soluryhmiä, jotka tietyssä kehitysvaiheessa ovat keskeisiä morfogeenien lähteitä - 

tällöin puhutaan signaalikeskuksista. 

 

Morfogeeni ei itsessään sisällä paljoakaan tietoa. Tämä mahdollistaa sen, että samoja 

signaaleja käytetään yhä uudelleen kehityksessä (Curtiss ym. 2002).  Induktion seuraus 

riippuu solun aiemmasta kehityshistoriasta ja signaalin pitoisuudesta tai vaikutusajasta 

(Ingham ja Placzek 2005) - samaan aikaan käynnissä olevat signalointipolut voivat myös 

vaikuttaa toisiinsa (Bonn ja Furlong 2008). Monissa tapauksissa solu ottaa vastaan useita 

induktioita ennen näkyvää toimintaa: aiemmat induktiot muuttavat solujen kykyä ottaa uusia 

viestejä vastaan ja niitä viestejä, joita solu puolestaan lähettää.  

 

Signaalipolun pääteasema on usein geenien ilmentymisen muutos, joskin myös esimerkiksi 

solutukirankaan kohdistuva signalointi on elinten muotoutumisessa (morfogeneesissä) 

tärkeää. Solujen erilaistuminen on juuri solutyypille ominaisen geeniekspression kehittymistä 

(Bonn ja Furlong 2008). Aiempien induktioiden seurauksena soluissa on tietty joukko geenien 

ilmentymistä sääteleviä tekijöitä (transkriptiofaktoreita kuten tässä työssä esiintyvät Foxi3 ja 

Sox2 ja niiden aputekijöitä), jotka määräävät sen, minkä geenien luentaan uusi signaali 

aiheuttaa muutoksia - geenien eri tekijöitä sitovien tehostajajaksojen kautta (Curtiss ym. 

2002). Transkriptiotekijöiden käyttö yhdistelminä ja aiemmista geeniekspressiomuutoksista 

seuraavat erot solujen reseptoreissa ja sisäisissä viestinviejissä mahdollistavat hyvin tarkan 

solutyypille ominaisen vasteen, vaikka signaaleja ja eri geenejä sääteleviä tekijöitä on 

rajallinen määrä - tämä on tärkeä selittävä mekanismi kehitysbiologiassa (Verger ja Duterque-

Coquillard 2002). Solutukirangan muutokset mahdollistavat solun muodon muuttumisen 

lisäksi muutokset solujen kiinnittymisessä toisiinsa sekä solujen liikkeen. 

 

3.2 Morfogeenien kulkeutuminen kudoksissa 
 

Keskeinen kysymys kehitysbiologiassa kuuluu, miten solujen välinen viestintä voi tuottaa 

yksittäisten solun erilaistumistapahtumien lisäksi avaruudellisesti järjestäytynyttä kehitystä 

(Wolpert 1969). Miten solut saavat tietoa sijainnistaan muihin soluihin nähden ja reagoivat 

sijaintitietoon erilaistumalla tarkoituksenmukaisesti? Wolpert (1969) ehdotti Ranskan lippu - 

mallia mekanismiksi solujen erilaistumiseen: jonkin morfogeenin pitoisuus muodostaa 
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gradientin, jonka alun perin keskenään samanlaiset solut aistivat ja tulkitsevat pitoisuuden 

perusteella eri erilaistumiskohtaloiksi tiettyjä kynnysarvoja noudattaen. Mallin periaate on 

esitetty myös kuvassa 4. Diffuusion oletettiin riittävän viestin leviämismekanismiksi niillä 

lyhyillä etäisyyksillä, joita yksilönkehityksen aikainen soluviestintä vaatisi (Turing 1952; 

Crick 1970). Gradientti syntyy, kun signaali laimenee, mitä kauemmas signaalin lähteestä 

mennään, tai sitä hajotetaan tai otetaan solujen sisään tai se sitoutuu inhibiittoriin (Zhu ja 

Scott 2004).  

 

Vaikka kokeellisissa asetelmissa on saatu 

aikaan ilmeisesti pelkkään diffuusioon 

perustuvia morfogeenigradientteja (Zhu ja 

Scott 2004), malli on osoittautunut 

riittämättömäksi selittämään havaittuja 

erilaistumiskuvioita todellisissa eliöissä - 

uusimman tiedon mukaan malli ei ole 

riittävä edes banaanikärpäsen 

varhaiskehityksessä, jossa tumien välillä 

ei ole solukalvoja ja diffundoituva 

morfogeeni voisi siis poikkeuksellisen 

vähin estein ohjata kehitystä (Gregor ym. 

2007; Kerszberg ja Wolpert 2007). Useat morfogeenit - esimerkiksi hampaan kehityksessä 

merkittävät lipideihin liitetyt SHH- ja WNT-signaalit - ovat lisäksi heikosti liukoisia, mikä 

estää niiden vapaan diffundoitumisen soluvälitilassa (Mann ja Culi 2005).  

 

Onkin ehdotettu, että morfogeenit leviävät yksinkertaisen diffuusion sijaan esimerkiksi 

lipoproteiineihin kiinnittyneinä, morfogeenin aktiivisen erityksen ja sisäänoton avulla tai 

erittävän solun ulokkeiden välittämänä (Zhu ja Scott 2004). Ensimmäinen mekanismi saa 

lisätukea siitä, että morfogeenien diffuusion on jo aiemmin todettu olevan usein riippuvaista 

solun pinnan heparaanisulfaatti-proteoglykaaneista, joilla tiedetään myös olevan 

vuorovaikutusta lipoproteiinien kanssa (Kolset ja Salmivirta 1999). Viimeiseksi mainittu 

solu-uloke- eli sytoneemavälitteinen leviäminen on vastikään SHH-signaalin osalta saanut 

monipuolista kokeellista ja edistyneeseen kuvantamiseen perustuvaa tukea (Bischoff ym. 

2013; Sanders ym. 2013). 

 

 

Kuva 4. Wolpertin Ranskan lippu - malli: solut  
aistivat morfogeenin pitoisuuden ja erilaistuvat 
kynnysarvojen mukaisesti eri kohtaloihin  
- mukaillen Kerzberg ja Wolpert 2007. 
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Myös solujen erilaistumista vasteena morfogeenin pitoisuuteen on täsmennetty. Esimerkiksi 

juuri mainitun SHH-signaloinnin osalta tiedetään, että raajan ja vatsanpuoleisen 

hermostoputken solujen erilaistuminen riippuu SHH-pitoisuuden lisäksi ainakin 

altistumisajasta signaalille (Harfe ym. 2004; Dessaud 2010) ja solut saattavat sitoutua 

korkeimman koetun pitoisuuden aikaansaamaan geenien ilmentymisen muutokseen signaalin 

pitoisuuden myöhemmästä heilahtelusta huolimatta (Balaskas ym. 2012). On myös epäselvää, 

aistivatko solut signaalin absoluuttisen pitoisuuden vai riippuuko vaikutus signaaliin 

sitoutuneiden reseptorien suhteesta vapaisiin reseptoreihin (Zhu ja Scott 2004). On myös 

ehdotettu dynaamisempaa mallia (Salazar-Ciudad ym. 2003): tietty morfogeenikonsentraatio 

ei välttämättä johdakaan tietyn solun käyttäytymisohjelman laukeamiseen vaan jatkuva 

vuorovaikutus ja signalointi ympäristön kanssa säätävät hetki hetkeltä solun roolia 

yksilökehityksessä. 

 

3.3 Induktiot hampaan kehityksessä kudosrekombinaatiokokeiden 

valottamana 
 

Hammas kehittyy epiteelin ja mesenkyymin vuoropuheluna - eristetty hammasalueen epiteeli 

tai hammasnysty eivät erilaistu hampaan kudoksiksi (Huggins ym. 1934; Koch 1967 sit. Ruch 

ym. 1983; Mina ja Kollar 1987). Epiteelin ja mesenkyymin vuorovaikutusta on tutkittu jo 

pitkään eri sijainneista ja kehitysvaiheista peräisin olevia kudoksia yhdistämällä eli 

kudosrekombinaatiokokein. Epiteeli irtoaa mesenkyymistä entsyymikäsittelyllä, mikä tekee 

koejärjestelyn mahdolliseksi.  

 

Kokeiden perusteella on vuosikymmeniä sitten päätelty, että hampaan morfologisen 

kehityksen käynnistävä signaali tulee epiteelistä mutta että myöhemmin hallitseva asema 

siirtyy mesenkyymille (Mina ja Kollar 1987; Lumsden 1988). E9-12 - vaiheen epiteeli 

ensimmäisen kiduskaaren alueelta eli tulevalta hammasalueelta käynnistää hampaan 

kehityksen yhdistettäessä toisen kiduskaaren mesenkyymin kanssa (Mina ja Kollar 1987) - 

kuten osiossa 2.3 kerrotaan, toinen kiduskaari ei normaalisti osallistu hampaiden kehitykseen. 

Oheinen kaavakuva (kuva 5) vetää yhteen kudosrekombinaatiokokeiden keskeisimmät 

tulokset.  Eniten hampaiden kehitykseen johtavia rekombinaatioita saatiin E11-vaiheen 

epiteelillä. E11- ja E12-vaiheiden välillä hampaanmuodostuskyky laskee jyrkästi ja E13-

vaiheessa epiteeli ei enää saa aikaan hammasaiheen muodostumista. On huomionarvoista, että 

hammasplakodit kehittyvät samaan aikaan, kun tämä suuri muutos tapahtuu. Samaan aikaan 
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myös hammasmesenkyymi tiivistyy. Koejärjestely tuotti vain poskihampaan kaltaisia 

hampaita ja tutkijat epäilevät, että leuan puolittaminen vaurioittaa inkisiivin alueen epiteeliä.  

 

Varhaisen eli E9-11 -vaiheen 

mesenkyymin käyttö ei johtanut 

yhteenkään hampaanalkuun (Mina ja 

Kollar 1987). E12-vaiheesta alkaen 

valtaosa ensimmäisen kiduskaaren 

mesenkyymin ja toisen kiduskaaren 

epiteelin kudosrekombinaatioista johti 

hampaan kehittymiseen - kyky hampaan 

kehityksen käynnistämiseen siirtyy 

mesenkyymille. Hampaan kehityksen 

käynnistämisen sijaan voisi tosin mielestäni 

puhua erilaistumisensa aloittaneen 

mesenkyymin kyvystä palauttaa menetetty 

hammasepiteeli tai kiille-elin.  

 

Hammassilmujen alainen E14-vaiheen mesenkyymi indusoi hampaan muodostumisen jopa 

jalkapohjan epiteelin kanssa yhdistettäessä (Kollar ja Baird 1970). E13-vaiheen ja sitä 

vanhempi mesenkyymi määrää myös hammastyypin: mikäli molaarin mesenkyymi 

yhdistetään inkisiivin epiteelin kanssa, muodostuu molaari ja inkisiivin mesenkyymi johtaa 

inkisiivin kehittymiseen, vaikka epiteeli olisi molaarin aiheesta (Kollar ja Baird 1969). Mikäli 

hermostopienasta peräisin oleva mesenkyymi muualta kuin ensimmäisen kiduskaaren alueelta 

yhdistetään varhaisen suun alueen epiteelin kanssa, hampaan kehitys alkaa (Lumsden 1988). 

Tätä pidetään osoituksena siitä, että suun mesenkyymi ei ole saanut induktiota 

hammaskohtaloon ennen saapumistaan ensimmäiseen kiduskaareen - induktio tapahtuu suun 

alueella.  

 

Edellä kuvatut kudosrekombinaatiokokeet kertovat epiteelin ja mesenkyymin välisistä 

induktioista – myöhemmin tässä työssä palataan hampaan kehityksessä esiintyviin epiteelin 

signaalikeskuksiin, jotka vaikuttavat epiteeli-mesenkyymi-vuoropuhelun lisäksi epiteelin 

sisällä. Ennen signaalikeskusten esittelyä kuitenkin paneudutaan induktioita välittävien 

morfogeenien tärkeimpiin ryhmiin yleensä ja hampaan kehityksen varhaisimmissa vaiheissa 

ja esitellään keskeiset hammasmutantit. Molekyylitason tutkimus on osoittanut, että epiteelin 

Kuva 5. Yleistävä kaavakuva Minan ja 
Kollarin 1987 kudosrekombinaatiokokeiden 
tuloksia mukaillen (pohjana artikkelin 
kuvaaja 1). Hampaanmuodostuskyky on 
aluksi epiteelillä, mutta siirtyy sitten 
mesenkyymille vaiheessa E12.  
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ja mesenkyymin välinen vuorovaikutus on dynaamisempaa ja monimutkaisempaa kuin mitä 

klassisista kudosrekombinaatiokokeista voi päätellä. 

 

4 Hampaan kehityksen molekulaarinen säätely 

4.1 Signalointipolut 
 

Yksilönkehitystä ohjaavat evoluution kulussa hyvin säilyneet viestit - samoja muutaman 

geeniperheen koodaamia viestimolekyylejä käytetään banaanikärpäsestä ihmiseen ja yhä 

uudelleen eri elimissä ja elinten eri kehitysvaiheissa. Signalointipolkujen välillä on runsaasti 

vuorovaikutusta. Signalointipoluilla on yleensä myös palautesäätelyä - polun aktivoituminen 

edistää tai estää polkuun vaadittavien geenien luentaa.  

 

Hampaan kehitykseen osallistuvia signaaleja on tutkittu pitkään ja ne on koottu tietokannaksi 

(http://bite-it.helsinki.fi; Nieminen ym. 1998). On luotu myös toinen tietokanta (ToothCODE; 

O’Connell ym. 2012), johon on hiljattain koottu mikrosirumenetelmällä kerättyä ja 

kirjallisuudessa esiintyvää dataa geenien ilmentymisestä hampaan eri kehitysvaiheissa. 

Hampaan kehitystä ohjaavat signaalit kuuluvat rakenteellisten yhtäläisyyksien perusteella 

neljään parakriinisten signaalien perheeseen, joita ovat SHH-, WNT-, FGF- ja TGFβ- perheet 

(Jernvall ja Thesleff 2000). Lisäksi TNF- eli tuumorinekroosiperheen jäsen ektodysplasiini A 

eli EDA on välttämätön hampaiden normaalille kehitykselle (Mikkola ja Thesleff 2003). 

Tutkijoita kiinnostaa, miten signaalit määräävät tulevan hammasalueen, hampaiden tarkan 

sijainnin, lukumäärän ja tyypin. Seuraavassa on yleiskuvaus mainituista signaalipoluista työn 

kannalta oleellisin painotuksin: signaalipolkujen vaikutuksesta morfogeneesin eri 

mekanismeihin annetaan yleisiä esimerkkejä.  

 

4.1.1 SHH-signalointi 
 

Nisäkkäiltä tunnetaan kolme Hedgehog-perheen proteiineja koodaavaa geeniä, joista Sonic 

hedgehog (Shh) on monipuolisin kehityksen ohjaaja – SHH voi muun muassa säädellä solujen 

erilaistumista tai edistää solunjakautumista (Ingham ja Placzek 2006; Dahmane ym. 2001; 

Dassule ym. 2000).  

 



	  

	   17	  

SHH-signalointi muuttaa GLI-proteiinin geenin luentaa edistävän ja estävän muodon 

suhteellista osuutta. Ilman signaalia PTC-reseptori estää SMO-kalvoproteiinin toiminnan ja 

GLI merkitään pilkottavaksi fosforyloimalla (Briscoe ja Thérond 2013). Pilkottu GLI toimii 

tumassa geeniekspression repressorina. PTC, SMO ja GLI sijaitsevat solukalvon värekarvassa 

(primary cilium). Hedgehog-ligandin sitoutuminen reseptoriinsa vapauttaa SMO-proteiinin 

PTC:n estävästä vaikutuksesta. SMO estää GLI:n pilkkomisen repressorimuotoon, jolloin 

pilkkomaton GLI-proteiini toimii geenien luennan aktivoijana. Selkärankaisilla on kolme 

GLI-proteiinia (GLI1, 2 ja 3), joista GLI3 toimii edellä kuvatulla tavalla. GLI2 hajotetaan 

useammin kokonaan kuin repressorimuotoon ja toimii siis vain geeninluennan aktivaattorina 

ja GLI1 ei toimi repressorina lainkaan (Ingham ja Placzek 2006). Edellä kuvatun niin 

kutsutun kanonisen viestipolun lisäksi on tutkimuksissa saatu viitteitä esimerkiksi siitä, että 

SHH-signalointi voi vaikuttaa solutukirankaan geeniekspression muutoksista 

riippumattomalla mekanismilla (Yam ym. 2009). 

 

4.1.2 WNT-signalointi 
 

SHH-signaloinnin tapaan kanoninen WNT-signalointi estää geenien luennan aktivoivan 

proteiinin pilkkomisen (Logan ja Nusse 2004; MacDonald ym. 2009). Nisäkkäillä on 19 

WNT-proteiineja koodaavaa geeniä. Ilman WNT-signaalia β-kateniini merkitään 

fosforyloimalla hajotettavaksi. Tällöin LEF/TCF-transkriptiotekijät estävät WNT-

kohdegeenien luennan. WNT-signaalin sitoutuminen FZD-reseptoriin ja avustavaan LRP5/6- 

reseptoriin aktivoi DVL-proteiinin ja β-kateniinin fosforylointi estyy. Tumaan kulkeutuva 

ehjä β-kateniini saa LEF/TCF-transkriptiofaktorit edistämään aiemmin estämiensä geenien 

luentaa. WNT-signaloinnin vastavaikuttajia tunnetaan lukuisia - yksi keskeinen esimerkki 

näistä WNT-antagonisteista on tässäkin työssä tavattava Dickkopf (DKK) - perhe. WNT-

signalointi säätelee solujen erilaistumista ja jakautumista ja vaikuttaa lisäksi solujen 

kiinnittymiseen toisiinsa geeniekspressiomuutosten kautta tai suoraan, sillä β-kateniini 

osallistuu geeninsäätelyn lisäksi soluadheesioon.  WNT-signalointia välittävät lukuisat 

muutkin viestipolut, esimerkiksi WNT/PCP (planar cell polarity) - polku, joka säätelee 

solujen ja solunjakautumisten suuntautumista ja liikettä (Seifert ja Mlodzik 2007).  

 

 

 



	  

	   18	  

4.1.3 FGF-signalointi 
 

FGF (fibroblastikasvutekijä) sitoutuu dimeerinä toimivaan FGFR-tyrosiinikinaasireseptoriin, 

jolloin reseptorin kaksi osaa fosforyloivat toisensa (Turner ja Grose 2010). Näin aktivoitunut 

reseptori aktivoi useita signaalipolkuja solussa. FGF-signalointi johtaa useimmiten 

solunjakautumiseen ja solujen liikkeeseen ja säätelee myös erilaistumista - vaste voi tosin olla 

myös päinvastainen, esimerkiksi solunjakautumista estävä. Nisäkkäillä on 15 parakriinisten 

FGF-ligandien geeniä (Itoh ja Ornitz 2011). 

 

4.1.4 TGFβ-signalointi 
 

TGFβ (transformoiva kasvutekijä β) - viestimolekyylien suurperheeseen kuuluu nisäkkäillä 

yli 30 proteiinia ja perhe jaetaan useaan alaluokkaan, joihin kuuluvat muun muassa luun 

morfogeneettiset proteiinit (BMP:t) (Weiss ja Attisano 2012). Dimeerinen TGFβ-ligandi 

sitoutuu heterotetrameeriseen seriinitreoniini-kinaasireseptoriin, jonka aktivoimat SMAD-

proteiinit siirtyvät tumaan säätelemään geenien luentaa. Kanonisen signaloinnin lisäksi 

TGFβ-ligandit voivat aktivoida myös vaihtoehtoisia signaalireittejä, esimerkiksi 

solutukirangan muokkaamiseen johtavia. 

 

4.1.5 EDA-signalointi 
 

TNF- eli tuumorinekroositekijäperheen jäsenestä ektodysplasiini A:sta tunnetaan kaksi 

vaihtoehtoisesta silmukoinnista johtuvaa muotoa, EDA-A1 ja EDA-A2, joilla on 

kummallakin oma reseptorinsa - EDAR ja XEDAR. EDAR-reitti on paremmin tunnettu: 

EDA-A1-ligandin sitoutuminen trimeeriseen EDAR-reseptoriin aktivoi signaalipolun, joka 

vapauttaa NF-κB-proteiinikompleksin - kompleksi kulkeutuu tumaan ja vaikuttaa 

geeninsäätelyyn (Lefebvre ja Mikkola 2014). XEDAR vaikuttaa osallistuvan kehityksen 

sijaan kudosten ylläpitoon. 
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4.2 Hiirimutanttien antama tieto hampaan kehityksen molekulaarisesta 

säätelystä 
 

Yhtään hiirimutanttia, jolta itse dentaalilamina puuttuisi, ei toistaiseksi tunneta (Jussila ja 

Thesleff 2012). Hiirimutanttien puute ei kuitenkaan välttämättä merkitse, ettei 

dentaalilaminan muodostuminen olisi geneettisesti määräytynyt tapahtuma vaan heijastanee 

sitä, että juosteen muodostumiseen vaadittavat geenit säätelevät erittäin perustavanlaatuisesti 

eläimen kehitystä. Esimerkiksi SHH-signaalin täysin puuttuessa ensimmäinen kiduskaari ei 

muodostu (Chiang ym. 1996) ja täten kysymystä dentaalilaminan puuttumisesta ei ole edes 

järkevää esittää. Keskeisiin kehitystapahtumiin kytkeytymisen puolesta puhuu myös se, että 

jopa linnuilla, jotka ovat menettäneet hampaansa kymmeniä miljoonia vuosia sitten, on 

hammasjuosteen kaltainen rakenne (Cheng ym. 2000). Halutun geenin ekspression tarpeeksi 

varhain suun epiteelissä lopettavia muuntogeenisiä hiiriä ei ole myöskään noin vain saatu 

aikaan – esimerkiksi epiteelin suhteen Shh-poistogeeninen hiiri lopettaa Shh:n ekspression 

vasta E12.5-vaiheessa (Dassule ym. 2000). 

 

Dentaalilaminavaiheessa eli hampaan kehityksen ensimmäisessä näkyvässä vaiheessa 

kehityksessään pysähtyvät hiirimutantit kertovat aiemmin edellä mainittujen evoluution 

kulussa säilyneiden signaalipolkujen merkityksestä hampaan kehityksessä. Hampaan kehitys 

pysähtyy laminavaiheeseen, mikäli SHH-signalointia välittävät transkriptiotekijät Gli2 ja -3 

eivät ilmenny (Hardcastle ym. 1998) tai jos BMP-signalointia välittävät Msx1 ja Msx2 

kumpikin puuttuvat mesenkyymistä (Satokata ym. 2000). WNT-signaloinnin Dkk1-

inhibiittorin yliekspressiolla on silläkin sama seuraus (Andl ym. 2002). Myös p63-

transkriptiotekijän puuttuminen epiteelistä pysäyttää hampaan kehityksen laminavaiheessa - 

kyseinen transkriptiofaktori on FGF- ja BMP-signaloinnin kohde ja säätelijä (Yang ym. 1999; 

Laurikkala ym. 2006). Se, että hampaan kehityksen pysähtyminen heti alussa vaatii 

esimerkiksi SHH-signaloinnin kohdalla sekä GLI2- että GLI3-transkriptiotekijän puuttumisen 

kertoo näiden tekijöiden toiminnan päällekkäisyydestä eli redundanssista ja hampaan 

varhaiskehityksen vakaudesta. Vakaus taas kertoo hampaiden merkityksestä evoluution 

kulussa.  

 

Yhtä suuressa joukossa tunnettuja hiirimutantteja hampaan kehitys etenee pidemmälle ja 

epiteeli tunkeutuu mesenkyymiin, mutta kehitys ei koskaan etene silmuvaihetta pidemmälle 

eli kehitys pysähtyy juuri kun hampaan indusointikyky siirtyy epiteeliltä mesenkyymille. 
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Nämä mutantit kattavat sekä varhaisen epiteelipaksuneman eli plakodin ja syvemmälle 

mesenkyymiin kasvaneen varsinaisen silmuvaiheen mutantit, sillä kirjallisuus ei tyydyttävästi 

erottele näitä kahta vaihetta. Näihin mutantteihin lukeutuu tuttujen signaalipolkujen jäseniä, 

jotka ilmeisesti horjuttavat signaalien välistä herkkää tasapainoa: Shh-signaalin ehdollinen 

poistaminen epiteelistä (Dassule ym. 2000), Bmp4-signaalin inhibiittori Nogginin 

yliekspressio ja epiteelin BMP-reseptori Bmpr1a:n tai FGF-reseptori Fgfr2b:n puutos (Pilkus 

ym. 2005; Wang ym. 2012; Andl ym. ja De Moerlooze ym. 2000) johtavat kaikki kehityksen 

pysähtymiseen silmuvaiheessa. Sama seuraus on WNT-signalointiin osallistuvan Lef1-

transkriptiotekijän puuttumisella (van Genderen ym. 1994) tai β-kateniinia koodaavan geenin 

poistamisella epiteelistä tai mesenkyymistä (Liu ym. 2008; Chen ym. 2009). Sama koskee 

mesenkymaalisten Fgf3:n ja Fgf10:n yhtäaikaista puuttumista (Wang ym. 2007). TGFβ-

perheen jäsen Aktiviini A:n puutos mesenkyymissä puolestaan johtaa inkisiivien ja alaleuan 

molaarien kehityksen seisahtumiseen silmuvaiheessa (Ferguson ym. 1998).  

