
Luuydin ja verisolujen muodostuminen 
(hematopoieesi)

Verisolujen tuotanto käynnistyy kolmen viikon ikäisellä alkiolla 
ruskuaispussissa ja aortan seinämän mesenkymaalisessa (kantasolu) 
kudoksessa. Noin kuukauden ikäisellä alkiolla hematopoieettiset 
kantasolut siirtyvät maksaan ja 3-4 kuukauden kuluttua kantasoluja on 
myös pernassa, kateenkorvassa ja luuytimessä.

Lapsen syntyessä luuydin on tärkein verisoluja tuottava elin ja 
hematopoieettisten kantasolujen elinpaikka.

Pienillä lapsilla verisoluja tuotetaan kaikkien luiden luuydinontelossa, jo 4-5 
v iässä osa luuytimestä alkaa rasvoittua. Noin 20v iässä verisolujen 
tuotanto siirtyy litteisiin luihin.



Hematopoieesi
Verisolut syntyvät pääasiallisesti luuytimessä kantasoluista solunjakautumisen, 

linjavalinnan, erilaistumisen ja kypsymisen seurauksena.
• prosessia, joka jatkuu läpi elämän kutsutaan
    Hematopoieesiksi.
• monikykyisiä hematopoieettisia kantasoluja on vain hyvin pieni osa luuytimen 

soluista, mutta niiden kyky tuottaa lisää itsensä kaltaisia soluja mahdollistaa että 
luuydin voi tuottaa päivittäin yli 10 potenssiin 12 uutta verisolua.

• luuydin on verisolujen lapsuudenkoti, siellä on niiden äiti, isotumainen kantasolu 
joka jakautuu ja josta kehittyy puna- ja valkosolut sekä verihiutaleet

• aikuisen ihmisen keho tuottaa n 3-4 x oman painonsa verran verisoluja vuodessa.



Hematopoieesi



Luuydin
Luut muodostuvat tiiviistä ja kovasta kuorikerroksesta sekä luun 
keskustassa olevassa hohkaluusta. 

Hohkaluiden pylväiden väleissä on verta muodostavaa kudosta, tätä 
kutsutaan luuytimeksi.
Luuydinkudos on pehmeää ja hyytelömäistä.

Lapsella verta muodostavaa punaista luuydintä löytyy kaikkien 
luiden luuydinontelossa, aikuisella verta muodostavaa luuydintä 
löytyy vain elimistön litteistä luista.



• tällaisia luuydintä muodostavia luita ovat kylkiluut, nikamat, lantion 
luut, lapaluut, solisluut, kallonluut ja olkavarren sekä reisiluiden 
proksimaali päät.

• iän myötä luuydinontelon rasvan määrä lisääntyy ja 
hematopoieettinen kudos vähenee.

• aikuisilla pitkissä putkiluissa on pääosin keltaista passiivista 
luuydintä, joka koostuu pääasiassa rasvasta  

• lapsen luuytimessä rasvakudosta on vain 25% mutta vanhuksella 
jo 60-70%.



.



Luuydin



• Punainen luuydin tuottaa verisoluja ja auttaa 
myös poistamaan vanhat verisolut 
verenkierrosta

• Myös perna ja maksa suodattavat vanhat ja 
vahingoittuneet verisolut verestä

• Lisäksi luuytimen mesenkymaaliset 
(monipotentit strooma) kantasolut tuottavat 
myös: rasva, rusto, kuituinen sidekudos (löytyy 
jänteistä ja nivelsiteistä) ja luusoluja 

 





• Luuytimen mikroympäristö (strooma) koostuu 
stroomasoluista, verisuonista ja 
soluväliaineesta.

• Stroomasoluja ovat rasvasolut, makrofagit