 

Myös monien, pääosin mesenkymaalisten transkriptiotekijöiden puuttuminen (LEF1, PAX9, 

MSX1, RUNX2) johtaa hampaan kehityksen pysähtymiseen plakodi- tai silmuvaiheessa (van 

Genderen ym. 1994; Peters ym. 1996; Satokata ja Maas 1994; Aberg ym. 2004; Tucker ym. 

1998). Tämä ei tietenkään ole lainkaan yllättävää, pohjautuvathan kullekin yksilönkehityksen 

tapahtumalle ominaiset tarkat vasteet yleensä soluissa vallitsevaan tiettyjen 

transkriptiotekijöiden yhdistelmään kuten osiossa 3.1 kerrottiin. Jos hammasalueen 

mesenkyymin transkriptiofaktoreiden yhdistelmä jää vajavaiseksi, mesenkyymi ei kykene 

indusoimaan hampaan kehityksen seuraavaa vaihetta. 

 

Tämän työn jatkonäkymien kannalta kiinnostavia ovat myös hiirimutantit, joille kehittyy 

ylimääräisiä hampaita. Kantava periaate vaikuttaa olevan, että mikäli säilyneitä 

signaalipolkuja aktivoidaan niiden jäseniä yliekspressoimalla tai jonkin polun inhibiittori 

puuttuu, ylimääräisiä hampaita voi syntyä. Edan yliekspressio johtaa usein ylimääräisiin 

hampaisiin (Mustonen ym. 2003). Sprouty-proteiinit ovat FGF-signaloinnin estäjiä  ja 

Sprouty2- ja Sprouty4-hiirimutanteilla on myös ylimääräisiä hampaita (Klein ym. 2006). 

BMP- ja WNT-signaloinnin vastavaikuttaja Sostdc1:n puuttuminen johtaa ylimääräisiin 

plakodeihin ja edelleen ylimääräisiin ja toisinaan yhteensulautuneisiin hampaisiin (Kassai ym. 

2005; Ahn ym. 2010). Useat WNT-signalointiin vaikuttavat mutaatiot johtavat tavallista 

suurempaan hammaslukuun: niin WNT-signaloinnin tumaan välittävän β-kateniinin 

hajotuksen estäminen kuin hajotusta säätelevän Apc:n poistaminen epiteelistä (Järvinen ym. 

2006; Kuraguchi ym. 2006). Liian suuri hammaslukumäärä seuraa myös, jos sekä BMP- että 
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WNT-viestipoluille osallistuva Lrp4 poistetaan (Ohazama ym. 2008). Mikäli Shh-signaalin 

mesenkymaalinen vastavaikuttaja Gas1 puuttuu, hiiren hammaslomaan syntyy ylimääräisiä 

hampaita (Ohazama ym. 2009). Myös Hedgehog-signaloinnissa vaadittavan värekarvan 

IFT88/polaris-proteiinin puuttuminen mesenkyymistä johtaa SHH-signaloinnin 

lisääntymiseen hammaslomassa ja ylimääräisten hampaiden muodostumiseen (Liu ym. 2005; 

Ohazama ym. 2009). Viime aikoina on myös osoitettu, että geenien ilmentymistä 

negatiivisesti sääteleviin mikro-RNA:ihin puuttuminen vaikuttaa hampaiston kehitykseen 

(Michon ym. 2010). Esimerkiksi mikro-RNA:ta tuottavan entsyymin, Dicerin, ehdollinen 

poistaminen hammasepiteelistä johtaa ylimääräisiin yläinkisiiveihin (Oommen ym. 2012) – 

tältä saralta lienee odotettavissa paljon uutta tietoa lähivuosina.  

 

Ylimääräiset hampaat syntyvät usein hammasjuosteen alueelle, hiiren normaalisti 

hampaattomaan hammaslomaan. Ainakin yläleuassa kyse lienee surkastuvien 

hammasrudimenttien kehityksen jatkumisesta muuttuneen signaloinnin ansiosta. Merkittäviä 

poikkeuksia on: Osr2-poistogeenisillä hiirillä kehittyy toinen rivi poskihampaita normaalin 

hammasrivin linguaalipuolelle (Zhang ym. 2009). Monilla muilla selkärankaisilla hampaita 

syntyy useita rivejä, mutta nisäkkäillä vain yksi - hammasrivimäärän molekulaarinen säätely 

on erittäin puutteellisesti tunnettu. Myös edellä mainitut Apc-poistogeeniset ja jatkuvasti 

aktiivista β-kateniinia tuottaville hiirille syntyy hampaita muualle kuin hammasjuosteen 

alueelle. EDA-signaloinnin alaisen NF-κB-polun Ikkβ:n yliekspressio johtaa ylimääräisiin 

alaleuan inkisiiveihin kielen puolella (Blackburn ym. 2015) ja samaa nähdään myös Lrp4- ja 

Sostdc1-mutanteilla molemmissa leuoissa (Murashima-Suginami ym. 2007; Ohazama ym. 

2008 ja Charles ym. 2011).  

 

Edellä mainittujen hammasmutanttien lisäksi tunnetaan toki useita mutaatioita, jotka johtavat 

hampaan kehityksen häiriöihin myöhemmissä vaiheissa, mutta ne eivät mahdu tämän 

tarkastelun piiriin. Lisäksi joitain hampaan kehityksen varhaisvaiheen mutantteja mainitaan 

tässä tekstissä vasta myöhemmin. 

 

4.3 Hammasalueen dynaaminen signalointi 
 

Edellä olevat mutanttiesimerkit sellaisenaan osoittavat tiettyjen signaalien olevan 

välttämättömiä hampaan kehitykselle. Signalointia pitää myös säädellä ja muunnella 

ajallisesti ja eri kohdissa tulevaa hammasaluetta ja ei-hammasaluetta, jotta saadaan aikaan 
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saman lajin eri hammastyypit ja lajiominainen hampaiden lukumäärä. Näiden tekijöiden 

jäljille päästään, kun esimerkiksi vertaillaan eri signaalien tai transkriptiofaktorien 

ilmenemistä mutantin ja villityypin välillä tai tutkitaan, missä ikävaiheissa ulkoisesti 

annosteltu mutantilta puuttuva morfogeeni voi vielä palauttaa hampaan normaalin kehityksen. 

Uusi lähestymistapa on epiteelin ja mesenkyymin mikrosiruilla tai RNA-sekvensoinnilla 

kerätyn geeniekspressiodatan vertailu. 

 

Seuraavaksi kuvattava hampaan varhaisen kehityksen dynaaminen säätely antaa vastauksia 

kysymyksiin hammasalueen sekä hampaiden sijainnin, lukumäärän ja tyypin määräävistä 

tekijöistä ja selittää tutkimustiedon kertyessä yhä paremmin myös vuosikymmenten takaisten 

kudosrekombinaatiokokeiden tuloksia (kuvattu osiossa 3.2).  

 

4.4 Hammasalueen ja hammastyypin varhainen määräytyminen  
 

Jo ennen dentaalilaminan muodostumista suun alueella voi erottaa signalointitapahtumia, 

jotka ovat edellytyksenä hampaiden normaalille kehitykselle – kehitysbiologian 

perusolettamuksiin kuuluu, että ennen näkyviä morfologisia muutoksia tapahtuu valmistavaa 

signalointia. Näiden varhaisten signalointitapahtumien ajatellaan määräävän tulevan 

hammasalueen. Yksi varhaisimmista tunnetuista signaaleista on ensimmäisen kiduskaaren 

epiteelin jo E9-vaiheessa tuottama etenkin lateraalisesti ilmentyvä Fgf8-kasvutekijä (Crossley 

ja Martin 1995). FGF8-signaali todennäköisesti määrää, mikä osa ensimmäisen kiduskaaren 

epiteelistä on suun alueen epiteeliä (Tucker ym. 1999).  

 

FGF8 indusoi Lhx6/7-transkriptiotekijöiden luennan viereisessä mesenkyymissä. Nämä 

transkriptiotekijät osoittavat tulevan hammasalueen mesenkyymin: kun tekijät alkavat 

ilmentyä, ensimmäisen kiduskaaren muu mesenkyymi ei enää pysty muodostamaan hampaita 

kun se liitetään tulevan hammasalueen epiteeliin (Tucker ym. 1999). Mikäli Lhx6 ja -7 geenit 

mutatoidaan, hampaan kehitys pysähtyy laminavaiheeseen (Grigoriou ym. 1998). Eristetyn 

epiteelin tuottama tai keinotekoisiin helmiin lisätty FGF8 saa Lhx6 ja -7-ekspression aikaan 

myös toisen kiduskaaren mesenkyymissä (Cobourne ja Sharpe 2004). FGF8 on vahva 

ehdokas hammasalueen ensimmäiseksi indusoijaksi. Tätä tukevat myös 

kudosrekombinaatiokokeiden varhaisvaiheiden tulokset, joiden mukaan hampaan kehityksen 

käynnistyskyky on varhaisvaiheissa epiteelillä. FGF8 ei kuitenkaan ilmeisesti ole välttämätön 

laminan muodostukselle (Trumpp ym. 1999). 
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Myös Bmp4 ilmenee varhain suun alueella, E10-vaiheessa (Åberg ym. 1997) – samoin saman 

perheen signaali Bmp7 ekspressoituu varhain suun epiteelissä eli oraaliepiteelissä, mutta sen 

merkitys hampaan kehityksessä on vähemmän tunnettu. Bmp4 ilmenee ensin epiteelissä 

(E10), sitten väliaikaisesti sekä epiteelissä että mesenkyymissä (E11-12) ja silmuvaiheessa 

ekspressio rajoittuu mesenkyymiin (Vainio ym. 1993; Åberg ym. 1997). Epiteelissä varhain 

ilmentyvät lateraalinen FGF8 ja mesiaalinen BMP4 osallistuvat yhdessä hammastyypin 

varhaiseen määräytymiseen rajaamalla Barx1-transkriptiotekijän ilmentymisen vain tulevalle 

molaarialueelle. Barx1:n ilmentymisen mesiaalisesti on väitetty johtavan molaarien 

kasvamiseen inkisiivien tilalle (Tissier-Seta ym. 1995; Tucker ym. 1998). Tässä aivan 

varhaisessa hammasalueen kehitysvaiheessa MSX1 rajautuu lisäksi inkisiivien alueen 

mesenkyymiin ja ylläpitää Bmp4-ekspressiota (Vainio ym. 1993).  

 

Kehittyvän leuan ektomesenkyymi ilmentää useita homeobox-domeenin sisältäviä geenejä – 

tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi edellä mainitut Lhx-, Barx- ja Msx-geenit sekä Pitx- ja 

Dlx-geeniryhmien jäseniä. Näiden geenien alueelliset ekspressiokuviot ovat saaneet jotkut 

tutkijat ehdottamaan alueen kehitykselle niin sanottua homeoboxkoodi-mallia vastineeksi 

eläinten kaavoittumista yleisesti (etenkin pää-perä-akselin kaavoitumista) ohjaaville Hox-

geenien yhdistelmille (Cobourne ja Sharpe 2004). Hox-geenit, klassiset kaavoittumisen 

isäntägeenit, eivät ilmene ensimmäisessä kiduskaaressa. Mallin mukaan hammastyyppi 

määräytyy alueella ilmentyvien homeobox-domeenin sisältävien geenien yhdistelmän 

perusteella. Kudosrekombinaatiokokeiden kanssa yhteensopivasti epiteelin erittämä FGF8 

vaaditaan edellä lueteltujen homeobox-geenien ilmentymiseen ennen vaihetta E11, muttei 

enää tämän jälkeen. Tosin uusi, monipuolisempi tarkastelu on haastanut esimerkiksi yllä 

esitetyn väitteen Barx1:n ja kehittyvän hampaan molaari-identiteetin yhteydestä – tutkijoiden 

käyttämä koejärjestely tuotti kyllä kaksinystermäisen hampaan, mutta kyseessä on ilmeisesti 

kahdesta hampaanalusta yhdeksi fuusioitunut inkisiivi molaarin sijaan (Munne ym. 2010).  

 

Saipa homeoboxkoodi-malli tutkimusnäytön karttuessa lisää tukea tai ei, yleisesti eri 

hampaiden kehityksen ajatellaan noudattavan samaa peruskehityksen kaavaa, joka on hieman 

muokkaantunut eri osissa leukaa synnyttäen eri hammastyypit. Useat mutaatiot vaikuttavatkin 

eri hammastyyppeihin hieman eri tavalla. Esimerkiksi Dlx-1- ja Dlx-2-tuplamutanttihiiriltä 

puuttuvat vain yläleuan molaarit (Jernvall ym. 2000). 
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4.5 Hammasjuosteessa ilmenevät geenit  
 

Kuten edellä hammasmutanttien osalta todettiin, yhtään hammasjuosteen puuttumiseen 

johtavaa mutanttia ei tunneta. Pelkässä hammasjuosteessa, ei muussa suun epiteelissä, 

ilmeneviä geenejä tunnetaan vähäinen määrä verrattuna muihin tutkittuihin kehitysvaiheisiin. 

Melko kattava lista löytyy aiemmin mainitusta hampaan geeniekspressiotietokannasta 

(Nieminen ym. 1998). Toisinaan hampaan kehityksen juoste- ja plakodivaiheet yhdistetään 

geeniekspressiokuvioita käsittelevissä artikkeleissa yhdeksi initiaatio- eli aloitusvaiheeksi ja 

ekspressiot esitetään vain valituista leikkeistä ja perinteisesti molaarialueelta, jolloin lukija ei 

useinkaan voi tietää, koskeeko data yhtenäistä laminaa vai plakodeja – varsinkaan jos kudos 

on siirtymävaiheesta E11.5 (esim. Sarkar ja Sharpe 1999) . Seuraavassa esitellään tämän Pro 

gradu-työn kannalta kiinnostavimmat geenit. 

 

Kenties parhaiten tunnettu hammasjuosteessa ilmentyvä geeni on paired-tyypin homeobox-

transkriptiotekijä Pitx2, joka rajaa laminan jo E10.5-vaiheessa (Mucchielli ym. 1997). 

Pitx2:sta pidetään koko hammasepiteelin markkerina – se on myös hammasspesifinen 

markkeri, sillä se ei ilmene muissa ektodermaalisissa elimissä (Liu ym. 2008). Pitx2:n 

puuttuminen johtaa hampaan kehityksen pysähtymiseen hammasjuostevaiheessa (Lin ym. 

1999; Liu ym. 2003). On esitetty, että varhaiset signaalit FGF8 ja BMP4 yhdessä rajaavat 

Pitx2:n ilmentymisalueen siten, että FGF8 edistää ja BMP4 estää ekspressiota (St. Amand 

ym. 2000). Tosin on myös väitetty, että PITX2 säätelisikin näiden kahden signaalin luentaa 

(Lu ym. 1999; Liu ym. 2003). Myös transkriptiotekijä Sox2 on vasta tunnistettu varhainen 

hammasmarkkeri. Sen on raportoitu ilmentyvän E11-vaiheessa hammasjuosteessa (Juuri ym. 

2013). Sox2 on liitetty ei-erilaistuneen tilan ylläpitoon soluissa ja WNT-signaloinnin 

inhibitioon (Mansukhani ym. 2005) sekä hammasalueen epiteelin rajaamiseen (Juuri ym. 

2013).  

 

Kolmas vasta löydetty dentaalilaminassa ilmenevä transkriptiofaktori on Forkhead box -

perheen jäsen Foxi3 - vaikka Foxi3 on vähän tunnettu, siinä esiintyvän geenivirheen on 

osoitettu olevan tietyillä koiraroduilla esiintyvien hammaspuutosten taustalla (Drögemüller 

ym. 2008). Foxi3 ilmenee vahvasti koko dentaalilaminassa E11-vaiheessa (Shirokova ym. 

2013). Kun Foxi3:n ilmentyminen epiteelissä estetään hampaiden kehitys häiriintyy monin 

tavoin: hammaslevy puuttuu hampaan aluista ja kehittyneessä hampaistossa on useita 

poikkeavuuksia, esimerkiksi ensimmäinen ja toinen poskihammas ovat yhteen sulautuneita ja 

yläinkisiivit puuttuvat (Jussila ym. julkaisematon). Kyseessä tosin on konditionaalinen 
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mutantti ja geeniekspressio loppuu täysin vasta silmuvaiheessa. EDA-signaloinnin on esitetty 

vaikuttavan Foxi3:n ilmentymisen ektodermaalisissa elimissä (Shirokova ym. 2013). 

 

Myös huonosti tunnettu eritettävä WNT-inhibiittori Dickkopf 4 eli Dkk4 (Bazzi ym. 2007) 

ilmentyy varhain hammasalueella - Dickkopf-inhibiittorit toimivat sitoutumalla avustavaan 

LRP5/6-reseptoriin. Dkk4:n on raportoitu ilmenevän E10.5-vaiheesta alkaen lateraalisesti 

tulevalla molaarialueella ja edelleen hammasjuosteessa (Bazzi ym. 2007)  ja 

hammasplakodeissa (Fliniaux ym. 2008). E11.0-vaiheesta alkaen myös Wnt10b:n on 

raportoitu ilmentyvän hammasjuosteessa (Dassule ja McMahon 1998). Bazzi ym.  (2007) 

ehdottaakin, että Dkk4-ekspressiossa kyseessä on joko negatiivinen palautesäätely, jolla 

tukahdutetaan kanonista WNT-signalointia – tai sitten inhibiittori estää hammasjuosteen 

viereisiä soluja omaksumasta hammaskohtaloa ehkäisemällä WNT-signalointia. Kuten edellä 

on kerrottu, Dkk1:n yliekspressio pysäyttää kehityksen laminavaiheessa, joten kyseessä on 

herkkä WNT-signaloinnin tasapaino. Wnt10b:n lisäksi ainakin tuttujen signaalipolkujen 

jäsenten Shh:n ja Bmp2:n ekspression on raportoitu alkavan jo laminavaiheessa (Dassule ja 

McMahon 1998).  

 

EDA-ligandia ilmennetään laajasti suun epiteelissä, mutta hampaan näkyvän kehityksen alun 

ajaksi se katoaa hammasepiteelistä. Sen sijaan EDA-reseptoria, Edaria, ilmennetään E11-

vaiheesta alkaen tarkasti hammasjuosteeseen rajautuneena (Laurikkala ym. 2001). EDA-

signaloinnin puuttuminen johtaa usein inkisiivien ja kolmansien poskihampaiden 

puuttumiseen, hammasnystermäpuutoksiin ja pieniin hampaisiin (Pispa ym. 1999), 

signaloinnin aktivointi taas johtaa usein ylimääräisiin hampaisiin hammaslomassa (Mustonen 

ym. 2003). EDA-signalointi edistää voimakkaasti Dkk4:n ekspressiota (Fliniaux ym. 2008). 

Kun EDA-signalointi myös lisää Shh:n, Fgf20:n Lrp4:n ja Fst:n (koodaa Aktiviini-inhibiittori 

Follistatiinia) ekspressiota, sitä voidaan pitää keskeisenä signaaliverkkojen yhdistäjänä - 

kuuluvathan edellä mainitut tutuille SHH, FGF-, WNT- ja TGFβ-poluille  (Pummila ym. 

2007; Fliniaux ym. 2008; Häärä ym. 2012). 

 

4.6 Signaalikeskukset hampaan kehityksessä 
 

Signaalikeskus on paikallinen morfogeenin lähde, joka säätelee kaavoittumista – tunnettuja 

esimerkkejä ovat gastrulaation käynnistävä alkusuu, hermostoputken kaavoittumista säätelevä 

selkäjänne ja raajan kaavoittumiseen osallistuva ZPA-vyöhyke (zone of polarizing activity)  
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(Wartlick, Kicheva ja González-Gaitán 2009; Vaahtokari ym. 1996). Monia tunnettuja 

yksilönkehityksen aikana ilmeneviä signaalikeskuksia yhdistää Shh:n ekspressio ja tämä 

koskee myös hampaan kehitystä ohjaavia signaalikeskuksia (Vaahtokari ym. 1996; Keränen 

ym. 1998). SHH-signalointi kytkeytyy monin tavoin muihin konservoituneisiin 

signaalipolkuihin ja sen merkitys solunjakautumisen säätelijänä eli mitogeeninä sekä 

kaavoituksessa tunnustetaan laajalti.  

 

Hampaan kruunun muotoa säätelevät kiillekyhmyt ovat jo verraten hyvin tunnetut, mutta tämä 

työ antaa lisätukea muutamien tutkijoiden tunnistamalle varhaisemmalle signaalikeskukselle 

(Keränen ym. 1998), joka on jäänyt alan kirjallisuudessa vähälle huomiolle. Syynä tähän 

lienee se, ettei soluryhmä kiillekyhmyn tapaan erotu histologisissa leikkeissä morfologialtaan 

(Keränen 2000). Varhaisen signaalikeskuksen käsite syntyi vasta geeniekspressiodatan myötä, 

eikä se vieläkään ole vakiintunut osaksi alan kirjallisuutta. Eräät tutkijat pitävät varhaista 

signaalikeskusta kehityksessään pysähtyvänä hammasrudimenttina (Hovorakova 2011).  

Signaalikeskukset on merkitty hampaan varhaiskehityksen kaavakuvaan (kuva 1). 

 

4.6.1 Plakodin geeniekspressio ja varhainen signaalikeskus 
 

Hammasplakodit, kehittyvän hampaan sijainnin osoittavat paikalliset epiteelin paksunemat, 

ilmestyvät tuleville molaarin ja inkisiivin kohdille E11.5-E12-vaiheessa. Plakodivaiheessa 

edellä mainittujen hammasjuosteen geenien ekspressiossa tapahtuu muutoksia. Yleisesti 

ottaen kaikkien edellä mainittujen tunnettujen hammasjuosteen geenien ekspressio tulevan 

hammasloman eli diasteeman alueella lakkaa vähitellen. Foxi3 ekspressoituu koko plakodissa 

ja edelleen silmussa, mutta Sox2 puuttuu ainakin inkisiiviplakodissa tyvikalvon puoleisista 

soluista ja silmun alkaessa kehittyä Sox2 keskittyy paksuneman linguaalipuolelle (Shirokova 

ym. 2013; Juuri ym. 2012). Pitx2 saattaa keskittyä epiteelipaksuneman linguaalipuolelle jo 

vaiheessa E12.0 (Keränen ym. 1999).  

 

Lisäksi tässä vaiheessa, juuri ennen hampaan kehityksen vetovastuun siirtymistä epiteelistä 

mesenkyymille, tietty osa kunkin hammasplakodin soluista ilmentää voimakkaasti lukuisia 

signaalimolekyylejä: joukkoon lukeutuu Bmp2, Edar, Fgf20, Wnt10a ja -b ja Shh (Åberg ym. 

1997; Keränen ym. 1998; Dassule ja McMahon 1998; Keränen ym. 1999; Laurikkala ym. 

2001; Häärä ym. 2012). WNT-signalointia välittävä Lef1 ilmenee sekin soluryhmässä 

(Keränen ym. 1999). Soluryhmä ekspressoi myös kiillekyhmyjen tapaan sykliiniriippuvaista 
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kinaasi-inhibiittori p21:tä (Keränen ym. 1999). Tämän inhibiittorin ekspressio on yhdistetty 

poistumiseen solusyklistä ja erilaistumiseen (Parker ym. 1995; Bloch-Zupan ym. 1998). 

Soluryhmä sijoittuu plakodin labiaaliseen laitaan muodostaen varhaisen signaalikeskuksen 

(Keränen ym. 1999).  

 

Joidenkin edellä mainittujen signaalien ekspression tiedetään alkavan jo E11.0-vaiheessa. 

Varhaisen signaalikeskuksen muoto hioutuukin: useiden geenien kohdalla on ainakin alaleuan 

osalta raportoitu ekspressiokuvioiden noudattelevan yhtenäistä dentaalilaminamaista muotoa 

vielä vaiheessa E11.5, mutta vaiheeseen E12 mennessä hammasloman ekspressio näiden 

geenien osalta hiipuu ja signaalikeskukset rajautuvat pelkkien plakodien sisälle (Dassule ja 

McMahon 1998; Keränen ym. 1999). Vaikka signaalien ekspressiokuvioiden näennäinen 

samanpaikkaisuus on todettu sekä leikkeille että koko leualle tehdyissä in situ-

hybridisaatioissa, ei ole vielä selvästi osoitettu, että kyseessä olisi joka geenin kohdalla sama 

solupopulaatio – lukuun ottamatta Dassulen ja McMahonin (1998) viittausta näyttämättä 

jäävään in situ-kaksoishybridisaatiodataan, jonka mukaan Wnt10a, Wnt10b ja Shh 

ekspressoituvat samoissa soluissa tai toisiinsa sekoittuvissa solupopulaatioissa. Vaiheen E12 

jälkeen varhaisten signaalikeskusten ekspressio ilmeisesti hiipuu vähitellen ja signaloiva alue 

pienenee (Keränen ym. 1998; Hovorakova ym. 2011).  

 

Varhaisen signaalikeskuksen roolia hampaan varhaiskehityksessä ei ole juurikaan tutkittu, 

koska solupopulaatiota ei ole kirjallisuudessa yleisesti tunnistettu erityiseksi osaksi kehittyvää 

hammasta huolimatta siitä, että edellä mainittujen useiden signaalien geeniekspressiokuviot 

osuvat plakodivaiheessa tiettyyn osaan paksuuntunutta hammasepiteeliä. Signaalikeskuksen 

ilmentämien signaalien roolia on toki tutkittu ja eri hampaan varhaiskehitykseen puuttuvia 

koejärjestelyjä onkin mielestäni jatkossa syytä tarkastella uudestaan varhaisen 

signaalikeskuksen näkökulmasta. Asiaan kenties eniten paneutunut Keränen ym. (1998) 

spekuloi signaalikeskuksen ennen kaikkea lopullisesti määräävän hampaiden sijainnin, mutta 

ei hampaan muotoa, koska poskihampaiden muodon suhteen monin tavoin eroavilla hiirellä ja 

idänkenttämyyrällä varhaisen signaalikeskuksen ekspressiokuviot ovat hyvin samankaltaiset. 

 

Plakodien syntyyn johtava signalointi on puutteellisesti tunnettu varhaisesta 

signaalikeskuksesta puhumattakaan – edes plakodien solubiologista muodostumismekanismia 

ei tunneta (vaihtoehdot esitetään osiossa 5). Seuraavassa ei siis voida tehdä kaikilta osin eroa 

sen välillä, mikä signalointi liittyy koko plakodin muodostumiseen ja mikä plakodin 

varhaisen signaalikeskuksen rajautumiseen plakodin alueelle. Oli miten oli, taustalla saattaa 
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jälleen olla FGF8:n ja BMP4:n varhainen yhteispeli. Nämä tekijät yhdessä määräävät, missä 

mesenkymaalinen Pax9-transkriptiotekijä ilmenee (Neubuser ym. 1997). Pax9 ilmenee 

tulevien plakodien alla mesenkyymissä ennen kuin epiteeli on paksuuntunut millään tavalla ja 

on siksi liitetty plakodien syntyyn. FGF8 edistää Pax9-geenin luentaa ja BMP4 estää sitä. 

Pax9-poistogeenisillä hiirillä hampaan kehitys tosin pysähtyy vasta hammassilmujen jo 

muodostuttua, joten PAX9 ei ole ainoa tulevien hampaiden sijainnin määräävä tekijä (Peters 

ym. 1998). Edelleen FGF8 ja BMP4 indusoivat kaksi mesenkymaalista signaalia, Bmp4:n ja 

Inhba:n (koodaa Aktiviini A:ta), joiden ilmentyminen osuu ajallisesti yhteen epiteelin 

paksuuntumisen plakodeiksi kanssa (Ferguson ym. 1998; Jernvall ym. 2000). Inhba-

poistogeenisen hiiren hampaiden kehitys pysähtyy silmuvaiheessa ellei leukaa käsitellä 

Aktiviini A:lla juuri E11.5-vaiheessa (Ferguson ym. 1998). Mesenkyymin Bmp4-ekspressio 

on tässä vaiheessa riippuvaista myös WNT-signaloinnista (Fujimori ym. 2010). 

 

Mesenkymaalinen BMP4 säätelee varhaisen signaalikeskuksen yhtenäisyyttä etuhampaiden 

alueella: jos  BMP-signaloinnin vastavaikuttajaa Nogginia lisätään hammaskasvatuksiin 

vähäinen määrä, plakodi muuttuu epävakaaksi ja varhaista signaalikeskusta vastaava Shh-alue 

hajoaa kolmeen osaan, kenties palauttaen esihistoriallisen kolmietuhampaisen ilmiasun 

(Munne ym. 2010). Myöhemmin ilmestyvän kiillekyhmyn osalta tiedetään lisäksi, että 

mesenkymaalinen BMP4 indusoi p21- ja Lef-1-ekspressiota (Kratochwil ym. 1996; Jernvall 

ym. 1998) – kun vastaavat ekspressiokuviot ovat olemassa mesenkyymissä ja varhaisessa 

signaalikeskuksessa myös E11-12-vaiheessa, voi kysyä onko tässä aiemmassa 

kehitysvaiheessa kyse samasta vuorovaikutuksesta. Evolutiivisesta näkökulmasta samojen 

signalointikuvioiden käyttö toistuvasti kehityksen aikana ei olisi yllättävää. Varhaisen 

signaalikeskuksen Edar-ekspressio taas on mainitun mesenkymaalisen Aktiviini A:n 

indusoima (Laurikkala ym. 2001) – tässä vaiheessa muu suun epiteeli ekspressoi EDA-

ligandia, mutta ilmeisesti vain varhainen signaalikeskus voi ottaa viestin vastaan. Laurikkala 

ym. arvelevat, että EDA-signalointi ei indusoi varhaista signaalikeskusta mutta ylläpitää sitä, 

sillä signaloinnin puuttuminen johtaa kooltaan pienempiin hampaisiin ja usein - muttei aina - 

hammaspuutoksiin. Mikäli Aktiviini A:ta lisätään hammaskasvatuksiin, Shh-alue hajoaa 

jälleen kolmeen osaan (Munne ym. 2010). 

 

Normaali yksilönkehitys vaatii tarkkaa tasapainoa eri signaalien välillä, mistä on saatu 

runsaasti viitteitä BMP4- ja Aktiviini A-signaalien kohdalla. Jos juuri mainitun Nogginin 

pitoisuutta etuhammaskasvatuksissa nostetaan, plakodi ei enää hajoa kolmeen osaan vaan 

Shh-ekspressioalue hajoaa ensin kahteen osaan, sitten pitoisuuden edelleen kasvaessa alue 
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säilyy ensin ehjänä ja lopulta Shh-aluetta ei enää synny. Tämä tasapainoilu näkyy myös in 

vivo: ilmentyyhän E12-vaiheessa plakodin tyvikalvon läheisellä alueella Follistatiinia 

koodaava geeni – Follistatiini inhiboi BMP4:a ja Aktiviini A:ta (Munne ym. 2010). Plakodin 

oraalipinnan puoleiset solut ja plakodin alainen mesenkyymi puolestaan ilmentävät BMP- ja 

WNT-inhibiittori Sostdc1:stä (Itasaki et al. 2003; Ohazama et al.2008; Munne ym. 2010). 

Silläkin on osansa inkisiiviluvun säätelyssä: jos Sostdc1:stä ilmentävää mesenkyymiä 

leikataan pois silmuvaiheessa, syntyy ylimääräinen inkisiivi ilmeisesti lisääntyneen BMP4:n 

vaikutuksen vuoksi (Munne ym. 2009). Inhibiittoria ei siis saa olla liian vähän – mutta ei 

myöskään liikaa: jos toista BMP4- ja Aktiviini A-vastavaikuttajaa eli Smad7:a 

yliekspressoidaan epiteelissä, syntyy jälleen ylimääräiset inkisiivit (Klopcic ym. 2007).  

 

Myös hampaattomasta hammaslomasta voi löytyä osaselityksiä sille, että hammasjuosteessa 

alun perin yhtenäisenä ekspressoidut geenit rajoittuvat plakodeihin ja varhaiseen 

signaalikeskukseen. Geeniekspression hiipuminen hammaslomassa voi johtua signalointia 

ylläpitävien yllä kuvattujen vuorovaikutusten puutteesta. Hammasrudimenttien eli 

kehityksessään pysähtyvien yläleuan hammasloman hampaanalkujen kohdalla havaitaan 

kirjallisuuden mukaan samojen geenien ekspressiota kuin tulevissa hampaissa, mutta 

ilmentymisessä on eroja ajoituksen ja sijainnin suhteen (Keränen ym. 1999). Tämä saattaakin 

selittää rudimenttien kehityksen pysähtymisen. Idänkenttämyyrällä, hiiren lähisukulaisella, 

hammasrudimentit jatkavat kehitystään pidempään kuin hiirellä ja muodostavat kunnon 

hammassilmut. Toisin kuin hiirellä, idänkenttämyyrän hammasrudimenteissa Shh ja Lef1 

ilmentyvät hyvin samalla tavalla kuin molaareissa, joten näiden kahden geenin osuus epiteelin 

kasvussa mesenkyymin sisään saa tukea (Keränen ym. 1999).  

 

Aktivoivan signaloinnin puuttumisen lisäksi hammaslomassa esiintyy plakodin 

muodostumista tai signaalikeskuksen toimintaa estävää signalointia: hammasloman 

mesenkyymin tiedetään ekspressoivan ainakin SHH-vastavaikuttaja Gas-1:tä ja FGF-

signalointia estävää Sprouty-4:ää (Ohazama ym. 2009; Klein ym. 2006).  Koko suun alueelta 

tiedetään, että siellä missä Shh ilmenee, Wnt-7b ei ilmene ja päinvastoin - sama ilmiö 

tunnetaan banaanikärpäsen ektodermin homologisista signaaleista (Sarkar ym. 2000). Wnt-

7b:n ilmentäminen virusvektorin avulla hammasalueella estää Shh:n ekspression ja 

hammassilmujen muodostumisen. Aiemmin osiossa 4.2 kuvatut hammaslomaan ylimääräisiä 

hampaita saavat hiirimutantit ovat tärkeässä asemassa, kun suun hampaiden muodostusta 

estävää signalointia selvitetään.  
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4.6.2 Primäärinen kiillekyhmy ja sekundääriset kiillekyhmyt 
 

Primäärinen kiillekyhmy on hammasepiteelin keskiosan jakautumaton signaalikeskus, joka 

ilmestyy hammassilmun kärkeen juuri ennen etenemistä lakkivaiheeseen ikävaiheessa E13 

(Jernvall ym. 1994). Kyhmy ilmentää silmuvaiheesta lakkivaiheeseen Shh:a ja muiden 

tunnettujen signaaliperheiden useita jäseniä: Fgf3, -4, -9 ja -20, Wnt3, -6, -10a ja 10b sekä 

Bmp2, -4 ja -7 (Jernvall ym. 1994; Vaahtokari ym. 1996; Dassule ja McMahon 1998; Jernvall 

ym. 2000). Signaalien ekspressiossa on jonkin verran ajallista vaihtelua ja vaihtelua kyhmyn 

alueella. Kyhmy saa viereiset epiteelisolut jakautumaan – kun kyhmy ei itse jakaudu, vaan 

toimii tavallaan kudosankkurina, syntyy epiteelin lakkimainen muoto (Jernvall ym. 1994, 

katso myös kuva 3). Etenkin SHH- ja FGF-signaloinnin tiedetään ohjaavan epiteelin kasvua 

tässä vaiheessa (Dassule ym. 2000; Lan ym. 2014). Kiillekyhmy säätelee solunjakautumista 

myös mesenkyymissä (Jernvall ja Thesleff 2000).  

 

Mesenkyymin tuottama BMP4 on jälleen avainasemassa primäärisen kiillekyhmyn kehityksen 

säätelyssä (Jernvall ym. 1998). Jopa lintujen dentaalilamina saadaan muodostamaan 

kiillekyhmyn kaltainen rakenne BMP4-helmillä (Chen ym. 2000). BMP4 – mahdollisesti 

WNT-signaloinnin myös vaikuttaessa – saa kiillekyhmyn solut ilmentämään p21-proteiinia  ja 

lopettamaan jakautumisen (Jernvall ym. 1998; Liu ym. 2010). Signaalikeskuksesta myös 

puuttuvat FGF-reseptorit, joten se ei itse pysty reagoimaan tuottamiinsa mitogeeneihin  

(Jernvall ym. 1998; Kettunen ym. 1998). Ei-jakautuva tila on osoitettu myös lisäämällä 

kudokseen muunneltuja, helposti detektoitavia nukleosidianalogeja, joita päätyy runsaasti 

hammassilmun soluihin kiillekyhmy poislukien (Jernvall ym. 1998). Linnuilla dentaalilamina 

saatiin muodostamaan kiillekyhmy myös FGF4-helmillä, vaikka itse kiillekyhmyssä ei ole 

FGF-reseptoreja (Chen ym. 2000). FGF4 ilmeisesti välittää epiteelin ja mesenkyymin välistä 

vuorovaikutusta kiillekyhmyn muodostuessa – kenties saamalla aikaan mesenkymaalisen 

Fgf3-ekspression, joka edelleen indusoi epiteelin Shh-ekspression (Kratochwil ym. 2002).  

 

Bmp4:n ekspressio mesenkyymissä on MSX1-transkriptiofaktorin välittämää, mutta vastikään 

on saatu näyttöä siitä, että WNT-signaloinnin aktivoiminen voi saada Bmp4:n ilmentymään 

MSX1:stä riippumatta (Wang ym. 2009). Myös juuri kuvattu FGF4-signalointi on WNT-

polun transkriptiofaktori LEF1-välitteistä (Kratochwil ym. 2002). Apc-mutantti ja β-

kateniinin jatkuvasti aktiivista muotoa tuottava hiirimutantti, joiden Wnt-

signalointiaktiivisuus on lisääntynyt, saavat ylimääräisiä, toisinaan moninystermäisiä 

hampaita eri puolille suuta (Karaguchi ym. 2006; Järvinen ym. 2006). Tämä on tulkittu 
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johtuvaksi ylimääräisten kiillekyhmyjen muodostumisesta, jossa WNT-signaloinnilla siis 

ilmeisesti on suuri merkitys. Bmpr1a-reseptorin poistaminen Apc-mutantilta estää tämän 

vaikutuksen ja hampaiden kehitys pysähtyy silmuvaiheeseen – WNT-signaloinnin ohella 

BMP-signalointi on siis keskeisessä roolissa kiillekyhmyjen muodostumisen säätelyssä 

(O’Connell ym. 2012).  

 

Mesenkyymin BMP4 saanee kiillekyhmyn solut aikanaan myös siirtymään apoptoosiin 

(Jernvall ym. 1998) - signaalikeskuksen poistuminen apoptoottisesti tunnetaan muustakin 

yksilönkehityksestä. Kaikki primäärisen kiillekyhmyn solut eivät kuole, vaan osa muodostaa 

ensimmäisen hampaan nystermän tai osallistuu mahdollisesti moninystermäisissä hampaissa 

tavattavien sekundääristen kiillekyhmyjen muodostamiseen (Jernvall ja Thesleff 2000; Catón 

ja Tucker 2009).  Joka tapauksessa primääriset kiillekyhmyt määräävät missä sekundääriset 

kiillekyhmyt sijaitsevat (Thesleff ja Jernvall 1997; Jernvall ja Thesleff 2000). Sekundääriset 

kiillekyhmyt ilmentävät pääosin samoja signaalimolekyyleja ja transkriptiotekijöitä kuin 

primääriset kiillekyhmyt ja ne määräävät nystermien sijainnin eli epiteelin muodon 

moninystermäisissä hampaissa, kuten aiemmin osiossa 2.3 on kerrottu. Nämäkin 

signaalikeskukset koostuvat ei-jakautuvista soluista ja poistuvat BMP4:n indusoidessa 

apoptoosin (Vaahtokari ym. 1996b). Primäärinen kiillekyhmy ja sekundääriset kiillekyhmyt 

kummatkin ohjaavat epiteelin muodon ohella mesenkymaalisten odontoblastien 

(hammasluuta tuottavat solut) erilaistumista (Thesleff ym. 2001). 

 

5 Epiteelimorfogeneesin solubiologiset mekanismit hampaan kehityksessä 

Hampaan kehitykseen osallistuvia signaaleja ja transkriptiotekijöitä tunnetaan huomattava 

joukko ja yhä enenevässä määrin tietoa karttuu myös signaalipolkujen vuorovaikutuksesta. 

Sen sijaan paljon vähemmän tiedetään hampaan varhaiskehityksen solubiologiasta - siitä, 

millaiseksi solujen ja solujoukkojen käytökseksi signaalit kääntyvät. Tietysti on todettava, 

että myös signaalien tuotanto ja tietty geeniekspressio ja erilaistuminen on yksi solujen 

toimintatapa. Seuraavaksi kerrotaan morfogeneesin solubiologisista mekanismeista hampaan 

varhaiskehityksessä eli jo osiossa 3.1 mainituista solusyklin säätelystä, solujen muodon ja 

toisiinsa kiinnittymisen eli adheesion muutoksista sekä solujen liikkeestä eli migraatiosta. 

Nämä kaikki ovat muiden elinten kehityksessä tunnettuja epiteelin muotoa muuttavia 

mekanismeja. 
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5.1 Solunjakautuminen ja solusykli 
 

Solusykli eli solunjakautumiseen johtavien tapahtumien sarja jaetaan neljään osaan: 

ensimmäinen välivaihe (G1 eli gap), DNA:n kahdentuminen (S eli synthesis), toinen välivaihe 

(G2) ja mitoosi (M) (Lodish ym. 2008). Solusyklin tarkka säätely on välttämätöntä normaalille 

yksilönkehitykselle ja myöhemmin kudosten ylläpidolle, jotta kudokset saavuttavat ja 

säilyttävät oikean kokonsa ja muotonsa. Erilaistuneet solut usein poistuvat solusyklistä G1-

vaiheen kautta niin kutsuttuun G0-tilaan.  

 

Sykliiniriippuvaiset kinaasit eli CDK:t säätelevät solun etenemistä solusyklin eri vaiheiden 

läpi ja ubikitiiniproteiiniligaasit säätelevät näitä kinaaseja sekä kahdentuneiden kromosomien 

sentromeerejä (Lodish ym. 2008). Niin kutsutut solun tarkistuspistemekanismit estävät 

siirtymisen solusyklin vaiheesta toiseen ennen kuin edellisen vaiheen vaatimat toiminnot on 

saatettu loppuun – tämä saadaan aikaan sykliiniriippuvaisten kinaasien ja 

ubikitiiniproteiiniligaasien säätelyllä. Jo aiemmin mainittu varhaisen signaalikeskuksen ja 

kiillekyhmyn tuottama p21 estää solujen jakautumisen estämällä G1-vaiheen lopun ja S-

vaiheen sykliiniriippuvaisia kinaaseja toimimasta (Parker ym. 1995). Tosin muitakin 

sykliiniriippuvaisten kinaasien inhibiittoreita todennäköisesti osallistuu hampaan kehitykseen 

samaan tapaan, sillä p21-poistogeenisen hiiren hampaisto on normaali (Deng ym. 1995). 

Solunjakautumista kiihdyttävät mitogeenit taas vaikuttavat esimerkiksi edistämällä 

ensimmäisen välivaiheen sykliinien ja sykliiniriippuvaisten kinaasien ilmentymistä, työntäen 

näin solua kohti S-vaihetta, jonka jälkeen solusykli viedään loppuun kasvutekijöistä 

riippumatta (Kenney ym. 2000). SHH:n osalta on karvaplakodissa osoitettu, että signaali 

säätelee kahden sykliinin transkriptiota GLI2-välitteisesti (Mill ym. 2003). 

 

Mitä solunjakautumisesta ja solusyklin säätelystä tiedetään hampaan varhaiskehityksen 

osalta? Varhaisissa tutkimuksissa saatiin viitteitä siitä, että hammasjuosteen muodostuminen 

ei johdu lisääntyneestä solunjakautumisesta vaan tumasukkulan suunnan muuttumisesta, 

jolloin tytärsolut kasautuvat päällekkäin (Osman ja Ruch 1975, 1978). Kirjallisuudessa 

varhaiset havainnot on suurelta osin hyväksytty sellaisenaan, mutta asia vaatisi uutta 

tarkastelua 2000-luvun menetelmin. Epiteelisolujen tumasukkulan suuntaavista signaaleista 

tiedetään yleensä ottaenkin vähän – hampaasta puhumattakaan - mutta tuoreen tutkimuksen 

mukaan semaforiineilla ja WNT/PCP-signaloinnilla on osuutta asiaan (Xia ym. 2015).  

 

Hammassilmuksi syveneminen johtuu hyvin todennäköisesti lisääntyneestä 
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solunjakautumisesta. Keskeisessä roolissa tässä kasvussa on ainakin SHH, joka saa 

esimerkiksi plakodien viereen keinotekoisesti annosteltuna myös aikaan epiteelisolujen 

kiihtyneen jakautumisen sekä epiteelin kasvun mesenkyymiin (Hardcastle ym. 1998). 

Varhainen signaalikeskushan tuottaa SHH-signaalia (Keränen ym. 1999). Silmuvaihetta 

edeltävän hammasplakodin muodostumismekanismi on kuitenkin epäselvä. Sekä 

solunjakautumista, solujen muodon muutosta että migraatiota on ehdotettu (Mustonen ym. 

2004; Propper ym. 2013; Biggs ja Mikkola 2014) - myös mesenkyymin kasvaminen 

suuonteloon päin saattaa passiivisesti vaikuttaa plakodien muodostumiseen ainakin yläleuassa 

(Peterkova ym. 2014). Solunjakautumishypoteesin ja varhaisen plakodin signaalikeskuksen 

p21-solusykli-inhibiittoriekspression välillä on ainakin ristiriita. Sitä paitsi ainakin 

karvaplakodin osalta mitogeenin lisääminen epiteeliin itse asiassa estää plakodien 

muodostumisen (Kashiwagi ym. 1997).  

 

Jakautumattomuus vaikuttaa olevan keskeinen teema hampaan varhaiskehityksessä – ja 

epiteelin muodon muutoksissa yksilönkehityksessä muutenkin (Wessells ja Roessner 1965; 

Schöck ja Perrimon 2002). Primäärinen kiillekyhmy ei jakaudu, mutta on itse voimakas 

mitogeenien lähde, joten viereinen epiteeli jakautuu voimakkaasti – tämä johtaa 

differentiaaliseen kasvuun eli kudoksen eri osien eritahtiseen kasvuun ja saa aikaan hampaan 

lakkimaisen muodon (Keränen ym. 1998). 

 

Tässä työssä hyödynnetään FUCCI-hiirtä (fluorescent ubiquitination-based cell-cycle 

indicator eli fluoresoiva ubikitinointiin perustuva solusyklin indikaattorihiiri) (Sakaue-

Sawano ym. 2008). Hiiren avulla on vastikään osoitettu karvaplakodin osalta, että plakodin 

muodostavat solut ovat pääosin ei-jakautuvia G1-vaiheen soluja (Ahtiainen ym. 2014). 

FUCCI-järjestelmä hyödyntää kahta vastavaikutteista DNA:n kahdentumisen säätelijää, jotka 

edellä mainitut ubikitiiniproteiiniligaasit merkitsevät hajotettavaksi. Toinen näistä, CDT1, 

säästyy hajotukselta G1- ja G0-vaiheissa ja toinen, Geminiini, taas S-, G2 – ja M- vaiheissa. 

FUCCI-hiirellä on kaksi transgeeniä, jotka koodaavat fuusioproteiineja, joissa 

ubikitiiniproteiiniligaasien tunnistama fragmentti varsinaista proteiinia on liitetty 

fluoresoivaan proteiiniin. Täten on saatu aikaan hiiri, jonka tumat lähettävät oranssinpunaista 

valoa G1- ja G0-vaiheissa ja vihreää valoa S-, G2- ja M-vaiheessa oikealla laserilla 

eksitoituina. Solun siirtyessä G1-vaiheesta S-vaiheeseen tumat lähettävät sekä 

oranssinpunaista että vihreää valoa ja vaikuttavat keltaisilta. G0-vaiheen punaisen signaalin on 

vasta osoitettu olevan huomattavan voimakas G1-vaiheeseen verrattuna (Tomura ym. 2013).  
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5.2 Apoptoosi 
 

Apoptoosi eli ohjelmoitu solukuolema on hallittu tapa poistaa soluja yksilönkehityksessä ja 

kudosten uusiutumisessa (Matalova ym. 2012). Kuolevan solun kalvoon syntyy pullistumia ja 

se irtoaa naapurisoluista. Solun tukiranka ja kalvorakenteiset soluelimet hajotetaan ja DNA 

pilkotaan. Tuhosta vastaavat kaspaasit eli kysteiinin aktiivisessa kohdassaan sisältävät 

aspartaattispesifiset proteaasit, joita on jatkuvasti kaikissa soluissa läsnä esiastemuodossa 

(Lodish ym. 2008). Aktivoituneet kaspaasit pilkkovat toisiaan aktiivisiksi itseään 

voimistavassa sarjassa ja aktivoivat proteolyyttisesti myös muita apoptoosiin osallistuvia 

entsyymejä. Solun sisäiset apoptoosiärsykkeet, kuten perimävauriot, tai solun ulkopuoliset 

TNF-perheen kuolemaligandit voivat aktivoida kaspaasit.  

 

Apoptoosia ei tavata hammasjuosteen muodostuessa E11-vaiheessa, mutta ohjelmoitu 

solukuolema osallistuu muihin hampaan kehitysvaiheisiin aina puhkeamiseen asti (Vaahtokari 

ym. 1996). Varhaiskehityksessä apoptoosia voidaan pitää tärkeänä useissa tapahtumissa: 

ensinnäkin BMP4:n nähtävästi indusoima apoptoosi poistaa ainakin osittain kiillekyhmyt 

hiljentäen niiden toiminnan signaalikeskuksena (Jernvall ym. 1998). Myös hammasrudimentit 

poistuvat apoptoottisesti (Peterkova ym. 2003). Normaalissa syvenevässä hammassilmussa 

tapahtuu apoptoosia lähellä suun epiteelin pintaa. Kehityksen edetessä lakkivaiheeseen suun 

epiteeliä ja kiille-elintä yhdistää kapea, varsimainen hammaslevy, jossa myös esiintyy 

apoptoosia (Vaahtokari ym. 1996). Evoluution kulussa säilynyt signalointi säätelee 

apoptoosia: mikäli joko hammasepiteeliä tai mesenkyymiä kasvatetaan ilman normaalia 

epiteeli-mesenkyymi-vuorovaikutusta eli yksinään, kudoksessa tapahtuu runsaasti apoptoosia 

(Vaahtokari ym. 1996). Lef1:n tiedetään olevan keskeinen apoptoosin estymiselle 

hammasepiteelissä – se ilmeisesti saa Fgf4:n ilmentymään ja FGF4 estää apoptoosin 

mesenkyymivälitteisesti (Kratochwil ym. 2002; Sasaki ym. 2005). Myös SHH-signaloinnin 

estäminen johtaa apoptoosin lisääntymiseen hammasepiteelissä (Cobourne ym. 2001). 

Aiemmin mainitut mikro-RNA:t on myös yhdistetty apoptoosin säätelyyn hampaan 

kehityksessä (Oommen ym. 2012). 

 

Ylimääräisiä hampaita syntyy hiirimutanteille, joilla yläleuan hammasrudimenttien apoptoosi 

estyy: esimerkiksi Sprouty-mutanteilla ylimääräinen FGF-signalointi estää apoptoosin (Klein 

ym. 2006). Samoin lisäinkisiiveihin johtavalla Sostdc1-mutantilla kiillekyhmyn apoptoottinen 

poistuminen on ilmeisesti häiriintynyt (Munne ym. 2009). Apoptoosin estyminen 

lakkivaiheessa voi tehdä hampaista myös suurikokoisemmat ja poikkeavan muotoiset (Kim 



	  

	   35	  

ym. 2006). Outoa kyllä, ohjelmoidun solukuoleman keskeisen kaspaasin, kaspaasi-3:n puute 

ei johda näkyviin vikoihin aikuisen hiiren hampaistossa, vaikka lakkivaiheen muoto on 

poikkeava primäärisen kiillekyhmyn normaalin poistumisen ilmeisesti estyessä (Matalova 

ym. 2006). Tosin kiillekyhmyjen signaalien ilmentämisen loppuminen ei ilmeisesti vaadi itse 

soluryhmän poistumista (Coin ym. 2000). 

 

5.3 Solujen muodon ja adheesion muutos ja liike  
 

Elinten, kuten hampaan, muodostuminen vaatii järjestäytynyttä kudosta. Etenkin epiteelisolut 

kiinnittyvät toisiinsa ja soluväliaineeseen moninaisin liitoksin – tämä vaatii solun 

kiinnittymis- eli adheesiomolekyylejä, joista tunnettuja ovat esimerkiksi kadheriinit ja 

integriinit. Epiteelisolut ovat napaistuneita eli polarisoituneita kärki-tyvi-suunnassa, sillä 

niiden solukalvon adheesiomolekyylit ovat erilaisia solun yläpinnalla, sivuilla ja tyvikalvon 

vastaisessa osassa (Tervonen ym. 2011). Toisaalta solut voivat olla polarisoituneita myös 

epiteelin pinnan suuntaisesti esimerkiksi liikkuessaan ja jakautuessaan – tätä kutsutaan 

tasonapaistumiseksi eli kirjallisuudessa usein PCP:ksi (planar cell polarity) (Bryant ja 

Mostov 2008). Epiteelin muoto voi muuttua, kun epiteelisolujen muoto tai adheesio toisiinsa 

muuttuu tai ne liikkuvat. 

 

Eri ektodermaalisten elinten ajatellaan muistuttavan suuresti toisiaan varhaiskehityksen osalta 

(Mikkola 2007) ja karvaplakodin osalta on epäilty, että vyöliitosten kadheriinityypin 

muuttumisella E-kadheriinista P-kadheriiniksi on osuutta plakodin muodostumisessa (Hardy 

ja Vielkind 1996). E-kadheriinin ilmentymisen aleneminen on riippuvainen WNT-

signalointipolun LEF1:stä (Jamora ym. 2003). Hampaankin osalta tiedetään, että varhaisen 

silmuvaiheen molaarin keskiosan solut ilmentävät vain E-kadheriinia reunasolujen 

ilmentäessä sekä E- että P-kadheriinia (Obara ym. 1998). Samaa kadheriinityyppiä ilmentävät 

solut tarttuvat todennäköisemmin toisiinsa. Ihossa ja karvassa P-kadheriiniekspressio on 

yhdistetty tyvikerroksen solujen pylväsmaisen muodon ylläpitoon ja solunjakautumiseen sekä 

mesenkyymin tiivistymiseen epiteelisolujen ympärille (Hirai ym. 1989) Hampaassa P-

kadheriinin sijoittuminen lakkivaiheessa sisempään hammasepiteeliin on herättänyt 

kysymyksen sen roolista kiille-elimen muodon synnyssä (Palacios ym. 1995). Varhaisempia 

hampaan kehitysvaiheita on adheesion osalta tutkittu mitättömän vähän. Se tiedetään, että 

seeprakalalla hammasplakodit ilmentävät kauttaaltaan E-kadheriinia, joten karvan ja hampaan 

välillä saattaa olla eroa adheesion osalta – tosin kalojen ja nisäkkäiden hampaiden välillä on 
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lukuisia eroja (Verstraeten ym. 2010). 

 

Adheesio vaikuttaa muun muassa solunjakautumiseen, selviytymiseen, muotoon ja 

geeniekspressioon, sillä solukalvon adheesiomolekyylit liittyvät sekä solutukirankaan että 

signalointipoluille (Verstraeten ym. 2010). Viimeisimmissä tutkimuksissa on esimerkiksi 

saatu viitteitä siitä, että varhaisen hammasepiteelin ekspressoiman FGF8:n vaikutus 

mesenkyymin geeniekspressioon onkin epäsuora: yhdessä Semaforiini-3:n kanssa FGF8 saa 

solut pakkautumaan ja tämä mekaaninen muutos saa solut ilmentämään Pax9- ja Msx1- 

geenejä (Mammoto ym. 2011). Klassinen esimerkki adheesion ja signaloinnin risteämisestä  

on β-kateniini, joka toisaalta auttaa sitomaan kadheriinien muodostamat vyöliitokset 

aktiinisäikeisiin ja toisaalta osallistuu WNT-signaalipolulle edellä (osio 4.1)  kuvatulla 

tavalla.  

 

On ehdotettu, että varhain hammasalueella ja edelleen varhaisvaiheiden hammasepiteelissä 

ilmentyvä Dkk4 voisi johtaa WNT-signaloinnin muuttumiseen kanonisesta ei-kanoniseksi - 

ei-kanoninen WNT/PCP-signalointi osallistuu solutukirangan ja solun liikkeiden muutoksiin 

kehityksessä (Bazzi ym. 2007). On myös epäilty, että hammasepiteelissä ilmentyvä Pitx2 

saattaisi edistää solujen pakkautumista lähemmäksi toisiaan ja estää solujen liikettä. Tähän on 

useita syitä: ensinnäkin silmän mesenkyymissä Pitx2:n puuttuminen estää solujen 

pakkautumisen (Lu ym. 1999).  Lisäksi Dkk4:n ohella myös Pitx2 on liitetty ei-kanonisen 

WNT-signaloinnin PCP-reitin säätelyyn (Liu ym. 2003). Adheesio vaikuttaa solujen väliseen 

viestintään myös siinä mielessä, että soluväliaine vaikuttaa morfogeenien diffuusioon, kuten 

aiemmin on kerrottu (Kolset ja Salmivirta 1999). Lisäksi solujen väliset aukkoliitokset 

mahdollistavat pienten molekyylien leviämisen solusta toiseen ja lisäksi epiteelin ja 

mesenkyymin erottava tyvikalvo saattaa vaikuttaa näiden väliseen vuoropuheluun. 

Tyvikalvon tärkeän proteiinin, laminiini-α-5:n, puuttuminen johtaa häiriintyneeseen 

kiillekyhmyyn, solunjakautumiseen ja hammasepiteelin polarisaatioon ja lopulta pieniin 

nystermättömiin hampaisiin (Fukumoto ym. 2006). Tyvikalvon ja soluväliaineen rakenne 

myös muuttuu hampaan kehityksen aikana (Thesleff ym. 1981). 

 

Solujen muodon muuttuminen ja liike vaatii muutoksia solun tukirangassa, joka koostuu 

esimerkiksi aktiinisäikeistä ja mikroputkista. Solujen liikkuessa aktiinia kasaantuu solun 

etureunaan työntäen solukalvoa eteenpäin, toisessa päässä solua soluelinten massa työntyy 

eteenpäin myosiinivälitteisesti (Lodish ym. 2008). Liike voi olla satunnaista, satunnaista 

mutta kemikaalin nopeuttamaa eli kemokineettistä tai kemikaalin suuntaamaa eli kemotaktista 



	  

	   37	  

(Salazar-Ciudad ym. 2003). Migraatiossa myös adheesio muuttuu selvästi: solu ankkuroidaan 

yhä uudestaan alustaansa paikallisin liitoksin ja solun edetessä kukin liitos aikanaan myös 

irrotetaan. Solut voivat vaeltaa yksittäin tai laajempina joukkoina (Trepat ym. 2012). 

Karvaplakodin osalta on vastikään osoitettu, että plakodin muodostuminen perustuu 

suuntautuneeseen liikkeeseen ja kudoksen uudelleenjärjestäytymiseen solujen mennessä 

toistensa lomaan (Ahtiainen ym. 2014). Käsittely aktiinisäikeiden muodostamista häiritsevillä 

aineilla johtaa epämuodostuneisiin karvaplakodeihin ja plakodin merkitsevän Shh-signaalin 

puuttumiseen. EDA-signalointi on yhdistetty solumigraatioon (Lefebvre ja Mikkola 2014) ja 

Eda-ekspression lisääminen tai WNT-signaloinnin stimulointi johtaa solujen liikkeen 

lisääntymiseen ja suurempaan plakodisolujen määrään karvaplakodin kehityksessä (Ahtiainen 

ym. 2014).   

 

Hampaiden osalta on ehdotettu (Peterkova ym. 2014), että plakodin syntyessä oraaliepiteelin 

solut liukuisivat täyttämään mesenkyymiin tunkeutuvan epiteelin jättämän pinnan 

syventymän, mutta mitään kokeellisia todisteita tämän tueksi tämän työn tekijä ei ole 

kirjallisuudesta löytänyt. Samoin Ruch ym. (1983) viittaa työssään 1970-luvun solubiologisiin 

tutkimuksiin, joiden pitäisi antaa tukea migraation osuudelle hampaan kehityksessä E10-

vaiheesta alkaen, mutta tämän Pro gradu-työn tekijä ei ole saanut näitä tutkimusartikkeleita 

käsiinsä. Mikäli todistusaineisto liikkeen puolesta olisi vahvaa, voisi muidenkin tutkijoiden 

olettaa viittaavan samoihin aineistoihin tutkimuksissaan. Voidaan kuitenkin todeta, että 

merkittäviä todisteita solujen liikkeen osuudesta hampaan varhaiskehityksessä ei ainakaan 

toistaiseksi ole. 

 

6  Ex vivo – kasvatus ja kuvantaminen 

 

Tässä työssä kuvataan hiiren alkioiden alahampaiden kehitystä ex vivo eli eliön ulkopuolella 

useiden tuntien ajan käyttäen fluoresenssikonfokaalimikroskooppia. Tähän liittyy sekä 

haasteita että mahdollisuuksia. 

 

Kuten aiemmin on mainittu, hammasaiheille kehitettyjen viljely- ja kasvatustekniikoiden kirjo 

on laaja ja mahdollistaa siten hampaan kehityksen kokeellisen manipuloinnin. Leuasta 

irrotettuja hammasaiheita tai kokonaisia leukoja kasvatetaan yleisesti ilman ja 

kasvatusliuoksen rajapinnassa ns. Trowell-kasvatuksessa metalliritilälle asetettujen 



	  

	   38	  

suodatinpapereiden päällä (Trowell 1959; Thesleff ym. 1996). Menetelmän etu on helppo 

seuranta ja esimerkiksi kasvutekijöiden tai inhibiittorien vaivaton lisääminen 

kasvatusliuokseen tai helmissä kudoksen päälle. Näin kasvatettu hampaanalku on 

morfologialtaan litistynyt (I. Thesleff, suullinen tiedonanto). Yksittäisiä hampaanalkuja 

kasvatettaessa suuri osa mesenkyymistä usein poistetaan, mikä saattaa muuttaa hampaan 

kehittymisympäristöä – Munne ym. (2009) osoittivat, että jos Sostdc1:a ilmentävää 

hammasalueen mesenkyymiä poistetaan ennen kasvatusta E12-vaiheessa, hammasplakodi 

hajoaa kahdeksi plakodiksi.  

 

Pidempiaikainen viljely hampaan aiheesta pitkälle erilaistuneeksi hampaaksi tehdään hiiren 

munuaiskapselissa tai silmän sisällä, pernassa, ihonalaiskudoksessa, poskipussissa, kanan 

siipisilmulla tai jopa toisen hiiren alkion hammaslomassa exo utero eli kohdunulkoisena 

kasvatuksena (ajantasainen yhteenveto eri tekniikoista artikkelissa Song ym. 2007).  

Kudosrekombinaatiokokeet perustuvat näihin menetelmiin. Mikäli tutkija haluaa tehdä 

lisämanipulaatioita tai seurata hampaan kehitystä eri aikapisteissä, näyte on leikattava ulos.  

 

Tässä työssä kasvatetaan kokonaisia alaleukoja, mikä mahdollistaa hieman varhaisempien 

kehitysvaiheiden tutkimisen. Kokonaisia leukoja kasvattaessa hampaan kehityksen tiedetään 

viivästyvän ja leuka saattaa mennä osittain nekroosiin pitkässä kasvatuksessa (Alfaqeeh ja 

Tucker 2013). Varhaisimpien hampaan kehitysvaiheiden preparoiminen irti leuasta olisi 

kuitenkin huomattava tekninen haaste. Viimeisintä uutta alalla on tosin automaattileikkurilla 

leikattujen alaleuanviipaleiden kasvatus, jonka väitetään välttävän suuren osan aiemmista 

kasvatushaasteista (Alfaqeeh ja Tucker 2013). Tosin tutkijoiden mukaan menetelmä ei täysin 

toimi kehitysvaiheilla E11.5-13 (joita tässäkin työssä tutkitaan) – hampaiden kehitys saattaa 

pysähtyä ja muoto olla poikkeava. 

 

Kehittyvien elinten kuvantaminen on monessa mielessä haaste (Ewald 2013). Epiteelin 

morfologia muuttuu hitaasti - tuntikausien kuvantaminen on kallista ja laitteilla on useita 

käyttäjiä. Itse kuvantamisen lisäksi aikaa kuluu kasvatuskammion olojen vakiinnuttamiseen. 

Konfokaalimikroskoopin kuvantamissyvyys on hyvin rajallinen, joskin uudet 

multifotonitekniikat mahdollistaisivat suuremman kuvantamissyvyyden ja resoluution 

(Walton ja Kolterud 2014). Kudoksen kasvu ja kasvatusliuoksen haihtumisen vaikutus pitää 

ennakoida määritellessä kuvausaluetta. Lisäksi etenkin varhaiset kehitysvaiheet saattavat olla 

herkkiä fluorokromien eksitoinnissa käytetylle laserille - esimerkiksi gastrulaatiovaiheen 

hiiren alkiot alkoivat kehittyä epänormaalisti, mikäli niitä kuvattiin kymmenen tuntia 
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(Ichikawa ym. 2013). Kertynyt data vaatii paljon tallennustilaa ja edistyneitä ohjelmistoja 

käsittelyä varten. Reportterihiirten ja edistyneen kuvantamisen yhdistely mahdollistaa 

kuitenkin hampaan kehityksen solubiologisten mekanismien tarkastelun 

ennennäkemättömällä tavalla ja syntyvien optisten leikkeiden laatu alkaa lähestyä perinteisten 

histologisten leikkeiden laatua (Majdzadeh ym. 2015).  

 

7 Materiaalit ja menetelmät 

7.1 Kudosnäytteet ja niiden käsittely 
 

Käytetyt siirtogeeniset hiirilinjat olivat kehittäjiensä aiemmin kuvaamat K17-GFP (Bianchi 

ym. 2005) ja FUCCI (Sakaue-Sawano ym. 2008).  Jotta saatiin halutussa kehitysvaiheessa 

olevia alkioita, naaraat ja koiraat paritettiin yön yli ja parittelutulpan havaitsemispäivän 

keskipäivää pidettiin kehitysvaiheena E0.5. Kantavat naaraat lopetettiin hiilidioksidilla. 

Kaikki hiirten käsittely suoritettiin Eläinkoelautakunnan ohjeiden mukaan (lupanumero 

ESAVI/2984-04.10.07-201). Alkioiden ikä tarkistettiin raajan kehitysasteen perusteella 

(Wanek ym. 1989), sillä poikueissa on pientä sisäistä ikävaihtelua. Näytteiden 

keräysajankohdassa oli myös vaihtelua – näytteet kerättiin esimerkiksi toisinaan yöaikaan 

mikroskooppien varaustilanteesta johtuen. Kuvissa iän perään kirjattu plus- tai miinusmerkki 

merkitsee näytteen edustavan kypsää tai varhaista kyseisen ikävaiheen näytettä. 

 

Kudokset leikattiin saksien ja neulojen avulla steriilissä puskuroidussa suolaliuoksessa 

(Dulbecco PBS; pH 7,4) stereomikroskoopin alla. Alaleuat irrotettiin neuloja veitsinä käyttäen 

siten, että leikkauspinnat olivat samassa kulmassa kuin leuan oraalipinta. Siirtogeenien 

fluoresenssin kuvantamista (ellei kyse ollut elävän kudoksen kuvantamisesta), wholemount in 

situ-hybridisaatiota ja värjäyksiä varten leuat kestävöitiin 4-prosenttisessa 

paraformaldehydiliuoksessa yön yli (+ 4 °C).  

 

7.2 Vasta-ainevärjäykset 
 

Paraformaldehydikestävöityjen kokonaisten leukojen epiteeli yritettiin saada erottumaan 

vasta-ainevärjäyksellä. Kokeiltavaksi valittiin ryhmän aiemmin hammasalueen leikkeissä ja 

kokonaisissa selkäihoissa käyttämiä epiteelispesifisiä vasta-aineita.  Hyvin toimivat vasta-
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ainevärjäykset ovat keskeisiä solubiologisessa tutkimuksessa – monet vasta-aineet toimivat 

kuitenkin paljon heikommin kokonaisissa näytteissä kuin leikkeissä ja soluviljelmänäytteissä.  

Enimmäkseen värjäysten testauksessa käytettiin E12.5-vaiheen leukoja, mutta pienemmässä 

määrin testattiin E11.0-E13.5-vaiheita. Pienin leukanäytteiden lukumäärä per vasta-aine oli 

seitsemän ja kaikkia värjäyksiä tehtiin useammalla erillisellä kerralla. Värjäyksissä käytettiin 

seuraavaa protokollaa, jonka on aiemmin ryhmässä osoitettu toimivan E14-vaiheen 

kokonaisille selkäihoille: näytteitä inkuboitiin tunti huoneenlämmössä puskuroidussa 

suolaliuoksessa (PBS), jossa oli 5 % aasin normaaliseerumia (Sigma) ja 0,5 % naudan 

seerumin albumiinia (Sigma) sekä 0,1 % Triton-X-100-detergenttiä (Roche) eli niin 

kutsutussa immunomix-liuoksessa, vasta-aineiden epäspesifisen sitoutumisen estämiseksi. 

EpCam- ja ZO-1-vasta-aineiden kanssa kokeiltiin myös viiden minuutin 100 % 

metanolikäsittelyä ennen muuta käsittelyä. Mikäli sekundäärivasta-aine oli tuotettu muussa 

eläimessä kuin aasissa, vastaavaa seerumia käytettiin. Primäärivasta-aine laimennettiin tällä 

samalla liuoksella ja näytteitä inkuboitiin vasta-aineessa + 4 °C ensi kokeiluissa yhden ja 

jatkossa kahden yön yli.  

 

Käytetyt primäärivasta-aineet tuotekoodeineen, pitoisuus valittu ryhmän selkäiholla aiemmin 

tekemien värjäysten perusteella: 

• polyklonaalinen kanin Keratiini-14-vasta-aine (RB-9020-P0, Thermo Scientific), 

1:500-laimennos 

• monoklonaalinen kanin E-kadheriini-vasta-aine (RM-2100-S, Thermo Scientific), 

1:50-laimennos 

• polyklonaalinen kanin ZO-1-vasta-aine (61-7300, Zymed), 1:150-laimennos 

• polyklonaalinen rotan EpCam-vasta-aine (CD326, Pharmingen), 1:800-laimennos 

 

Näytteet pestiin 0,1 % Triton-X sisältävässä PBS-liuoksessa kuuden tunnin ajan liuosta 

vaihtaen. Sekundäärivasta-aine laimennettiin immunomixiin ja leukoja pidettiin liuoksessa 

vähintään kahden tunnin ajan, useimmiten yhden ja toisinaan jopa kahden yön yli + 4 °C. 

Pesu suoritettiin samalla tavalla kuin primäärivasta-aineen jälkeen, mutta vain kahden tunnin 

ajan. Käytetyt sekundäärivasta-aineet olivat: 

• Alexa Fluor 488 Goat Anti-Rabbit IgG (Invitrogen), 1:500-laimennos 

• Alexa Fluor 594 Donkey Anti-Rabbit IgG (Invitrogen), 1:500-laimennos 

• Alexa Fluor 594 Donkey Anti-Rat (Invitrogen), 1:500-laimennos 
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Lisäksi sekundäärivasta-aineen kanssa lisättiin toisinaan tumaväri 1:2000-laimennoksena 

(Hoechst 33342, Invitrogen) tai 1:40-laimennoksena aktiiniin tarttuva fluorokromiin 

konjugoitu falloidiinitoksiini (Alexa Fluor 647 Phalloidin, Invitrogen). Lopuksi näytteet 

jälkikestävöitiin 4 % PFA:ssa viiden minuutin ajan ja huuhdottiin useita kertoja PBS-

liuoksella. Leuat asetettiin aluslaseille osiossa 7.4 kuvattavalla tavalla kuvantamista varten. 

 

7.3 Whole mount in situ (WMISH) – hybridisaatio 
 

Työssä haluttiin tutkia FUCCI-signaalien sijainnin ja geeniekspressiokuvioiden sijainnin 

suhdetta. Näytteiden FUCCI-fluoresenssi kuvattiin ennen whole mount in situ-hybridisaatiota 

(lyhennetään WMISH), sillä käytetyt fluorokromit eivät kestä WMISH-käsittelyä. Käsitteellä 

”whole mount” viitataan kokonaisen kudospalan (tässä tapauksessa kokonaisen alaleuan) 

käsittelyyn. WMISH-käsittelyä varten kestävöidyt leuat dehydroitiin nousevassa 

metanolisarjassa (25 %, 50 %, 75 %, 100%). Hybridisaatiossa käytettyjen koettimien tiedot on 

lueteltu oheisessa taulukossa (taulukko 1). Sense-koettimia käytettiin kontrollina, mutta nämä 

koettimet tehtiin vain kahdelle kohdegeenille osoituksena menetelmän ymmärtämisestä. 

Kaikkia koettimia on käytetty vertaisarvioiduissa tutkimuksissa jo aiemmin. Kaikkia muita 

koettimia käytettiin tässä työssä viidellä erillisellä hybridisaatiokerralla, mutta Shh-koetinta 

kahdella erillisellä kerralla.  

 

Taulukko 1. Whole mount in situ-hybridisaatiossa käytetyt koettimet. 

Koetin Pituus ja vektori Julkaistu Restriktioentsyymi 

linearisoinnissa 

RNA-

polymeraasi 

mFoxi3 

antisense 

600 bp, pGemT-easy Ohyama ja 

Groves 2004 

SpeI T7 

mFoxi3 

sense 

600 bp, pGemT-easy Ohyama ja 

Groves 2004 

NcoI Sp6 

Dkk4 

antisense 

453 bp, PCRII-topo Fliniaux ym. 2008 NotI Sp6 

Dkk4 sense 453 bp, PCRII-topo Fliniaux ym. 2008 BamHI T7 

mSox2 

antisense 

750 bp, pBlueScript Ferri ym. 2004 AccI T3 

Shh 

antisense 

640 bp, pBluescript 

II SK 

Echelard ym. 

1993 

Hind III T3 
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Koetinten templaatteina käytetyt plasmidit linearisoitiin kutakin koetinta vastaavalla 

restriktioentsyymillä (ks. taulukko 1) – reaktioseos on liitteessä 1. Linearisoinnin annettiin 

jatkua vähintään kahden tunnin ajan + 37 °C. Linearisoinnin onnistuminen tarkistettiin 

geelielektroforeesilla. Linearisoidut plasmidit puhdistettiin restriktioentsyymistä QIAquick 

(Spin) PCR Purification-puhdistussarjalla valmistajan ohjeen mukaan (QIAGEN) ja niiden 

DNA-pitoisuus mitattiin spektrofotometrisesti (NanoDrop, Thermo Scientific). 

 

Itse koettimen valmistamisessa käytetty reaktioseos on myös liitteessä 1. Reaktion annettiin 

jatkua kahden tunnin ajan (+ 37 °C). DNA-templaatti hajotettiin lisäämällä reaktioseokseen 1 

µl DNaasia (RQ1 RNase-Free DNase, Promega) ja inkuboimalla 15 minuuttia  + 37 °C 

lämpötilassa. Koettimen valmistuksen onnistuminen kontrolloitiin geelielektroforeesilla. 

Koetin saostettiin sekoittamalla reaktioseokseen 50 µl DEPC-vettä, 40 µl 7,5 M DEPC-

ammoniumasetaattia ja 275 µl 99 % etanolia ja inkuboimalla – 20 °C lämpötilassa yön yli. 

Seuraavana päivänä seokset sentrifugoitiin (+4 °C , 13 000 g ja 20 minuuttia). Supernatantti 

poistettiin ja lisättiin kylmää 70 % etanolia, minkä jälkeen sentrifugointi ja supernatantin 

poisto toistettiin. Alkoholin annettiin haihtua avonaisista putkista puolen tunnin ajan. 20 µl 

DEPC-vettä lisättiin koettimiin, pidettiin jäillä 5 min ja sekoitettiin neste pipetoimalla 

varovasti. RNA-pitoisuus määritettiin spektrofotometrisesti ja koettimen laatu tarkistettiin 

geelielektroforeesilla - täten voitiin varmistaa DNA-templaatin hajonneen, mutta itse 

koettimen säilyneen ehjänä. 

 

Itse whole mount in situ-hybridisaatio tehtiin InsituProVS-laitteella (Intavis Bioanalytical 

Instruments AG), joka rehydroi leuat, tekee niistä läpäisevämmät proteinaasikäsittelyllä, lisää 

koettimet ja alkaliseen fosfataasiin konjugoidun digoksigeniinivasta-aineen automaattisesti 

tutkimusryhmän optimoiman protokollan mukaisesti (käytetyt liuokset ovat liitteessä 1 ja 

ohjelma on liittessä 2, kaikki käytetyt liuokset on myös kuvattu artikkelissa Raatikainen-

Ahokas ym. 2000). Lopuksi leuat asetettiin alkalisen fosfataasin värilliseksi muuttuvaan 

substraattiin (BM Purple AP Substrate Precipitating Solution, Roche Applied Science) lähetti-

RNA:n paikallistamiseksi. Näytteitä inkuboitiin 1-1,5 h huoneenlämmössä värin 

voimakkuutta aika ajoin tarkkaillen, minkä jälkeen reaktio pysäytettiin PBST-suolaliuoksella 

ja näytteet siirettiin 4 % paraformaldehydiliuokseen (+4 °C) lisäkestävöintiin yön yli.  

 

Jokaiselle koettimelle pyrittiin saamaan aikaan kattava ikäsarja ja useita toistoja per kukin 

ikävaihe. E11-vaiheen näytteitä oli 4-7 per koetin, E11.5-vaiheen näytteitä 4-8 per koetin, 
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E12-vaiheen näytteitä 4-5 per koetin ja E13-vaiheen näytteitä 2 per koetin. Ikävaiheiden 

E10.5 ja E12.5 näytteitä tutkittiin vain Shh-koettimella, E10.5-vaiheen näytteitä oli kaksi ja 

E12.5-vaiheen näytteitä oli viisi. Näistä toistoista valittiin tämän työn tulososion 

kuvapaneeleihin edustava ikäsarja – plus- ja miinusmerkkejä on tarvittaessa käytetty 

osoittamaan, että näyte on kypsempi tai varhaisempi ikävaiheensa edustaja. Kutakin sense-

koetinta käytettiin yhteen E11.5- ja yhteen E12.0-vaiheen näytteeseen. 

 

7.4 Kuvantaminen 
 

Konfokaalikuvantamisessa käytettiin Biotekniikan instituutin Valomikroskopiayksikön Leica 

TCS SP5-konfokaalimikroskooppia (pystymikroskooppi, objektiivit näytteen yläpuolella). 

Punaisten ja vihreiden FUCCI-fluorokromien ja K17-GFP:n eksitointiin käytettiin argon-

laseria (laserlinjat 488 nm ja 514 nm) ja muun muassa immunovärjäyksissä käytetyn Alexa 

647-värin eksitointiin käytettiin helium/neon-laseria (laserlinja 633 nm), sinisen Hoechst-

tumavärin eksitointiin käytettiin diodi-laseria (405 nm). Kestävöidyt näytteet asetettiin 

konfokaalikuvausta varten fluorokromeja suojelevaan ns. mounttaus- eli sulkemisliuokseen 

(Vectashield, Vector Laboratories) Cytoseal 60-liimalla (Richard-Allan Scientific) kiinnitetyn 

peitinlasin alle. Peitinlasin alle rakennettiin kahdesta pienestä peitinlasista koroke, jotta 

peitinlasi olisi vakaa paksujen leukanäytteiden päällä. Optisten leikkeiden paksuus oli 

kestävöityjen näytteiden kuvantamisessa 1-3 µm.  

 

Elävän kudoksen aikapistekuvantamisessa eli ex vivo time lapse-kuvantamisessa tutkittava 

inkisiivialue kuvattiin 20 minuutin välein läpi kudoksen ja optisten leikkeiden paksuus oli 3 

μm. Kaikessa työn liitteenä olevassa aikapistekuvantamisdatassa käytetty objektiivi oli HC 

PL APO 10x/0,4 (ilma). Kuvausasetuksissa pyrittiin minimoimaan laserin vaikutus kudoksiin 

pienemmällä resoluutiolla ja laserteholla kestävöityjen näytteiden kuvaamiseen verrattuna. 

Kuvantamisen kudoskasvatusolosuhteet on esitetty osiossa 7.6.  

 

Leukojen kuvaamiseen ennen ja jälkeen WMISH-käsittelyn käytettiin Leica MZFLIII -

stereomikroskooppia, jossa on DC300F-kamera. WMISH-menetelmä tuhoaa fluorokromit, 

joten G1/G0-FUCCI-fluoresenssi oli kuvattava etukäteen ja WMISH-värjätty leuka oli 

aseteltava tarkoin samaan asentoon kuvausta varten. Käytännössä tämä saatiin aikaan 

antamalla leuan molemmissa kuvaustilanteissa laskeutua luonnolliseen asentoonsa saman 

suolaliuoksella täytetyn petrimaljan pohjalle. 
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7.5 Datan käsittely ja analyysi 
 

Konfokaalikuvien tarkasteluun ja 2D-kuvien tuottamiseen käytettiin Leica Application Suite 

Advanced Fluorescence eli LAS AF-ohjelmistoa (Version 2.3.0 build 5131, Leica 

Microsystems). Ohjelmiston avulla tuotettiin aineistosta edustavien optisten leikkeiden kuvat 

mittakaavajanoineen ja mahdollisine koronaalista ja sagittaalista Z-akselia kuvaavine 

sivuprojektioineen. Samalla ohjelmistolla tuotettiin myös maksimi-intensiteettiprojektiokuvat 

eli kolmiulotteisesta kuva-aineistosta (XYZ) luodut kaksiulotteiset (XY) esityskuvat, jossa 

kukin kuvan pikseli (XY) saa suurimman arvon, joka kyseisen pikselin Z-akselilla (eli 

kolmiulotteisella vokselilla) on. K17-GFP-signaalia esittäviin kuviin on valittu K17-GFP-

signaalista edustava optinen leike maksimi-intensiteettiprojektion sijaan, sillä epiteelin uloin 

litteä solukerros eli peridermi on signaalin suhteen positiivinen varhaisissa kehitysvaiheissa 

eikä hampaan alku tällöin erotu maksimi-intensiteettiprojektioissa muusta suun epiteelistä. 

Levein optisista leikkeistä havaittu K17-GFP-signaalin alue on merkitty katkoviivalla kuviin. 

 

Kuvapaneelit valmistettiin Adobe Photoshop CS5- ja Illustrator CS5-ohjelmistojen avulla 

(Adobe Systems). WMISH-kuvien käsittelyssä in situ-kuva pyöritettiin samaan asentoon 

G1/G0-FUCCI-fluoresenssikuvan kanssa, mutta kuvasuhteita tai kuvien suhteellista kokoa ei 

muokattu millään tavalla. Leukakuvat asetettiin päällekkäin ja in situ-kuva tehtiin 

läpikuultavaksi, jotta molemmat signaalit erottuisivat. Fluoresenssisignaalin väriksi valittiin 

kellanoranssi, sillä se erottuu varsinkin painettuna punaista paremmin violetista väristä, joka 

WMISH-menetelmässä osoittaa lähetti-RNAn sijainnin. Menetelmä toimii, koska WMISH ei 

näyttänyt muuttavan kudoksen muotoa tai kokoa – ainakin kudoksen morfologiset maamerkit, 

kuten kieli ja leuan kaari, korreloivat hyvin toisiinsa. Menettelytapa on tämän työn kirjoittajan 

tietämyksen mukaan uusi, ainakin hammastutkimuksen osalta. 

 

Inkisiivialueen G1/G0-FUCCI-tumista tehtiin mittauksia. Näytemäärät olivat melko pieniä, 

mutta tarkkaan ajoitettuja ja edustavia. Tavoitteena oli tehdä alustava kvantitatiivinen 

analyysi, jota projektin jatkaja myöhemmin laajentaisi. Tumien pienimmät ja suurimmat 

halkaisijat mitattiin jokaisesta tutkitusta leuasta oikeanpuoleisen inkisiivin kymmenestä 

satunnaisesta solusta LAS AF-ohjelmiston mittaustyökalulla G1/G0-tuma-alueen keskeltä 

otetusta optisesta leikkeestä - näistä laskettiin keskiarvot, jotka edustavat kyseistä leukaa 

aineistossa. Näin tutkittuja leukoja oli kuusi per ikävaihe vaiheista E11.5, E12.0 ja E13.0 ja 

E12.5-vaiheesta tässä analyysissa neljä.  
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Tumien lukumäärän laskenta suoritettiin Imaris 7.2.1-ohjelmistolla (Bitplane), joka oli 

asetettu hakemaan määritellyltä kolmiulotteiselta inkisiivialueelta  E11.5-vaiheessa 7 μm 

pallomaisia kohteita ja muissa tutkituissa ikävaiheissa E12-E13 XY-tasossa ellipsoideja, jotka 

ovat halkaisijaltaan 4 μm ja Z-tasossa (jossa teknisistä syistä esiintyy venymää) 8 μm:n 

pituisia. Liitteeseen 4 on menetelmän periaatteen havainnollistamiseksi liitetty 

konfokaalikuvista luotu tiedosto nimeltä E_11_5_FUCCI_tumalaskentaperiaate.avi, joka 

näyttää edustavan esimerkin ohjelmiston inkisiivialueelta löytämistä G1/G0-tumista (pallot). 

Imaris-hakuparametrien valinta perustui LAS AF-mittausarvoihin: valittiin arvot, joiden 

sisälle mahtuu mahdollisesta kokovaihtelusta huolimatta yksi tuma muttei koskaan kahta. 

Tumalukumäärälaskenta suoritettiin kuudelle leualle per ikävaihe. Kunkin leuan molemmat 

inkisiivit analysoitiin ja tuloksista laskettiin keskiarvo, joka edustaa kyseistä leukaa.  

 

Aineistoista laadittiin boxplot- eli laatikko-ja-viikset-kuvaajat, jotka esittävät aineiston 

kvartiileina siten, että puolet tapauksista on laatikon sisällä laatikon keskiviivan kuvatessa 

mediaania. Janat kuvaavat tapausten alinta ja ylintä kvartiilia. Eri ikävaiheita verrattiin 

pareina toisiinsa riippumattomalla t-testillä. Kuvaajat ja testit tehtiin SPSSStatistics-

ohjelmistolla (versio 23.0.0.0, IBM). Tumalukumääräanalyysin lisäksi kaikki konfokaalidatan 

muuttaminen videomuotoon tehtiin myös Imaris-ohjelmistolla. 

 

7.6 Ex vivo-kasvatus elävää kuvantamista varten 
 

Elävän kudoksen kuvantamisessa ei voi käyttää tavalliseen tapaan kantta kasvatusmaljan 

päällä, joten haihtuminen ja kudoksen kuivuminen on ongelma. Kokonaisia E10.5-E12.5-

vaiheiden alaleukoja kasvatettiinkin hampaiden kehityksen kuvantamista varten ns. 

muunnellussa Trowell-tyypin koejärjestelyssä (alkuperäinen koejärjestely on kuvattu esim. 

Trowell 1959; Närhi ja Thesleff 2010). E10.5-vaiheen kuvattavia leukoja oli kaksi, E11.0-

vaiheen leukoja neljä, E11.5-vaiheen leukoja yksi, E12-vaiheen leukoja kaksi ja E12.5-

vaiheen leukoja kolme. Kaikissa leuoissa ilmentyi (punainen) G1/G0-FUCCI-markkeri ja 

(vihreä) G2/S/M- FUCCI -markkeri. 

 

Leuka asetettiin muotoon leikatulle suodatinpaperille (huokoskoon 0,1 µm Nucleopore-

suodatinpaperi, Whatman) metalliverkon päälle siten, että kasvatusliuos ylsi verkon tasoon 

asti. Kasvatusliuoksen koostumus oli seuraava: tehdasvalmisteinen Dulbecco Modified Eagle 

Medium - F12 (1:1) + L-Glutamine + 15 mM HEPES-liuos (pH 7,2) (Gibco), johon lisättiin 
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10 % naudan sikiön seerumia (FBS) (Hyclone/Thermo Scientific) ja 0,2 % penisilliiniä sekä 

streptomysiiniä. On syytä huomata, että kasvatusliuoksessa ei käytetä pH-indikaattorina 

fenolipunaa, sillä se voi haitata kuvantamista. Ero tavalliseen Trowell-kasvatukseen oli 

kasvatusalueen kuivumista estävä rakenne, joka kehiteltiin tätä projektia varten: metalliverkon 

alle kiinnitettiin 15 ml:n Falcon-putkesta irrotettu rengas, jota vastaamaan tehtiin verkon 

päälle kuumaliimavalli – tällöin kasvatusliuoksen päälle sai asetettua mineraaliöljyä tai 

parafilmiä haihtumisen ehkäisemiseksi ilman vaaraa näiden päätymisestä itse 

kasvatusalueelle. Yksi projektin tavoite olikin ex vivo-kuvantamisen mahdollistavien 

kasvatusolojen kehittäminen. Näytteitä pidettiin aina kaksi tuntia kasvatuksessa ennen 

kuvantamisen aloittamista sopeutumassa kasvatusolosuhteisiin dissektion jälkeen. 

Mikroskoopin ympärille rakennettu kasvatuskammio mahdollisti lämpötilan ja 

kaasukoostumuksen säätelyn tavallista kasvatuskaappia mahdollisimman tarkkaan vastaavaksi 

(the Cube and the Box-laitteisto, Life Imaging Services). Kuvantaminen kesti 6-26 tuntia.  

 

Kasvatuskokeiluja (E10.5-näytteet ja yksi E11.0-näytteistä) tehtiin myös kollageenilla 

(Cellmatrix Type IA, Nitta Gelatin): leuka asetettiin kollageenipisaran (10 µl) yläosaan ja yllä 

mainittua kasvatusliuosta lisättiin siten, että leuka juuri peittyy. Kollageeniseos valmistettiin 

jäillä suhteessa 8:1:1 Cellmatrix I-A:ta, yllä mainittua muussakin kasvatuksessa käytettyä 

kasvatusliuosta sekä valmistajan puskuria (2,2 g NaHCO3 per 100 ml 0,05N NaOH + 200 

mM HEPES) varovasti sekoittaen. Seos pysyy jäillä nestemäisenä ja kiinteytyy geeliksi       

37 °C-lämpötilassa. 

 

8 Tulokset 

8.1 Varhaisen hammasalueen tienoolla on muotoaan muuttava ei-

jakautuvien solujen joukko 
 

Solusykli-indikaattorihiirten kestävöityjä alaleukojen puolikkaita kuvattiin vaiheesta E10.5 – 

jolloin hammasjuoste ei ole vielä molekulaarisesti muodostunut – vaiheeseen E13.0, jolloin 

hammas on silmuvaiheessa. Kuten kuvasta 6 värikuvaliitteestä (liite 3) nähdään, vihreällä 

markkerilla esitetty solunjakautuminen on alaleuassa kaikissa kuvatuissa kehitysvaiheissa 

runsasta eli vihreitä G2/S/M-vaiheen tumia on runsaasti, kuten sopii odottaakin. Alkio 

nimittäin kasvaa tällä aikavälillä merkittävästi kokoa. Keltaisia G1/S-siirtymävaiheen tumia ei 

juuri havaittu. Alaleuanulokkeiden rajakohdassa esiintyy paljon jakautumattomia punaisella 
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esitettyjä G1/G0-vaiheen soluja, tämä näkyy useimmissa kuvissa vasemmassa ylälaidassa 

punaista FUCCI-markkeria esittävissä kuvissa. Mitä pidemmälle kehitys etenee, sitä 

paremmin myös kieli erottuu näytteissä – varsinkin E12.5-vaiheen näytteessä kieli on erittäin 

näkyvä massa kuvien ylälaidassa. E13.0-vaiheen näytteestä kieli on leikattu pois, jottei se 

peitä etuhampaiden aluetta. 

 

Merkittävin havainto solusykli-indikaattorialaleukojen sarjasta on kuitenkin hammasalueen 

ei-jakautuvien solujen populaatio, joka on erotettavissa E11.5-vaiheesta alkaen - muttei 

aiemmin. Tästä vaiheesta on kerätty hiukan eri kehitysvaiheessa olevien näytteiden joukko 

varhaista E11.5-vaihetta edustavasta näytteestä melkein E12.0-vaihetta edustavaan 

näytteeseen solujoukon dynaamisen muutoksen esittämiseksi. Kuten kuvista nähdään, 

solujoukko noudattelee aluksi hammasjuostemaista, yhtenäistä muotoa – joskin tulevan 

hammasloman alueella G1/G0-tumia vaikuttaa olevan harvemmassa jo E11.5-vaiheessa. 

E12.0-vaiheessa eli plakodivaiheessa ei-jakautuvat solut ovat jo selvästi keskittyneet tulevan 

inkisiivin ja molaarin alun tienoille ja E12.5-vaiheeseen eli varhaiseen silmuvaiheeseen 

mennessä diasteemassa ei näy merkittävää määrää G1/G0-tumia.  

 

Lisäksi E12.5-vaiheesta alkaen G1/G0-tumien lähellä nähdään muuhun leukaan verrattuna 

merkittävä vihreiden G2/S/M-tumien keskittymä. On syytä huomata, että vaikka tämän 

kuvapaneelin kuvat on otettu samalla konfokaalimikroskoopilla kuin muutkin työn kuvat, 

mikroskoopin aukko (pinhole) on ollut lähes auki ja kaikkien tasojen fluoresenssi näkyy yhtä 

aikaa (vastaa epifluoresenssikuvantamista). Näin saatiin yleiskuva koko leuanpuolikkaasta. 

Tässä kuvapaneelissa kuvien vihreä signaali ei siis välttämättä tule samasta tasosta kuin 

punainen signaali ja keltainen väri osassa oikeanpuoleisia kuvia ei siis tarkoita G1/S-

siirtymävaiheen tumia. Tämä tiedetään, koska ei-konfokaalisen yleiskuvan lisäksi vähintään 

inkisiivialueet kuvattiin näytteistä konfokaalisesti läpi. Esimerkiksi E12.5-vaiheen vihreä 

signaali tulee punaisen tumajoukon alla olevista tumista. Konfokaalidata osoittaa myös 

G1/G0-tumajoukon todella olevan samalla alueella oleva yhtenäinen joukko. 

 

G1/G0-solujoukon muoto vaikuttaa muuttuvan kehityksen edetessä: yhtenäinen laminamainen 

muoto vaihtuu erillisiksi tulevien inkisiivin ja molaarin alueiden populaatioiksi ja edelleen 

solujoukko muuttuu selvärajaisemmaksi ja tumat vaikuttavat olevan toisiaan lähempänä, kun 

lähestytään silmuvaihetta. Silmuvaiheessa E13.0 inkisiivin G1/G0-solujoukko on muodoltaan 

kolmiota muistuttava, molaarin pistemäinen. Toisinaan plakodi- ja silmuvaiheissa G1/G0-

joukon yhtenäisyys horjuu: inkisiivin alueella G1/G0-tumien joukko on joissain näytteissä 
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lähes jakautunut kahteen tai kolmeen osaan, kuten kuvassa 7 on esitetty. Ilmiö havaitaan usein 

E11.5-E13.0-näytteissä, mutta kuvassa 7 on vain muutama edustava esimerkki E12.0- ja 

E13.0-vaiheista. 

 

Värikuvaliitteen kuva 8 pureutuu tarkemmin hammasloman ja tulevien hammasalueiden 

eroon plakodivaiheessa: edustavasta E12.0-näytteestä esitetään neljä optista leikettä eri 

syvyyksiltä (kuva 8A) sekä maksimi-intensiteettiprojektio (B), joka yhdistää kaikki alueen 

optisen leikkeet (joita on esitettyjen neljän lisäksi kuvattu 3 µm välein läpi kudoksen noin 200 

µm:n paksuudelta). Kuvista huomataan, että vielä plakodivaiheessa hammasloman alueella on 

erotettavissa G1/G0-tumien ympäröivästä kudoksesta erottuva alue, joka yhdistää etu- ja 

poskihampaiden alut. Diasteeman G1/G0-solujen populaatio on kuitenkin hyvin harva 

plakodien alueisiin verrattuna. Hammasloman alueella G1/G0-solujen joukko sijoittuu vain 

kudoksen pintaan kun taas oletetuilla inkisiivi- ja molaariplakodien alueella G1/G0-

solupopulaatio ulottuu paljon syvemmälle. Vertailun vuoksi kuvassa 8 esitetään vastaava 

maksimi-intensiteettiprojektio myös varhaisen silmuvaiheen (E12.5) diasteemasta (C), jossa 

ei ole enää havaittavissa yhdistävää G1/G0-tumajoukkoa tulevan molaarin ja inkisiivin seudun 

välillä. 

 

8.2 Ei-jakautuva solujoukko on osa plakodia - kaikki plakodin solut eivät 

kuitenkaan ole jakautumattomia 
 

Keratiini-17-ekspressio merkitsee suun epiteelin ja samalla tulevat plakodin solut (McGowan 

ja Coulombe 1998). Värikuvaliitteen kuva 9 esittää alaleuan inkisiivin alueen kehityksen 

hiiristä, jotka ilmentävät G1/G0-FUCCI-markkeria yhdessä K17-promoottorin alla olevan 

GFP:n kanssa. Kuvassa näkyy eri kehitysvaiheiden sarja varhaisesta plakodivaiheesta  

(E12.0-) myöhäiseen silmuvaiheeseeen (E13.5). Kuvien sarjasta käy hyvin ilmi hampaan alun 

kasvu: XY-tasoa eli suun pinnan tasoakin tarkastellen nähdään hampaan alun muodon 

muuttuvan, mutta Z-tasoa esittävistä sivupaneelikuvista nähdään, kuinka hampaanalku kasvaa 

mesenkyymin sisään. 

 

Jo varhaisen plakodivaiheen (E12.0-) kuvista 9 (ja 10) nähdään, että muotoutuva G1/G0-

solupopulaatio on K17-GFP-positiivinen ja kuuluu siis plakodiin. Sama ei kuitenkaan päde 

toisin päin: kaikki plakodin solut eivät ole G1/G0-soluja eli jakautumattomia soluja kuvatuissa 

vaiheissa. Kuvassa 10, joka esittää varhaista plakodivaihetta leuanpuolikkaassa, näkyy myös 
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poskihampaan alue – etenkin tällä molaarialueella on jo varhain ilmeistä, että G1/G0-solut 

ovat vain plakodin osajoukko. Ilmiö käy yhä ilmeisemmäksi kehityksen edetessä 

silmuvaiheeseen, jolloin G1/G0-soluryhmä jää yhä selvemmin syventyvän inkisiivin kiille-

elimen labiaaliseen osaan. Myöhäisessä silmuvaiheessa (E13.5) soluryhmä on jäänyt 

kehittyvän hammaslevyn alueelle ja silmun sipulimaisen osan kärkeen on ilmestynyt uusi 

G1/G0-solupopulaatio. Kuvaussyvyys ei tässä vaiheessa enää yltänyt kattamaan koko kiille-

elimen syvyyttä, joten kuvassa on vain osa tämän vaiheen hammasepiteelistä. Värikuvaliitteen 

(liite 3) kuvien lisäksi liitteeseen 4 on havainnollisuuden nimissä lisätty tiedosto nimeltä 

E12_5-_punFUCCI_K17GFP.avi, jossa myös osoitetaan varhaisen silmuvaiheen 

inkisiivinäytteen konfokaalidatan kolmiulotteisella kiertämisellä, että kaikki G1/G0-tumat 

todella ovat K17-GFP-alueella, mutta että tämä alue on G1/G0-tumien aluetta laajempi. Tämä 

näkyy parhaiten aikavälillä 0:18-0:23, jossa  kirkkaan vihreä, suun pintaosaa peittävä 

peridermi on käsitelty pois näkyvistä. 

 

Kuvassa 11 esitetään K17-GFP-signaalin ilmentyminen kahdessa alaleuan puolikkaassa, jotka 

edustavat saman E11.5-vaiheen poikueen hiukan eri kehitysvaiheissa olevia yksilöitä – 

kuvapareissa on kustakin leuasta sekä edustava optinen leike että maksimi-

intensiteettiprojektio. Maksimi-intensiteettiprojektio osoittaa, että vähemmän kehittyneessä 

E11.5-vaiheen leuassa (ylempi kuva) K17-GFP:n ekspressio peridermissä on epätasaista ja 

vaimeampaa pidemmälle kehittyneeseen näytteeseen (alempi) verrattuna. Kuva näyttää myös 

hyvin, miksi K17-GFP:n maksimi-intensiteettiprojektio ei ole informatiivinen esitellessä 

hampaan varhaiskehityksen eri vaiheita: peridermin vahva ekspressio E11.5-vaiheesta alkaen 

tekee mahdottomaksi erottaa itse hammasalueet XY-tason maksimi-intensiteettiprojektiossa. 

Varhaisemmassa E11.5-näytteessä ei voinut erottaa K17-GFP:n peridermaalista ilmentymistä 

ja mahdollista hammasjuosteen muotoa seurailevaa ekspressiota, jonkinlainen K17-GFP-kaari 

on kenties havaittavissa tulevalla hammasalueella. Samalta syvyydeltä kussakin leuassa 

esitetty optinen leike näyttää lisäksi, että molaarin alueella on selvä K17-GFP-alue ennen 

signaalin ilmenemistä inkisiivin alueella. Vanhemmassa näytteessä (alempi kuvapari) sekä 

inkisiivin että molaarin alueella on K17-GFP-ekspressiota, joka on erotettavissa peridermistä, 

nuoremmassa näytteessä samalla syvyydellä on selvästi erottuvaa ekspressiota vain molaarin 

alueella.  
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8.3 Kehityksen edetessä inkisiivialueen G1/G0-solujoukon tumien koko 

mahdollisesti pienenee 
 

E11.5-E13.0-ikävaiheiden etuhampaiden tumien leveimmän ja kapeimman kohdan 

mittauksista havaittiin, että E11.5-ikävaiheen tumat ovat kummallakin mittarilla suurempia 

kuin muiden ikävaiheiden tumat (kuvaajat 1 ja 2). Tumien kokovaihtelu on tässä vaiheessa 

myös suurinta. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkittävä. Plakodi- ja silmuvaiheissa 

tumien koko vaikuttaa olevan melko vakaa. On hyvä muistaa, että kyseessä on alustava 

analyysi tutkimusprojektin jatkoa varten (ks. menetelmäosio 7.5). 

Samoista ikävaiheista määritettiin myös tumien lukumäärä inkisiivin alueella (kuvaaja 3), 

sillä haluttiin selvittää, voisi G1/G0-solujoukon selvärajaisemmaksi muuttuminen johtua 

G1/G0-solujen häviämisestä kehityksen edetessä. E11.5-E12.0-vaiheissa alueen rajaaminen oli 

haastavaa, sillä kuten aiemmin esitellyistä kuva-aineistosta nähdään, G1/G0-alue jatkuu E12.5-

vaiheeseen asti diasteemaan. Voi kenties kysyä, onko analyysi mielekäs ja informatiivinen. 

Kaikki näytteet rajattiin joka tapauksessa samalla periaatteella: tehtiin visuaalinen arvio siitä, 

mihin selkeä yhtenäinen G1/G0-tumajoukko loppuu. K17-GFP-markkeria ei voitu käyttää 

rajauksen apuna, koska näytteitä joissa olisi ollut punainen-G1/G0-markkeri ja K17-GFP 

yhdessä ei ollut kylliksi. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että G1/G0-tumalukumäärä 

pysyy tasaisena tarkastelluissa ikävaiheissa – ryhmien väliset erot eivät ole tilastollisesti 

merkittäviä. Tumalukumäärän vaihtelu on suurinta E11.5-vaiheessa. 
 
 
Kuvaaja 1. Inkisiivialueen G1/G0-tumien levein kohta eri ikävaiheissa 
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Kuvaaja 2. Inkisiivialueen G1/G0-tumien kapein kohta eri ikävaiheissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvaaja 3.	  G1/G0-tumien lukumäärä inkisiivialueella eri ikävaiheissa 
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8.4 Koko leuan epiteelin voi rajata Keratiini-14-vasta-ainevärjäyksellä 
 

Pro gradu-työssä etsittiin myös toimivinta vasta-ainetta epiteelin rajaamiseen kokonaisissa 

leukanäytteissä. Plakodin merkitsevä K17-GFP on vihreä samoin kuin S/G2/M-vaiheen 

FUCCI-signaali ja vaikka toinen signaali on tumassa ja toinen solulimassa, näiden kahden 

signaalin yhtäaikainen käyttö on hankalaa. Vaikka varsinaisesti etsittiin toimivaa vasta-

ainevärjäystä, työssä huomattiin eräänlaisena sivulöydöksenä, että hammasepiteelin raja 

näyttää erottuvan myös aktiinisäikeisiin tarttuvan fluorokromiin konjugoidun falloidiinin 

avulla – kuten nähdään värikuvaliitteen edustavaksi esimerkiksi valitusta kuvasta 12, jossa 

samassa E12.5-vaiheen näytteessä on K17-GFP ja falloidiinivärjäys. Hammasepiteeli erottuu 

falloidiinilla jo myöhäisessä E11.5-vaiheessa (tästä ikävaiheesta ei ole kuvaa kuvaliitteessä). 

Kyseessä ei tietenkään ole epiteelispesifinen aine, mutta erottumista falloidiinilla voidaan 

käyttää epiteelin ns. pseudomarkkerina. Ilmiöllä voi olla merkitystä myös morfogeneesin 

kannalta. 

 

Koko leuan epiteelin vasta-ainevärjäyksissä oli teknisiä ongelmia huolimatta eri 

inkubaatioaikojen kokeilusta – etenkin penetraatio kyllin syvälle kudokseen oli ongelma. 

Esimerkiksi epiteelin pinnan erinomaisesti värjäävä EpCam-värjäys ylsi jotenkuten plakodin 

sisälle, mutta ei silmun. Tiiviin liitoksen markkerin ZO-1:n värjäys oli kautta linjan heikko – 

muun muassa kudoksen läpäisevyyttä lisäävä metanolikäsittely paransi tulosta, mutta käsittely 

ei ole täysin yhteensopiva FUCCI-signaalien kanssa vaan voi himmentää ne. E-kadheriini-

vasta-ainevärjäys ei testatuissa oloissa yltänyt hammasepiteeliin. Parhaiten testatuista vasta-

aineista toimi vasta-aine Keratiini-14-proteiinia vastaan, joka rajaa epiteelin aina 

hammasjuostevaiheesta varhaiseen silmuvaiheeseen (kuva 13). Vasta-ainevärjäysten 

yhteydessä tehtiin usein Hoechst-tumavärjäys, joka paljasti, että aivan jokainen tuma ei 

ainakaan silmämääräisen arvion perusteella vaikuta erottuvan FUCCI-systeemillä (ei kuvaa 

liitteessä). 

 

8.5 G1/G0-solujoukko ilmentää Shh- ja Foxi3-geenejä kautta hampaan 

varhaisimman kehityksen ja Dkk4-geeniä hammasjuoste- ja 

plakodivaiheessa 
 

Valikoitujen hammasalueen geenien ekspressioalueiden sijaintia suhteessa G1/G0-FUCCI-

signaaliin tutkittiin asettamalla kuvattu whole mount in situ-hybridisaatiosignaali päällekkäin 
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kuvatun G1/G0-FUCCI-fluoresenssisignaalin kanssa (ks. menetelmäosiot 7.3-7.5). 

Värikuvaliitteen (liite 3) kuvat 14-17 esittävät toistoista valikoidun edustavan ikäsarjan 

kullekin tutkitulle geenille.  

 

Eri-ikäisten näytteiden sarjasta värikuvaliitteen kuvassa 14 voi nähdä, että hammasalueen 

Shh-ekspressio alkaa samaan aikaan kun G1/G0-solujoukko tulee esiin ja että kaikissa 

tutkituissa kehitysvaiheissa hammasjuostevaiheesta silmuvaiheeseen nämä kaksi signaalia 

osuvat samaan kohtaan. E10.5-E11.0-vaiheissa Shh ekspressoituu tulevan kielen alueella ja 

kahtena läiskänä tulevan kielen alueen vieressä. E11.5-vaiheessa, jolloin hammasalue on 

vakiintuneen käsityksen mukaan siirtymässä hammasjuostevaiheesta plakodivaiheeseen, 

ekspressio vastaa täysin G1/G0-tumia ja ulottuu myös hennosti diasteemaan. E12.5-vaiheen 

näytteestä nähdään, kuinka inkisiivialueen tumien rajaamassa alueessa on havaittavissa 

aiemmin kuvattua hajoamistaipumusta ja tismalleen samat muodot toistuvat Shh-

ekspressiossa. Hammaslomassa ei enää näy tässä vaiheessa ekspressiota. Silmuvaiheessa 

(E13) WMISH-signaali saa G1/G0-signaalin kolmiomaisen muodon inkisiivialueella. 

Hiuksenhienot erot signaalien sijainnissa johtuvat kudoksen asettumisesta hieman eri 

asentoon kahdella eri kuvauskerralla eikä todellisesta sijainnin erosta. Vanhemmat E12.5-

E13.0-vaiheen näytteet tosin mahdollisesti muuttavat aivan pienessä määrin muotoaan 

WMISH-käsittelyssä tai asettuvat huonommin samaan asentoon petrimaljan pohjalle. 

 

Kuten kuvasta 15 nähdään, eritettävän WNT-inhibiittori Dkk4:n ekspressioalue vastaa G1/G0-

aluetta tutkituissa aikapisteissä E11.5 ja E12.0 samaan tapaan kuin Shh-aluetta kuvassa 14. 

Varhaisemmassa E11.0-vaiheessa sen sijaan on lateraalista Dkk4-ekspressiota, jota vastaavaa 

selvästi erottuvaa G1/G0-solupopulaatiota ei ole. Silmuvaiheessa E13.0- Dkk4-ekspressio on 

lisäksi lakannut, vaikka G1/G0-solujoukot erottuvat edelleen.  

 

Kuvassa 16 esitettyjä Sox2-WMISH-tuloksia on vaikeampi kuvata yksinkertaisesti. Yleisesti 

ottaen ekspressio painottuu alaleuan linguaalipuolelle joka tarkastellussa kehitysvaiheessa ja 

G1/G0-solut eivät vaikuta ilmentävän geeniä. E11.0-vaiheessa Sox2 ekspressoituu tulevan 

hammasalueen linguaalipuolella laajasti, mutta vain heikosti itse tulevassa kielessä. E11.5-

näyte on harmillisesti vaurioitunut värjäyksessä, mutta E11.5- ja E12.0-näytteissä vaikuttaa 

edelleen siltä, että Sox2 rajaa G1/G0-solupopulaation linguaalisena pantana ainakin 

inkisiivialueella. Tarkkaan katsomalla huomaa värjäytyneessä alueessa WMISH-signaalista 

tyhjät alueet, johon G1/G0-signaali sopii. Kypsässä E12-vaiheen näytteessä G1/G0-aluetta 

linguaalisesti hipova Sox2-ekspressioalue ei ole enää homogeeninen, vaan ainakin 
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etuhampaiden alueella erottuvat vahvemman ekspression silmukan tai U-kirjaimen muotoa 

mukailevat alueet lähellä kieltä. E13.0-vaiheeseen mennessä nämä inkisiivialueen silmukat 

erottuvat entistä selvemmin. 

 

Foxi3-geeni ilmenee hammasalueella jo ennen G1/G0-solujoukon erottumista vaiheessa E11.0, 

kuten kuvasta 17 nähdään. Kaksi tulevan molaarialueen tienoilla olevaa ekspressiotäplää 

vaihtuu E11.5-vaiheessa laminamuotoa noudattelevaksi laajaksi ekspressioksi ja edelleen 

ekspressio rajoittuu E12.0 – ja E13-vaiheissa plakodien ja silmujen kohdalle. Vaiheen E11.5+ 

G1/G0–näytteen WMISH-värjäys on heikkolaatuinen, joten vastaava värjäys näytetään myös 

samanikäisestä FUCCI-signaalittomasta leuasta. Ekspressioalueet ovat paljon laajemmat ja 

muodoltaan toisenlaiset kuin Shh- ja Dkk4-signaaleilla. Kaikissa tarkastelluissa 

kehitysvaiheissa G1/G0-solut näyttävät olevan Foxi3-alueen sisällä, mutta Foxi3-

ekspressioalue on koko ajan G1/G0-populaation aluetta laajempi. Silmuvaiheen   (E13.0-) 

näytteen toinen molaarialue on harmillisesti leikkaantunut pois eikä koko molaarialueen 

ekspressio näy ehjässäkään leuanpuoliskossa. Tässä näytteessä inkisiivialueen Foxi3-

ekspressio on heikompaa eräänlaisen silmukan muodostavien ekspressiokuvioiden sisäosassa. 

On mahdollista, että tämä alue vastaa G1/G0–populaatiota. Menetelmän ymmärtämisen 

osoittamiseksi käytetyillä Dkk4- ja Foxi3-sensekoettimilla ei saatu signaalia, tämä oli 

odotusten mukainen tulos (kuvia ei liitteessä). 

 

8.6 Varhaisen silmuvaiheen hampaan aluissa havaitaan voimakas 

proliferaatioaalto ex vivo-aikapistekuvantamisessa 
 

Hammasalueen ex vivo-aikapistekuvantamisella pyrittiin ennen kaikkea selvittämään, 

johtuuko G1/G0-tuma-alueen muodon muuttuminen solujen liikkeestä. Varhaisimmat kuvatut 

näytteet E10.5-E12.0-vaiheista eivät jatkaneet normaalia kehitystään kuvausolosuhteissa tai 

ainakin kehitys oli merkittävästi hidastunutta. Kollageenikasvatus ei myöskään onnistunut. 

Alaleukoja kuvattiin keskimäärin kymmenen tunnin ajan – leuat eivät vaikuttaneet tässä 

aikaikkunassa nekroottisilta, mutta niissä ei havaittu samaa kehitystä kuin vastaavan ikäisissä 

in vivo-kehittyneissä leuoissa. Leuat litistyivät aina kuvattaessa – sama ilmiö tunnetaan 

tavallisesta Trowell-kasvatuksesta (I. Thesleff, suullinen tiedonanto). Yli kymmenen tuntia 

kuvatessa punaisia FUCCI-tumia tuli aluksi lisää, mutta pian FUCCI-fluoresenssit 

himmenivät ja tumien muoto muuttui poikkeavaksi, mikä merkinnee solujen kuolemista 

vaikka vihreä-FUCCI-signaali ei katoa. 
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Esimerkkinä varhaisvaiheen kuvausyrityksestä on inkisiivialuetta kuvaava video 

E11_FUCCI_26h.avi (liitteen 4 Ex vivo-aikapistekuvantaminen-kansio), jossa on kuvattu 

E11.0-vaiheen näytettä poikkeuksellisen pitkään, 26 tunnin ajan. Yksi sekunti videota vastaa 

noin 86 minuuttia. Video näyttää yhden tulevan inkisiivin alueen XY-tason eli leuan 

yläpinnan tason: alaleuanpuoliskojen yhtymäkohta on kuvausaluetta rajaavan kuution 

katsojasta käsin vasemmanpuolimmaisessa kulmassa, labiaalisuunta on ylhäällä ja 

linguaalisuunta alimpana. Sellaista hammasjuostemaista G1/G0-aluetta ei 

kahdessakymmenessäkuudessa tunnissakaan ilmesty, joka esimerkiksi kuvassa 6 (liite 3) 

E11.5-vaiheessa nähdään. Noin kuuden, seitsemän sekunnin (vastaa 9-10 tuntia kuvausta) 

tienoilta alkaen kuvassa näkyvät edellä mainitut kuoleman merkit – kudoksen heilahdus noin 

10 sekuntin kohdalla johtuu yrityksestä lisätä nestettä kasvatusmaljaan. 

 

Ex vivo-aikapistekuvantaminen onnistui ainoastaan silmuvaihetta lähestyvissä kypsän E12.5-

vaiheen leuoissa – tämä koe toistettiin kolme kertaa onnistuneesti. Edustavat videot tämän 

vaiheen koko inkisiivialueen kehityksestä 9-10 tunnin aikana löytyvät erillisestä liitteestä 

(liitteen 4 Ex vivo-aikapistekuvantaminen-kansio) nimillä E12_5_kypsa_FUCCI_9h_XY.avi 

sekä E12_5_kypsa_FUCCI_10h_XY.avi ja E12_5_kypsa_FUCCI_10h_XZ.avi. 

Hammasalueen kehitys näkyy alle kahteenkymmeneen sekuntiin tiivistettynä videoilla 

E12_5_kypsa_FUCCI_9h_XY.avi ja E12_5_kypsa_FUCCI_10h_XY.avi XY-tasossa eli 

leuan yläpinnan tasossa labiaalisuunnan ollessa kuvausaluetta kuvaavan kuution oikeassa 

alanurkassa. Video E12_5_kypsa_FUCCI_10h_XZ.avi esittää XZ-tasoa eli toisen 

hampaanalun sagittaalista poikkileikkausta ja se on tehty samasta datasta kuin video 

E12_5_kypsa_FUCCI_10h_XY.avi. Videossa G1/G0-alue erottuu selvänä punaisena 

vyöhykkeenä lähellä kuvausaluetta rajaavan kuution oikeaa laitaa katsojasta käsin. Tässä 

videossa katsojan vasemman käden puolella on linguaalipuoli, oikean käden puolella 

labiaalipuoli. Videoiden vasemmassa laidassa on mittakaavajana ja oikeassa laidassa juoksee 

kuvausaika. Tosin 10 tunnin kuvauksesta koostetuissa videoissa ohjelmisto on syystä tai 

toisesta sekoittanut kellon eikä se kerro todellista kuvausaikaa - eli ainoastaan 

E12_5_kypsa_FUCCI_9h_XY.avi-videossa kuvausaika juoksee oikein.  

 

Tämän Pro gradu-projektin puitteissa ei ehditty tekemään videoista G1/G0-tumien liike- tai 

lukumääräanalyysia, sillä ex vivo-kuvantaminen onnistui vasta projektin viimeisillä viikoilla. 

Toimiva ex vivo-kuvantamisasetelma oli sellaisenaankin yksi projektin tavoitteista. Videoista 

tehtiin joka tapauksessa merkittävä havainto: kaikissa kuvatuissa E12.5-leuoissa havaittiin 
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solunjakautumisen eli proliferaation eräänlainen aalto G1/G0-populaation vieressä (etenkin 

linguaalipuolella) - saman ilmiön varhaisvaiheen voinee nähdä myös kuvan 6 (liite 3) E12.5-

vaiheen kestävöidyssä näytteessä. Vihreä FUCCI-signaali on näissä soluissa erittäin voimakas 

muuhun leukaan verrattuna - laserteho pidettiin alhaisena kudoksen suojelemiseksi, joten 

heikosti vihreät tumat näkyvät huonosti. XZ-tason videosta (hampaanalun sagittaalinen 

poikkileikkaus) pystyy havaitsemaan, kuinka G1/G0-alueen viereen syntyy voimakkaan 

vihreä, melko syvälle ulottuva alue, joka mitä todennäköisimmin kuvaa sitä, kuinka 

solunjakautuminen johtaa epiteelin syvenemiseen mesenkyymin sisään. Ex vivo-kuvatuille 

leuoille jälkeenpäin tehty K14-vasta-ainevärjäys oli valitettavasti liian heikko, jotta voitaisiin 

varmistaa että silmumainen alue oli epiteeliä. 

 

9 Tulosten tarkastelu 

9.1 Hammasjuosteessa ja plakodissa on ei-jakautuvien solujen joukko, joka 

aikanaan muodostaa varhaisen epiteelin signaalikeskuksen 
 

Tässä Pro gradu-työssä osoitetaan, että E11.5-vaiheessa hammasalueelle ilmaantuu 

hammasjuosteen muotoa noudatteleva ei-jakautuvien solujen joukko, joka myöhemmin 

rajautuu tuleville inkisiivi- ja molaarialueille (kuva 6). Nämä solut ovat hammasalueen soluja, 

sillä esimerkiksi hammasalueen epiteelin markkerina tunnettu Foxi3 ilmenee samalla alueella 

(kuva 17) ja hammasepiteelissä ilmenevä Keratiini-17-GFP osuu soluryhmän kanssa yksiin 

myös kolmiulotteisessa konfokaalikuviin perustuvassa tarkastelussa kaikissa tutkituissa 

kehitysvaiheissa (kuva 9). Ei-jakautuva solujoukko on hammasepiteelin osapopulaatio: 

ainakin plakodivaiheesta alkaen molempien näistä markkereista ekspressio vaikuttaa olevan 

laajempi kuin ei-jakautuvien solujen populaation rajaama alue. Sama ilmiö näkyy myös 

Keratiini-14-vasta-ainevärjäyksessä, joka sekin rajaa epiteelin (kuva 13).  

 

Tulosteni perusteella en pysty varmasti sanomaan, kuuluuko jo hammasjuosteeseen muita 

soluja G1/G0-solujen lisäksi, sillä projektiin varatun ajan puitteissa emme saaneet varhaista 

E11.5-vaiheen G1/G0-FUCCI-K17-GFP-leukaa, joka olisi mahdollistanut asian 

kolmiulotteisen tarkastelun. Arvelen kuitenkin G1/G0-solujen edustavan jo 

hammasjuostevaiheessa pelkkää hammasepiteelin osapopulaatiota, sillä esimerkiksi Foxi3-

hammasmarkkerin ekspressioalue on laaja jo varhaisessa E11.5-vaiheessa, kun G1/G0-alue on 

vasta ilmestymässä (kuva 17). Toisaalta, mikäli alaleuan hammasjuoste ei varhaisimmassa 
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vaiheessaan olekaan todellinen paksunema vaan paksuuntumattoman epiteelin ei-jakautuva 

osajoukko (ainakin diasteemassa), voitaisiin selittää, miksi monet tutkijat (ks. esim. Mina ja 

Kollar 1987) raportoivat, että eivät ole löytäneet alaleuasta yhtenäistä paksuuntunutta 

epiteelijuostetta. Nykyaikainen käsitys alaleuan yhtenäisestä dentaalilaminasta perustuu 

ilmeisesti pelkästään yhtenäisiin WMISH-geeniekspressiokuvioihin, morfologisesti erottuvaa 

rakennetta ei ole raportoitu (Keränen 2000). 

 

Tunnettujen hampaan kehitykseen osallistuvien signaalipolkujen jäsenten Shh:n ja Dkk4:n 

ekspressio osuu tarkalleen ei-jakautuvien solujen ryhmään. Dkk4-ekspression loppumista 

hammasepiteelissä E13-vaiheessa ei ole aiemmin raportoitu. Kaikki muut WMISH-

värjäyksissä tavatut ekspressiokuviot on esitelty vertaisarvioiduissa julkaisuissa jo aiemmin, 

mutta niiden sijoittumista suhteessa ei-jakautuviin varhaisen hammasepiteelin soluihin ei ole 

tässä työssä käytetyllä kuvienyhdistämismenetelmällä tutkittu (Bazzi ym. 2007; Fliniaux ym. 

2008; Juuri ym. 2012; Juuri ym. 2013; Shirokova ym. 2013).  

 

Shh- ja Dkk4-ekspression perusteella ja koska solut sijoittuvat plakodin labiaaliseen laitaan, 

väitän solujoukon olevan Keräsen ym. (1998) raportoima ei-jakautuva varhainen epiteelin 

signaalikeskus. Tulokseni osoittavat solujoukon olevan olemassa jo E11.5-vaiheessa eli 

hammasjuostevaiheen lopussa yhtenäisenä ja rajautuvan sitten plakodien alueelle 12. päivänä 

hedelmöityksestä. Tämä on uusi havainto, vaikka yksittäisten signaalien kohdalla on toki 

raportoitu hammasjuostemaista ekspressiota 11.päivänä hedelmöityksestä. On syytä olettaa, 

että G1/G0-alue ekspressoi myös muita aiemmin varhaiseen signaalikeskukseen liitettyjä 

geenejä, kuten Bmp2, Edar, Fgf20, Wnt10a ja -b (Åberg ym. 1997; Keränen ym. 1998; 

Dassule ja McMahon 1998; Keränen ym. 1999; Laurikkala ym. 2001; Häärä ym. 2012). Tämä 

olisi kuitenkin syytä seuraavaksi todentaa tässä työssä esitellyllä fluoresenssikuvantamisen ja 

WMISH-tekniikan yhdistämisellä tai yhdistämällä punainen G1/G0-solusykli-indikaattori  em. 

signaalipolkujen reportterihiiriin. Samalla olisi tilaisuus osoittaa, että kaikki nämä 

signaalimolekyylit todella ovat peräisin samoista soluista.  

 

Sox2-ekspression suhteesta ei-jakautuviin soluihin on vaikea tehdä yksiselitteisiä 

johtopäätöksiä, mutta kuvan 16 E12.0-vaiheen ekspressiokuvion muoto, joka rajautuu 

varhaisemmassa E12-vaiheen näytteessä tarkasti G1/G0-alueen taakse ja kypsemmässä E12-

vaiheen näytteessä muodostaa alueen taakse ekspressiosta tyhjät lenkit, on vähintäänkin 

kiinnostava. Sox2 on liitetty ei-erilaistuneen tilan ylläpitoon ja WNT-signaloinnin inhibitioon 

(Mansukhani ym. 2005). Merkitseekö Sox2-signaalin katoaminen tulevien silmujen tienoolta 
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– tai tarkemmin sanottuna ekspression keskittyminen linguaalipuolelle, kuten 

molaarileikkeiden osalta on raportoitu (Juuri ym. 2012) - että alueen solut erilaistuvat tai että 

WNT-signalointi vapautuu inhibitiosta ja alkaa vaikuttaa alueella? Sox2:n ja miksei 

muidenkin geenien ekspressiodynamiikan tarkastelu voisi olla helpompaa, jos E11.5-E12.5-

vaiheista kerättäisiin vielä kattavampi hieman eri-ikäisten näytteiden sarja. Tällöin näytteiden 

ikämäärityksessä täytyisi olla erittäin tarkka – voitaisiin hyödyntää joidenkin tutkijoiden 

ehdottamaa alkionpunnitusmenetelmää (Peterka ym. 2002) tai uudempaa takaraajaan 

perustuvaa morfometristä järjestelmää (Boehm ym. 2011).  

 

9.2 Molaari- ja inkisiivialueiden varhaiskehitys eroaa 
 

Ei-jakautuvien tulevan signaalikeskuksen solujen populaatio vaikuttaa ilmestyvän tuleville 

etu- ja poskihammasalueille yhtä aikaa, joskin inkisiivin ei-jakautuva tumajoukko onkin 

suurikokoisempi ja huomiota herättävämpi. Toisaalta hampaanaluissa ilmenevä 

epiteelimarkkeri K17-GFP ilmenee molaarialueella pintaa syvemmällä ennen vastaavaa 

kehitystä inkisiivialueella – viitaten epiteelin syventymiseen molaarissa ennen inkisiiviä 

(kuvat 10 ja etenkin 11). Kuvasta 11A ilmi käyvä suun alueen peridermin K17-GFP:n 

ekspression laikuttainen alkaminen peridermissä on vastikään löydetty myös toisen ryhmän 

toimesta (Richardson ym. 2014). Havainto K17-GFP-hammasmarkkerin merkitsemän 

epiteelin syvenemisestä molaarialueella ennen inkisiivin tienoota on ristiriidassa Dassulen ja 

McMahonin (1998) väitteen kanssa – heidän mukaansa hampaan kehitys alkaa ensin 

inkisiivin alueella, mutta dataa väitteen tueksi ei esitetä. Valitettavasti vanhemmassa 

kirjallisuudessa esitetyt näkemykset hampaan varhaisimmasta kehityksestä vaikuttavat melko 

usein olevan tutkimattomia oletuksia tai perustuvan kvantitoimattomaan dataan. Dassulen ja 

McMahonin väite saattaa perustua siihen, että Shh-ekspressio on whole mount in situ-

hybridisaatioissa nähtävissä inkisiivialueella molaaria aikaisemmin, luultavasti 

solupopulaation suuremman koon vuoksi. 

 

Monet muutkin hammasalueen geenit ilmenevät lateraalisesti ennen hammasjuostemaista 

ekspressiota ja saattavat kenties liittyä tähän havaittuun molaarin mahdolliseen etumatkaan 

(esimerkiksi Fgf8 sekä tässä työssä WMISH-tekniikalla esitellyt Dkk4 ja Foxi3 kuvissa 15 ja 

17). Jatkuvasti kasvava nystermätön inkisiivi ja moninystermäiset molaarit eroavat valmiina 

hampaina toisistaan huomattavasti ja on selvää, että taustalla on geeniekspressio- ja 

signalointieroja. Samoin useilla hiirimutanteilla geenin puuttuminen vaikuttaa eri tavalla 
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inkisiiviin ja molaariin. Hampaan tutkimuksen historiassa keskityttiin pitkään molaariin, 

varmasti siksi, että se muistuttaa ihmisen hampaita hiiren inkisiiviä enemmän. Tutkimustieto 

inkisiivistä sekä inkisiivin ja molaarin eroista lisääntyy kuitenkin jatkuvasti. 

 

9.3 Varhaisen signaalikeskuksen muodon hioutumismekanismi ei 

paljastunut ex vivo-kuvantamisella  
 

Kuten eri hampaan kehityksen vaiheita esittävistä aineistoista (kuva 6, 9, 14-17) käy ilmi, ei-

jakautuvien solujen populaatio muuttaa muotoaan ajan kuluessa yhtenäisestä laminamaisesta 

muodosta erillisiksi inkisiivin ja molaarin signaalikeskuksiksi. Tulokset antavat tukea 

yhtenäisen hammasjuosteen kiistellylle olemassaololle myös alaleuassa vaikka kyse olisikin 

vain paksuuntumattomasta ei-jakautuvien solujen joukosta, kuten yllä on ehdotettu. Vaikuttaa 

siltä, että yhtenäinen hammasjuoste katoaa kenties vasta 12. päivänä hedelmöityksestä, sillä 

tällöin on vielä havaittavissa ympäristöstä poikkeava G1/G0-solujen alue tulevassa 

hammaslomassa (kuva 8). E12.0-vaiheessa tosin tumajoukon kanssa samalle alueelle osuvat 

Shh- ja Dkk4-WMISH-signaalit (kuvat 14 ja 15) eivät enää vaikuta ulottuvan hammaslomaan 

asti – menetelmän herkkyys ei kenties riitä ekspression havaitsemiseen tai se on todella jo 

hiipunut. 

 

Yksi tämän Pro gradu-projektin tavoitteista oli selvittää, millä solubiologisella mekanismilla 

hammasjuoste ja plakodi syntyvät. G1/G0-solujen keskittymä hammasalueella ei ainakaan 

anna tukea sille, että rakenteet muodostuisivat kokonaan solunjakautumisen ansiosta. Asian 

selvittämiseksi pyrimme kuvantamaan inkisiviin varhaiskehitystä FUCCI-solusykli-

indikaattorihiirillä ex vivo – asetelman oli tarkoitus paljastaa sekä solunjakautumisen että 

solujen liikkeen osuus hampaan kehityksessä.  

 

Valitettavasti E10.5-E12.0-näytteillä ei tapahtunut havaittavaa kehitystä koeasetelmassa – 

kudos ei kuollut, mutta ei myöskään jatkanut kehitystään useista yrityksistä huolimatta. Näin 

ollen morfogeneesin solubiologiset mekanismit jäivät näiltä osin selvittämättä. E12.5-vaiheen 

onnistunut ex vivo-aikapistekuvantamisdata saatiin aivan Pro gradu-projektin lopussa, joten 

tämän työn puitteissa ei pystytty analysoimaan G1/G0-alueen tumalukumäärässä tapahtuvaa 

mahdollista muutosta tai tumien mahdollista liikkumista tässäkään vaiheessa. Näitä 

analyyseja on kuitenkin tehty muiden toimesta tässä Pro gradu-projektissa luodun datan 

perusteella projektin päättymisen jälkeen. 
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Varhaisen hammasalueen kehityksen hidastuminen tai pysähtyminen ex vivo-kuvantamisessa 

voi johtua laservalosta – kuten on raportoitu gastrulaatiovaiheen alkioiden osalta (Ichikawa 

ym. 2013). Laservalon vaikutus pyrittiin minimoimaan muun muassa pitämällä kuvaushetkien 

väli melko suurena (20 minuuttia) ja kuvaamalla alimmalla informatiivisella laserteholla. Tätä 

tekijää voidaan jatkossa minimoida edelleen, mikäli uuden sukupolven FUCCI-hiiri (Abe ym. 

2013) saadaan käyttöön: tällä hiirellä on muun muassa tehokkaammin ekspressoituvat 

transgeenit, joissa ainakin vihreän G2/S/M-vaiheen fluoroforin tulisi olla aiempaa paljon 

kirkkaampi. Toisaalta haihtuminen kasvatuskammiossa saattoi olla liian suurta tai kuljetus 

laboratoriosta mikroskopiayksikköön viilensi kudosta kehitystä häiriten. Viimeksi mainittu 

pyrittiin ottamaan huomioon projektissa viimeiseksi tehtyjen E12.5-vaiheen näytteiden 

kohdalla ja ne kannettiin mikroskopiayksikköön lämpötyynyllä – ja niissä havaittiinkin 

kehitystä, kuten on aiemmin kuvattu.  

 

Tavallisessa Trowell-kasvatuksessa leukojen tiedetään jatkavan kehitystä, joskin 

viivästyneenä ja morfologialtaan litistyneenä. Ilmeisesti hampaan kehityksen varhaisimmassa 

vaiheissa kehityksessä saattaa olla jopa usean päivän viive (I. Thesleff suullinen tiedonanto) 

ja varhaisten leukojen osalta kuvantamista tulisi jatkossa huomattavasti lykätä ja etsiä 

ihanteellinen aikaikkuna. Varhaisimpien näytteiden kasvatusta voisi myös edelleen optimoida 

esimerkiksi eri kasvuliuoksia kokeilemalla. Myös onnistuneessa E12.5-vaiheen elävässä 

kuvantamisessa Z-tasossa havaittava epiteelin mahdollinen syveneminen mesenkyymiin on 

silmämääräisesti arvioiden litistynyttä in vivo –tilanteeseen verrattuna. Jos kuvantamisen 

koejärjestely saataisiin toimimaan, voitaisiin normaalin kehityksen lisäksi kuvantaa eri tavoin 

manipuloituja hammasalueita ja katsoa mitä G1/G0-populaatiolle tapahtuu – esimerkiksi lisätä 

kasvatukseen aktiinisäikeiden muodostumista häiritseviä aineita, kuten karvaplakodille on jo 

tehty (Ahtiainen ym. 2014) tai mukailla klassisia koeasetelmia ja lisätä eri tuttujen 

signaalipolkujen ligandeja ja vastavaikuttajia. Olisi myös kiinnostava nähdä, ilmestyykö  

G1/G0-populaatio uudelleen ja millä tavoin hammaskohtaloon sitoutuneen mesenkyymin 

palauttaessa kiille-elimen kudosrekombinaatiokokeessa. 
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9.4 Varhaisen signaalikeskuksen tumien pieneneminen voi kertoa 

erilaistumisesta ja solujen pakkautumisesta 
 

Vaikka tulevan varhaisen signaalikeskuksen muodon muutosta ei päästykään analysoimaan ex 

vivo, eri ikävaiheiden kestävöidyille näytteille tehdyt analyysit paljastavat, että inkisiivin 

alueella G1/G0-tumien koko saattaa pienentyä kehityksen edetessä. Ryhmien ero tosin ei ollut 

tilastollisesti merkittävä, mutta kyseessä olikin alustava analyysi. Projektia jatkanut tutkija on 

lisännyt tutkittavien näytteiden määrää analyysissa ja todennut sittemmin eron tilastollisesti 

merkittäväksi – sama ilmiö on havaittu myös karvassa (Ahtiainen ym., julkaisematon). Tuman 

koon ja muodon muutokset liittyvät esimerkiksi tumakotelon proteiinien, etenkin lamiinien 

muutoksiin ja kotelon rakentamiseen tarvittavien lipidien saatavuuteen, jotka riippuvat 

solusyklin vaiheesta ja solujen erilaistumisesta (Jevtic ym. 2014). Jo 70-luvulla (Yen ja 

Pardee 1979) todettiin, että pienitumaisimmat G0-vaiheen solut siirtyivät hitaimmin 

solusyklin synteesivaiheeseen, joten tumien koon pieneneminen voi merkitä myös 

solusyklistä poistumista. Tuman koolla on myös  ilmeisesti yhteys solun tilavuuteen ja sen 

muutoksiin siten, että suurempi solutilavuus tarkoittaa suurempaa tuman tilavuutta (Webster 

ym. 2009). Tumien pieneneminen varhaisessa signaalikeskuksessa voi siis heijastaa solujen 

erilaistumista ja solusyklistä poistumista sekä solujen koon pienenemistä – kenties solujen 

pakkautuessa yhteen. Muualla suun epiteelissä olevat G1/G0-tumat eivät vaikuta yhtä pieniltä. 

 

Varhaisen epiteelin signaalikeskuksen vahva punaisen G1/G0-FUCCI-markkerin ekspressio ei 

ole mitätön seikka, sillä se viittaa siihen, että solut ovat viipyneet pitkään ko. solusyklin 

vaiheessa (Tomura ym. 2013). Tästä voi päätellä, että signaalikeskuksen muodostava 

solujoukko on pysyvä. Signaalikeskuksen muodon muutos ei siis ainakaan johdu siitä, että 

soluja olisi dynaamisesti rekrytoitunut keskukseen ja sieltä pois – eikä tietysti ex vivo-

aikapistekuvantamisdatakaan tätä tue. G1-vaiheen pituudella on vastikään osoitettu olevan 

yhteys solun erilaistumiseen: kantasolujen toti- ja pluripotenttiuden ylläpidon on osoitettu 

olevan riippuvainen lyhyestä G1-vaiheesta eli toisin päin pitkän G1-vaiheen solujen voi olettaa 

olevan erilaistuneita (Lange ym. 2010; Zielke ja Edgar 2015). Tähän liittyen on sanottava, että 

keltaiset tumat loistivat poissaoloillaan tarkastelluissa leukanäytteissä todennäköisesti siksi, 

että nopeasti jakautuvien, erilaistumattomien solujen G1-vaihe nimenomaan oli mitättömän 

lyhyt ja punaista fluoroforia ei ehtinyt kertyä havaittavaa määrää. Jos varhaisen 

signaalikeskuksen G1/G0-soluista osa olisi silmuvaiheessa alkanut uudelleen jakautua, niiden 

olisi voinut olettaa olevan vahvasti keltaisia, kun samaan soluun osuisi kertyneen punaisen 
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fluoroforin tuottama voimakas signaali ja lisäksi vihreä jakautumista merkitsevä signaali – 

tällaista ei havaittu.  

 

Tumien lukumäärä etuhampaan alueella pysyy melko tasaisena, joskin inkisiivialueen G1/G0-

populaation rajaamisen vaikeus (diasteemaan vaihettumisen takia) tekee tumalukumäärän 

arvioinnista vaikeaa. Projektia jatkanut tutkia on laajentanut tätäkin analyysia saaden 

vastaavat tulokset eikä ero eri ikävaiheiden välillä tällöinkään ollut merkittävä (Ahtiainen 

ym., julkaisematon). Työssä havaittiin myös (osio 8.4), että aivan jokainen tuma ei ekspressoi 

FUCCI-markkereita. Ilmiö on tunnettu ja uudet versiot solusykli-indikaattorihiirestä 

korjannevat ongelman (Abe ym. 2013). Arvioni mukaan ilmiö ei ole tämän työn kannalta 

ongelma, sillä FUCCI-markkerittomien tumien osuus epiteelissä oli Hoechst-tumavärjäystä ja 

FUCCI-signaaleja silmämääräisesti verraten hyvin pieni (ei kuvia tämän työn liitteissä). Tosin 

vihreä FUCCI-signaali oli usein tumissa heikko, kuten on aiemmin todettu. 

 

9.5 Varhaisen signaalikeskuksen solut päätynevät lopulta hammaslevyyn 
 

Vahvasta G1/G0-FUCCI-markkerin ekspressiosta voi mahdollisesti vetää sellaisen 

johtopäätöksen, että varhaisen signaalikeskuksen solut tuskin jatkossakaan palaavat 

jakautuvaan tilaan. Varhaisen signaalikeskuksen solujen kohtalosta (tai oikeastaan E11.5-

vaiheen Shh-ekspressoivien solujen kohtalosta, koska kirjallisuus ei yleisesti käytä käsitettä 

varhainen signaalikeskus) on esitetty eriäviä näkemyksiä. Solujen on väitetty osallistuvan 

hammaslevyn tai hammas-poski-välin eli vestibulaarilaminan muodostamiseen (Hovorakova 

ym. 2011) tai päätyvän kiillekyhmyyn (Ahn ym. 2010).  

 

Oman datani perusteella pidän ensimmäistä kohtaloa todennäköisimpänä: esimerkiksi kuvan 9 

E13.5-vaiheen näytteestä näemme, että G1/G0-tumat sijoittuvat hampaan kehityksen kiille-

elimen suun epiteelin pintaan yhdistävään, muotoutumassa olevaan hammaslevyyn. E12.5-

vaiheen ex vivo-datan (liite 4) perusteella G1/G0-solut eivät silmämääräisesti arvioiden vaikuta 

liikkuvan, joten vaikka alueen muodonmuutoksen syy jää odottamaan lisäselvitystä, solut 

tuskin ainakaan liikkuvat muodostamaan kiillekyhmyä. Muut raportoidut kohtalot perustuvat 

lineage tracing-kokeisiin, joissa leimautumisen suhteellisen laaja aikaikkuna on saattanut 

saada signaalikeskuksen lisäksi esimerkiksi ensimmäisiä kiillekyhmyn soluja leimautumaan 

tulosta vääristäen.  
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Hammaslevyssä on raportoitu esiintyvän kohonnut määrä apoptoosia hampaan siirtyessä 

lakkivaiheesta kellovaiheeseen, vaikka rakenne säilyy hampaan puhkeamiseen asti 

(Vaahtokari ym. 1996; Kieffer ym. 1999; Matalova ym. 2004). Uskon siis, että varhaisen 

signaalikeskuksen solut päätyvät hammaslevyyn ja suurelta osin kuolevat apoptoottisesti 

tämän epiteelin alueen myöhemmässä hampaan kehityksessä kadotessa kokonaan. Asia 

voidaan selvittää tekemällä G1/G0-FUCCI-hiirten alaleuoille apoptoosin osoittava vasta-

ainevärjäys pilkotun kaspaasi-3:n suhteen E14-vaiheesta alkaen. Olisi myös mielenkiintoista 

selvittää, poistuvatko varhaisen signaalikeskuksen solut ennen aikojaan Foxi3-mutantilla, 

jolta hammaslevy puuttuu (Jussila ym., julkaisematon). 

 

E13.5-vaiheessa ensimmäisen G1/G0-soluryhmän jäätyä hammaslevyn alueelle inkisiivin 

kiille-elimen sipulimaiseen osaan on ilmestynyt toinen G1/G0-tuma-alue, jonka uskon 

vastaavan tulevaa primääristä kiillekyhmyä.  Tämä tulisi jatkossa varmistaa. Tuore tutkimus 

antaa tukea sille, että kyseessä on tuleva kiillekyhmy ja että kyseiset solut todennäköisesti 

ovat solusyklin G0-vaiheessa. Tässä työssä käytetty FUCCI-järjestelmähän ei mahdollista G1- 

että G0-vaiheen varmaa erottelua, vaikka G0-vaiheen solujen punaisen signaalin onkin 

raportoitu olevan vahvempi (Tomura ym. 2013). Tutkimuksen mukaan juuri tässä sijainnissa 

eli E13-vaiheen kiille-elimen sipulimaisen paksuneman kärjessä tyvikalvon vieressä on Ki-

67-proteiinista vapaa alue, mutta kyseistä proteiinia esiintyy laajasti tyvikalvon lähellä 

muualla kiille-elimessä (Kwon ym. 2013). Kyseisen proteiinin tiedetään puuttuvan G0-

vaiheen soluista, mutta esiintyvän kaikissa muissa solusyklin vaiheissa (Scholzen ja Gerdes 

2000). Sama alue ilmensi solusyklin G1-vaiheen säätelijänä parhaiten tunnettua sykliini 

D1:sta (Kwon ym. 2013). Valmiissa kiillekyhmyssä on aikanaan samat ilmentymiskuviot, 

joten tutkijat ehdottivat kyseisen soluryhmän muodostavan aikanaan kiillekyhmyn. 

Kiinnostavaa kyllä, Kwon ym. kuva-aineistosta voi nähdä, että myös hammaslevyn alue on 

Ki-67-proteiinista vapaa E13-E14-vaiheissa. Osoittaako tämä, että myös varhaisen 

signaalikeskuksen ko. alueelle jääneet solut ovat juuri G0-vaiheessa? Kenties, mutta tällä ei 

välttämättä ole mitään merkitystä kehityksen kannalta.  

 

9.6 Varhainen signaalikeskus ohjannee hammassilmun kasvua 
 

Ex vivo-aikapistekuvantamisessa (videot liitteessä 4) havaittu solunjakautumisen aalto G1/G0-

tumajoukon eli varhaisen signaalikeskuksen vieressä herättää kysymyksen keskuksen roolista 

tässä tapahtumassa. Onko mahdollista, että ei-jakautuva, pakkautunut signaalikeskus toimii 
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tässä kehitysvaiheessa kiillekyhmyn kaltaisesti kudosankkurina, joka pakottaa jakautuvan 

solumassan työntymään mesenkyymiin? Varhaisen signaalikeskuksen ekspressoimista 

signaaleista Dkk4:n on spekuloitu liittyvän solunjakautumisen suunnan säätelyyn (Bazzi ym. 

2007) ja myös Shh:lla voi aiempien tutkimusten valossa hyvinkin olla tässä ilmiössä osansa. 

Aiemmin on jo raportoitu, että jos Shh poistetaan epiteelistä varhaiseen silmuvaiheeseen 

mennessä, molaarisilmut eivät kasva kunnolla mesenkyymin sisään (Dassule ym. 2000) ja 

toisaalta E10.5-vaiheen leuan pintaan keinotekoisesti annosteltu SHH saa kolmen päivän 

kasvatuksen aikana aikaan epiteelisolujen kiihtyneen jakautumisen sekä epiteelin kasvun 

mesenkyymiin (Hardcastle ym. 1998).  Näitä kokeita on nyt syytä tarkastella uudestaan 

varhaisen signaalikeskuksen näkökulmasta.  

 

Vaikutus voi johtua varhaisen signaalikeskuksen tuottaman SHH:n kasvua kiihdyttävästä 

suorasta vaikutuksesta epiteelin sisällä G1/G0-tumajoukon viereisissä soluissa ja/tai SHH voi 

saada aikaan mesenkymaalisen vasteen, joka sitten saa aikaan silmun kasvun. Aktiivista 

SHH-signalointia merkitsevä Ptc1-reseptori ilmenee epiteelissä ilmeisesti vasta E12-

vaiheessa, kun taas Shh:a ekspressoivan epiteelin vieressä tiedetään olevan Ptc1-reseptoria 

ekspressoivia mesenkyymin soluja aina E11.5-vaiheesta alkaen (Hardcastle ym. 1998). 

Näiden mesenkyymin solujen vieressä taas on SHH-inhibiittoreita - Gas-1 ja Hip - ilmentäviä 

mesenkyymisoluja, joten signalointialue on rajattu (Cobourne ja Sharpe 2002; Cobourne ym. 

2004). SHH:n puuttuminen ei estä mesenkyymiä tiivistymästä hammassilmun ympärille eli 

signaali ei vaikuta mesenkyymin hammaskohtaloon sitoutumiseen vaikka se vastavuoroiseen 

viestintään epiteelin kanssa vaikuttaisikin (Dassule ym. 2000). Karvassa SHH-signaloinnin on 

osoitettu säätelevän vastaavassa vaiheessa mesenkymaalisia signaalimolekyyleja (Woo ym. 

2012). 

 

Varhainen signaalikeskus varmasti tukahdutetaan normaalisti hammaslomassa. SHH-

inhibiittori Gas1:n puute hammaslomassa johtaa morfologisesti muiden nisäkkäiden 

normaaleja välihampaita vastaavien hampaiden ilmestymiseen alaleuan hammaslomaan, 

vaikka tätä hammastyyppiä ei esiinny jyrsijöillä (Ohazama ym. 2009). Jonkinlainen 

välihammas syntyy myös Sostdc1- ja Lrp4-mutanteille, joiden BMP- ja WNT-signalointi on 

muuttunut (Ohazama ym. 2010) – SHH ei siis suinkaan ole ainoa hammasepiteelin kasvun ja 

muotoutumisen kannalta kiinnostava signaali, kuten seuraavassakin osiossa nähdään. 
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9.7 Varhaisen signaalikeskuksen muodon horjuminen paljastaa varhaiseen 

signaalikeskukseen liittyvää signalointia ja kertoo hiiren kehityshistoriasta 
 

Kuvassa 7 esitetty inkisiivialueen varhaisen signaalikeskuksen hajoamistaipumus voi liittyä 

hiiren kehityshistoriaan. Ilmiö on havaittu Shh-ekspressioalueista jo aiemmin (Munne ym. 

2009; Hovorakova ym. 2011) ja on omankin arvioni mukaan melko yleinen. Vaiheesta E13.5 

eteenpäin alue on jälleen yhtenäinen (Munne ym. 2009). Istukallisilla nisäkkäillä on alun 

perin ollut kolme inkisiiviä, joista kaksi on siis hävinnyt jyrsijöiden evoluutiossa (Charles ym. 

2011). Onkin esitetty, että hiiren suuri inkisiiviplakodi voi olla yhteensulautuma 

alkuperäisistä inkisiiviplakodeista (Munne ym. 2009) ja että hajoamistaipumus heijastaa tätä 

alkuperää. Eliön evoluutiohistorian näkyminen yksilönkehityksen kulussa on laajasti 

tunnistettu ilmiö ja esiintyyhän hiiren yläleuassa kehityksessään pysähtyviä 

hammasrudimenttejakin, joiden oletetaan puolestaan vastaavan muinaisia välihampaita 

(Peterkova ym. 2006). Toisaalta on ehdotettu, että hiiren suuri etuhammas vaatii suuren 

plakodin ja suuri plakodi on kokonsa takia altis hajoamaan (Munne ym. 2010). 

 

Aktivaattorien ja inhibiittorien hienonhieno tasapaino ohjaa hampaan varhaiskehitystä – näin 

arveli jo morfogeeni-käsitteen 50-luvulla laatinut Turing ja kiillekyhmyjen osalta aktivoivien 

ja inhiboivien signaalien tasapainottelun vaikutuksista kehittyvän hampaan kruunun muotoon 

on jo kyetty luomaan jopa matemaattisia malleja (Salazar-Ciudad ja Jernvall 2010). Aiemmin 

osiossa 4.6.1 on kerrottu, kuinka BMP- ja Aktiviini A-signaloinnin tasapaino ohjaa hampaan 

varhaisinta kehitystä. Yhtä herkkä on FGF-signaloinnin tasapaino: toimivien Sprouty-geenien, 

joiden proteiinituotteet estävät FGF-signalointia, määrä vaikuttaa etuhampaiden lukumäärään. 

Mikäli mesenkymaalisesti ilmentyvän Spry4-geenin molemmat alleelit puuttuvat ja epiteelissä 

ekspressoituvasta Spry2-geenistä jää uupumaan toinen alleeli, kehittyy yhtä aikaa kaksi 

rinnakkaista yläinkisiiviä eli hammasluku palautuu lähemmäksi esi-isien hammaslukua – 

häiriön aiheuttaa todennäköisesti liika FGF-signalointi, sillä Fgf10:n poistaminen palauttaa 

villityyppisen hampaiston (Charles ym. 2011).  

 

Ylimääräinen rinnakkainen alainkisiivi kehittyy vain jos Spry2-geenin toinenkin alleeli vielä 

poistetaan tai jos Spry1- ja Spry4-geenit tyystin puuttuvat. Näillä mutanteilla yläinkisiiveissä 

on hampaan kehittyessä kaksi erillistä hammaslevyä – alue on tutkimisen arvoinen, sillä 

uskon varhaisen signaalikeskuksen solujen päätyvän sinne, kuten aiemmin on kerrottu. Toisen 

rinnakkaisen inkisiivin kasvattavilla hiirillä Shh-alue on hajonnut kaksiosaiseksi, eivätkä 
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alueet sulaudu myöhemmin yhteen kuten villityypin hiirellä käy. FGF-signaloinnin voi siis 

päätellä säätelevän varhaisen signaalikeskuksen yhtenäisyyttä. Sen tiedetään kiihdyttävän 

myös epiteelin kasvua (Jernvall ja Thesleff 2000). 

 

Rinnakkaisia inkisiivejä tavataan hiirillä harvoin: Spry-mutanttien lisäksi toinen rinnakkainen 

etuhammas löydetään ainoastaan Eda:n puuttuessa (jos vakavasti huulihalkioisia mutantteja ei 

lasketa) ja silloinkin vain yläleuassa ja ani harvoin (Sofaer 1969 sit. Charles ym. 2011). 

Useita signaalipolkuja säätelevä EDA-signalointi osallistuu siis sekin signaalikeskuksen 

yhtenäisyyden ylläpitoon. EDA-reseptori Edar:n ekspression sijoittuminen vain ja ainoastaan 

tähän soluryhmään sopii hyvin yhteen päätelmän kanssa. Eda-mutantin hammasfenotyyppi 

voidaan osittain palauttaa normaaliksi FGF10-käsittelyllä kuten Sprouty-mutanteilla ja 

toisaalta EDA-signalointi ilmeisesti osallistuu Shh-ekspression indusointiin (Pispa ym. 1999; 

Pummila ym. 2007). Molaarin Shh-ekspressioalue on Eda:n puuttuessa pienempi ja 

yliekspressoituessa laajempi kuin villityyppisellä hiirellä (Kangas ym. 2004). Myös β-

kateniinin ekspression paikallinen poisto alaleuan inkisiivin mesenkyymistä halkaisee 

varhaisen signaalikeskuksen pysyvästi – asetelman avulla osoitettiin, että mesenkyymin 

WNT-signalointi on edellytys mesenkyymin Bmp4-ekspressiolle, joka sekin pitää yllä 

varhaisen signaalikeskuksen Shh-ekspressiota (Fujimori ym. 2010).  Olisi mielenkiintoista 

selvittää, kuinka edellä mainittujen mutanttien  G1/G0-solujoukko eroaa villityypistä. 

Esimerkiksi Eda-mutanttien monenlaisten hammasmuutosten oletetaan ainakin osin johtuvan 

hammassilmun pienikokoisuudesta – onko myös varhaisessa signaalikeskuksessa vähemmän 

G1/G0-tumia? 

 

Ylimääräiset hampaat voivat syntyä monella tavalla (Munne ym. 2010; Hovorakova ym. 

2011; Charles tm. 2011). Esihistoriallisten hampaanalkujen sulautuminen voi epäonnistua tai 

suuri plakodi voi haljeta, jolloin hampaat kehittyvät yhtä jalkaa kuten juuri on kuvattu. 

Toisaalta voi indusoitua ylimääräinen hammaspolvi samasta hammasaiheesta, kuten saattaa 

jatkuvasti aktiivisen β-kateniinin tapauksessa (Järvinen ym. 2006). On tulkittu, että kyseisellä 

mutantilla indusoituu ylimääräisiä kiillekyhmyjä ensimmäiseen hammasaiheeseen – toisaalta 

kun jo hammasilmu on epäsäännöllisesti kasvava, myös varhaisia signaalikeskuksia täytyy 

olla ylimäärä. Asia on toki jatkossa syytä varmistaa. Edellä mainittujen lisäksi voi syntyä 

tyystin ylimääräisiä hampaanalkuja hammasjuosteen alueelle – oletan, että tällöin varhaisen 

signaalikeskuksen tukahduttaminen diasteemassa epäonnistuu – tai  hammasjuosteen 

linguaalipuolelle, mikäli hammasalue laajenee. 
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Jäniseläimillä on toinen pari inkisiivejä etummaisten hampaiden linguaalipuolella ja on 

spekuloitu, että esimerkiksi Sostdc1- ja Lrp4-hiirimutanttien hampaisto (jossa vastaavaa 

linguaali-inkisiiviparia esiintyy) vastaisi jäniseläinten hammaskaavaa, jota luonnonvalinta ei 

kuitenkaan ole suosinut jyrsijöiden kehityslinjassa (Charles ym. 2011). EDA-signaloinnin 

alaisen NF-κB-polun Ikkβ:n yliekspressio johtaa myös ylimääräisiin alaleuan inkisiiveihin 

kielen puolella (Blackburn ym. 2015). Joko kyse on kahden peräkkäisen varhaisen 

signaalikeskuksen (yhtäaikaisesta) indusoitumisesta tai ensimmäisen varhaisen 

signaalikeskuksen säilymisestä siten, että signaalikeskus voi indusoida hammasepiteelin 

kasvun mesenkyymiin toiseen otteeseen – asia olisi syytä seuraavaksi selvittää seuraamalla 

tässä työssä tunnistettua G1/G0-solujoukkoa Sostdc1-mutantissa. Jälkimmäistä vaihtoehtoa 

puoltaa Munnen ym. (2009) havainto, jonka mukaan E14- eli lakkivaiheessa hammaslevyn 

alueella esiintyy Sostdc1-mutantilla paljon vähemmän apoptoosia kuin villityypin hiirellä. 

 

Kaikkia lisälinguaali-inkisiivimutantteja yhdistää muuttunut WNT-signalointi, joka edelleen 

muuttaa esimerkiksi SHH- ja FGF-signaloinnin tasapainoa (Ohazama ym. 2010; Ahn ym. 

2010; Blackburn ym. 2015). Myös muualle kuin hammasjuosteen alueelle indusoituvat 

ylimääräiset hampaat ovat riippuvaisia WNT-signaloinnista: polku on yliaktiivinen sekä Apc-

poistogeenisillä että jatkuvasti aktiivista β-kateniinia tuottavilla ylimääräisiä hampaita saavilla 

hiirillä. Jälleen myös  BMP-signalointi on tärkeää: transkriptiofaktori Osr2:n suhteen 

poistogeenisillä hiirillä kehittyy toinen rivi poskihampaita normaalin hammasrivin 

linguaalipuolelle – millään nisäkkäällä ei luonnossa tavata kahta riviä poskihampaita 

(Mikkola 2009). Kuten aiemmin on mainittu, hampaan kehitykselle tärkeän mesenkyymin 

Bmp4:n luenta kytkeytyy MSX1-transkriptiofaktoriin. OSR2 mahdollisesti kilpailee 

plakodien alla ekspressoituvan Pax9:n kanssa vuorovaikutuksesta MSX1:n  kanssa siten, että 

OSR2 estää ja PAX9 aktivoi Bmp4:n luentaa ja mesenkyymin hammaskohtaloa (Zhang ym. 

2009; Zhou ym. 2011). Osr2:n puuttuminen saa siten hammasalueen laajenemaan. Myös 

tämän mutantin G1/G0-solujoukkoa olisi syytä tarkastella tulevaisuudessa. 

 

9.8 G1/G0-FUCCI:n paljastuminen varhaisen signaalikeskuksen 

markkeriksi mahdollistaa uudenlaiset koejärjestelyt 
 

Nyt kun tiedetään varhaisen plakodin signaalikeskuksen ekspressoivan siirtogeenisissä Fucci-

hiirissä punaista G1/G0-FUCCI-markkeria, uudenlaiset lähestymistavat hampaan kehityksen 

tutkimukseen ovat mahdollisia. Esimerkiksi useiden hammasmutanttien tarkastelu FUCCI-
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solusykli-indikaattoritaustassa voisi olla hedelmällistä, kuten aiemmissa osioissa on useaan 

otteeseen mainittu. Toisaalta voidaan tehdä kokeellisia manipulaatioita: suun epiteeli voidaan 

irrottaa leuan mesenkyymistä vakiintunein menetelmin ja edelleen erotella epiteelistä 

signaalikeskuksen solut FACS-menetelmällä eli fluoresenssiin perustuvalla solulajittelulla 

(fluorescence-activated cell sorting). Tämän jälkeen voidaan esimerkiksi kenties lisätä 

kehittyvälle hammasalueelle tuplamäärä varhaisen signaalikeskuksen soluja ja tutkia, onko 

suurempi varhainen signaalikeskus suuremman hampaan edellytys, kuten esimerkiksi Munne 

ym. (2009) ovat pohtineet. Toisaalta signaalikeskusta voidaan toki pienentää laserablaatiolla 

(Sweeney ym. 2000) ja tutkia erilaisten solujen karsimiskuvioiden mahdollista vaikutusta 

hampaan muotoon ja kokoon. Soluja voidaan myös sorttauksen jälkeen manipuloida 

signaalipolkujen kiihdyttäjillä tai vastavaikuttajilla. Kestävöidyistä kudoksista voidaan 

irrottaa G1/G0-FUCCI-solut äärimmäisen tarkasti laserkaappausmikrodissektiolla 

geeniekspressiotutkimuksia varten (Fetica ym. 2014). 

 

FUCCI-järjestelmä on myös leviämässä muihin mallieliöihin – tätä kirjoitettaessa on 

olemassa solusykli-indikaattorisiirtogeeniset linjat banaanikärpäsestä ja seeprakalasta hiiren 

lisäksi (Zielke ja Edgar 2015). On luultavaa, että järjestelmä otetaan pian käyttöön myös 

jollain toisella nisäkkäällä ja saatamme päästä entistä huomattavasti vähemmällä vaivalla 

vertailemaan varhaista signaalikeskusta esimerkiksi hiiressä ja kanissa. Myös uudet 

parannetut versiot hiiren FUCCI-järjestelmästä tuovat mukanaan etuja (Abe ym. 2013; Mort 

ym. 2014) – uusi S/G2/M-vaiheen vihreä fluorofori esimerkiksi mahdollistaa spektraalisen 

erottelun GFP:stä, jolloin tässä työssäkin tavoitellun, mutta heikosti onnistuneen koko leuan 

epiteeli-vasta-ainevärjäyksen tarve vähenee, kun K17-GFP-markkeria voidaan käyttää 

yhdessä vihreän S/G2/M-FUCCI:n kanssa. Toki tässä työssä aloitettua koko leuan epiteelin 

vasta-ainevärjäystä tulee sitäkin optimoida jatkossa edelleen – vaihtoehtoja on lukuisia 

lyhyemmästä kestävöinnistä pidempään permeabilisointiin, eri vasta-ainekonsentraatioihin ja 

inkubaatioaikoihin (valmistajien ohjeissa ehdotetaan ajan kasvattamista jopa neljään päivään 

asti sekä primääri- että sekundäärivasta-aineille) ja erilaisiin antigeenin paljastustekniikoihin.  
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9.9 Yhteenveto 
 

Tässä työssä pyrittiin hankkimaan lisää tietoa varhaisimpien hammasvaiheiden 

muodostumismekanismeista ja varhaisesta signaalikeskuksesta. Ei voida sanoa, että 

hammasjuosteen ja hammasplakodin solubiologinen syntymekanismi olisi tämän projektin 

myötä täysin selvinnyt – eikä asiaa tietysti valittujen menetelmienkään puolesta olisi voinut 

perin pohjin selvittää. Työssä tehtiin kuitenkin  tärkeitä havaintoja, jotka lisäävät ymmärrystä 

hampaan varhaiskehityksestä ja linkittyvät lukuisin tavoin aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. 

Etenkin epiteelin varhaisen signaalikeskuksen osalta avautui paljon kiinnostavia 

jatkotutkimuksen aiheita. 
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LIITE 1. Työssä käytettyjä liuoksia 
 

Plasmidin linearisointi – reaktioseos 

10 µg plasmidi-DNA 

5 µl restriktioentsyymille optimoitua puskuria 

5 µl restriktioentsyymiä (Taulukko 1.) 

Täyttö ultrapuhtaalla vedellä 50 µl:aan. 

 

Koettimen valmistus – reaktioseos 

1 µg linearisoitua plasmidi-DNA:ta 

4 µl Wilkinsonin transkriptiopuskuria 

2 µl 0,1 M DTT-puskuria 

2 µl digoksigeniinileimattuja uridiininukleotideja eli dig-UTP-nukleotideja sisältävää 

nukleotidiseosta 

1,3 µl RNaasi-inhibiittoria (Recombinant RNasin Ribonuclease Inhibitor, Promega) 

2 µl kutakin koetinta vastaavaa RNA-polymeraasia (Taulukko 1) 

Täyttö 20 µl:aan dietyylidikarbonaattikäsitellyllä eli DEPC-vedellä (käsittely inaktivoi 

RNaaseja). 

 

Automatisoidussa WMISH:ssa käytetyt liuokset 

 

PBST: 1xPBS + 0,1 % Tween 20 

Jälkikestävöinti: PFA + 0,2 % glutaraldehydi 

Hybmix eli hybridisaatioliuos: 50 % formamidi + 5x SCC (pH 4,5) + 1 % SDS + 50 µg/ml 

hiivan tRNA + 50 µg/ml hepariini 

Pesuliuos 1: 50 % formamidi + 5x SSC (pH 4,5) + 1 % SDS + RO-H2O 

Pesuliuos 2: 50 % formamidi + 2x SSC (pH 4,5) + RO-H2O 

MABT: 0,1 % Tween 20 + 1 x maleiinihappopuskuri (MAB) + RO-H2O 

Preblock eli esiblokkausreagenssi: 2 % BBR (Boehringer Mannheim Blocking Reagent) + 

10 % vuoden seerumi + MAB 

Vasta-aineliuos: 1 % vuoden seerumi + 1:2 000 alkaliseen fosfataasiin liitetty anti-

dioksigeniini-vasta-aine (Roche) 

NTMT: 100 mM Tris-HCl (pH 9,5) + 100 mM NaCl + 0,1 % Tween 20 + 50 mM MgCl2 + 

RO-H2O 

 



	  

	  

LIITE 2. WMISH-ohjelma 
 

InSituPro VS-robotti (Intavis Bioanalytical Instruments AG) 

Ohjelman nimi: E12_onwards_3xNTMT.IPM 

 

Liuos Mahdolliset 
toistot 

Inkubointiaika Lämpötila 
(°C)* 

MeOH  12 min  
MeOH  12 min  
PBST  12 min  
PBST 2 krt 12 min  
H2O2 (6 %)  1 h  
PBST 3 krt 12 min  
Proteinaasi K  
(10 µg/ml) 

 10 min  

Glysiini (2 
mg/ml) 

 5 min  

PBST  5 min  
Tauko 
(liuosten 
lisäämiseksi) 

   

Jälkikestävöinti  20 min  
PBST 2 krt 12 min  
Hybmix  12 min  
Hybmix  1 h 70 
Koetin  14 h 70 
Tauko    
Pesuliuos 1  30 min 70 
Tauko    
Pesuliuos 1 2 krt 30 min 70 
Pesuliuos 2 3 krt 30 min 70 
Odotus  30 min  
MABT 4 krt 12 min  
Tauko    
Preblock  1 h   
Vasta-aine  6 h  
MABT 3 krt 12 min  
MABT 3 krt 20 min  
MABT 3 krt 40 min  
MABT  1 h  
Tauko    
NTMT 3 krt 12 min  
 

* jos ei erikseen mainittu, kyseessä huoneenlämpötila 
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LIITE 3. Värikuvaliite



E12.0

E12.5

Kuva 6. Hammasalueen solunjakautuminen alaleuassa kehitysvaiheissa E10.5-E13.0. 
Kuvattuna kustakin aikapisteestä alaleuan vasen puolisko, kuvatun alueen sijainti on
myös osoitettu leuan ulkonäköä tässä vaiheessa esittävään kaavakuvaan vasemmalla.
Solunjakautuminen on alaleuassa yleensä ottaen runsasta, mutta E11.5 alkaen ei-
jakautuvat solut runsastuvat hammasalueella ja muodostavat ensin hammasjuostemaisen 
muodon - muoto on osoitettu nuolenkärjillä G1/G0-kuvaan. E12.0-vaiheessa rajautuvat 
selvät G1/G0-populaatiot tulevalle inkisiivi- ja molaarialueelle (I=inkisiivi, M=molaari, 
K=kieli). E13.0-vaiheessa ei-jakautuvan solujoukon muoto on kolmiomainen.Osassa 
paneelin kuvia näkyy myös alaleuan keskilinja, jonka alueella on runsaasti ei-jakautuvia 
soluja. Myös kehittyvä kieli (K) erottuu kuvasarjassa, mutta vaiheen E13.0-näytteestä 
se on poistettu, jottei se peittäisi etuhampaiden aluetta. Kuvat eivät ole konfokaalisia 
vaan signaali tulee useasta tasosta. Mittakaavajana 100 µm.

K

K

I

I

M

M

E13.0

kieli
pois

I

M

Kuva 7. Inkisiivialueen G1/G0-alue on usein
jakautunut kahteen tai kolmeen osaan (nuolen-
kärjet). Yllä olevat plakodivaiheen näytteet 
(3 kpl) ovat samasta poikueesta. Ilmiö näkyy 
myös silmuvaiheessa, kuten E13.0-näytteestä nähdään.
Kuvissa oikea inkisiivi maksimi-intensiteettiprojektiona.

E12.0

E13.0



Kuva 8. A. Ei-jakautuvien solujen populaatio noudattaa vielä varhaisessa E12.0-vaiheessa 
hammaslaminamaista muotoa epiteelin pintaosassa. Kuvapaneeli esittää neljää edustavaa 
optista leikettä eri tasoista leuanpuoliskossa siten, että leike 1 on lähinnä leuan yläpintaa ja 
seuraavat leikkeet yhä syvemmällä kudoksessa kaavakuvan osoittamalla tavalla. Tässä 
vaiheessa tulevan hammasloman (valkoinen nuolenkärki) alueella on yhä muuta leukaa 
runsaammin ei-jakautuvia soluja, vaikkakin keskittymä tällä alueella onkin jo harvempi kuin 
tulevilla inkisiivi- ja molaarialueilla. B. Maksimi-intensiteettiprojektio A-kohdan näytteen 
hammasloman alueelta, laminamuoto erottuu selvästi. C. Puoli päivää myöhemmin 
hammaslomassa ei ole enää havaittavissa muusta alaleuan epiteelistä poikkeavaa määrää 
G1/G0-soluja, kuten tämä alueen maksimi-intensiteettiprojektio osoittaa. K= kieli, I= inkisiivin 
G1/G0-solujoukko tai sen lateraalinen häntä, M= molaarin tiivistymä. Leuan muoto 
katkoviivoitettu. Mittakaavajanat 100 µm.  
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Kuva 9. Kaikki tulevan alaleuan inkisiivialueen G1/G0-solut (punainen) ovat K17-positiivisia 
(vihreä) eli plakodiin kuuluvia, mutta kaikki K17-GFP-solut eivät ole G1-soluja. Toinen 
G1/G0-solujoukko ilmestyy kiille-elimeen E13.5-vaiheessa (nuolenkärjet). Näytteen ikä 
ja kuvausalue on merkitty vasemman puolen kaavakuvaan, plus- ja miinusmerkit osoittavat
näytteen olevan varhainen tai kypsä ko. vaiheen edustaja.G1/G0-tumajoukosta on esitetty 
pienessä kuvassa maksimi-intensiteettiprojektio (=Max int), K17-GFP-signaalista on esitetty 
edustava optinen leike - suuressa kuvassa on tämä sama leike, mutta myös G1/G0-signaali 
on mukana. Suureen kuvaan on rajattu suurin K17-GFP-alueen pinta-ala, joka optisissa 
leikkeissä on esiintynyt ja sivuprojektiot näyttävät poikkileikkauksen edustavasta kohdasta 
hampaanalkua, optisen leikkeen sijainti on merkitty valkoisella viivalla. K17-GFP-signaalista 
ei ole mielekästä esittää maksimi-intensiteetti-projektiota, sillä suun epiteeliä peittävä 
peridermi on myös positiivinen signaalin suhteen, kuten sivuprojektioista voi myös nähdä. 
E13.5-vaiheessa kuvaussyvyys ei enää kattanut koko kiille-elintä. Mittakaavajana 100 µm.
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Kuva 10.Vaikka G1/G0-tumajoukot ilmestyvät inkisiivin ja molaarin alueelle lähes saman-
aikaisesti, K17-GFP-signaalissa on selvä ero inkisiivin ja molaarin välillä. K17-GFP 
ilmenee tulevan molaarin alueella voimakkaasti ja inkisiivialuetta syvemmällä jo 
E12.0(-)-ikävaiheessa. Suurimman kuvan sivuilla on Z-tason poikkileikkaukset
edustavasta kohdasta - pystyssä oleva sivuprojektio leikkaa sekä inkisiivin että molaarin,
vaakatasossa oleva sivuprojektio leikkaa molaarin. Optisen leikkeen sijainti sivu-
projektioissa on merkitty valkoisin viivoin. Suuressa kuvassa leuanpuolikkaan laidan 
sijainti on katkoviivoitettu.K=kieli, I=inkisiivi, M=molaari.Mittakaavajanat 100 µm.
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Kuva 11. K17-GFP alkaa ilmentyä molaarin alueella ennen inkisiiviä. A. Tässä varhaisemmassa 
E11.5-vaiheen leuassa ekspressio ei ole vielä käynnistynyt inkisiivin alueella - molaarialueella 
kuitenkin on jo selvä ilmentymisalue. K17-GFP ei vielä ekspressoidu koko peridermissä vaan 
ilmentyy suupielen lähellä ja tulevan kielen alueen tuntumassa, kuten maksimi-intensiteetti-
projektio osoittaa. B. Tässä kypsemmässä saman poikueen E11.5-vaiheen leuassa K17-GFP-
ekspressio ulottuu jo inkisiiviin. Koko alaleuan peridermi on K17-GFP-positiivinen. Nuoli osoittaa 
tulevan inkisiivin kohdan, M=molaarialue. Vasemman puolen kaavakuva osoittaa kuvatun 
alueen sijainnin kehittyvässä alaleuassa. Mittakaavajana 100 µm.
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Kuva 12. Aktiinin tarttuvaa fluorokromiin konjugoitua falloidiinia voidaan käyttää pseudomark-
kerina hammasepiteelille. Vaikka falloidiini värjää koko kudoksen, epiteelin ja mesenkyymin 
raja erottuu selvästi. Tätä ilmiötä voidaan hyödyntää hammasepiteelin erottamiseen näytteistä: 
falloidiinivärjäys ja epiteelin K17-GFP näyttävät rajaavan saman alueen, kuten etenkin sivu-
projektioista nähdään (suun pinta on poikkeuksellisesti ulkolaitaa lähimpänä). I=inkisiivin alue, 
K=kieli. 
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Kuva 13. Keratiini-14-vasta-ainevärjäys (K14-IF) vaikuttaa rajaavan epiteelin niin 
hammasjuostevaiheen lopussa (E11.5) kuin varhaisessa silmuvaiheessakin (E12.5), 
jolloin hampaanalku on paljon G1/G0-aluetta laajempi (nuolenkärki). Kuvattuna 
edustava optinen leike. Mittakaavajana 100 µm.

Yhdessä



Kuva 14. Shh-geenin ilmentyminen alkaa samaan aikaan kun G1/G0-tumajoukko ilmestyy
noin E11.5-vaiheessa ja geeniekspressio sijoittuu täysin samalle alueelle kaikissa 
tarkastelluissa kehitysvaiheissa. Ekspressioalueiden muodot vaikuttavat vastaavan 
toisiaan täydellisesti. Mahdolliset pienet erot Shh AS-WMISH-signaalin ja G1/G0-
fluoresenssin muodostamissa alueissa hammasalueella selittyvät hiuksenhienoilla eroilla 
kudosnäytteen kuvauskulmassa. G1/G0-fluoresenssi on muutettu oranssiksi muissa 
kuvapaneeleissa esiintyvän punaisen sijaan, jotta se erottuisi painettuna violetista
WMISH-signaalista päällekkäin asetetuissa kuvissa.
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Kuva 15. Dkk4 ilmentyy lateraalisesti ennen G1/G0-
tumajoukon muodostumista ja rajoittuu 
yksinomaan tumajoukon alueelle sen ilmestyttyä. 
Silmuvaiheessa (E13.0 -) Dkk4:n ekspressio ei-
jakautuvien solujen joukossa lakkaa.

E13.0 -



Kuva 16. Sox2 ilmentyy tulevan hammasalueen kielenpuolella jo ennen G1/G0-tuma-
joukon ilmestymistä. Ekspressio rajautuu plakodivaiheessa tiiviisti ei-jakautuvien tumien 
populaation laitaan.Tarkkaan katsoen voi E12.0-vaiheessa havaita Sox2-alueessa ikään 
kuin loven, johon inkisiivialueen G1/G0-tumat sopivat kuin avain lukkoon. Aluksi Sox2-
ekspressio on melko yhtenäistä G1/G0-tumien ja kielen välissä, mutta jo E12.0 + -
vaiheesta alkaen ainakin inkisiivialueilla alkavat erottua silmukkamaiset ekspressiokuviot 
G1/G0-alueen linguaalipuolella. E13-vaiheessa pieni osa molaarin vahvasta, yhtenäisestä 
ekspressioalueesta on valitettavasti kuvan ulkopuolella.
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Kuva 17. Transkriptiofaktori  Foxi3 ilmenee hammasalueella lateraalisesti jo E11.0-
vaiheessa ja G1/G0-tumajoukon ilmestyttyä signaalit osuvat päällekkäin - kuitenkin niin, 
että Foxi3:n ekspressioalue on aina G1/G0-tumien aluetta laajempi. Silmuvaiheessa 
(E13.0-)  Foxi3 muodostaa hiukan Sox2:n tapaan inkisiivialueilla silmukkamaiset 
ekspressiokuviot, mutta Foxi3:n tapauksessa G1/G0-tumat ovat selvemmin tämän 
silmukan sisällä - silmukan sisään jäävä vähäsignaalinen alue saattaa vastata G1/G0-
tumia. Heikkolaatuisesta E11.5+-näytteestä esitetään vastaava onnistunut värjäys ei-
FUCCI-näytteelle tulkinnan tueksi.
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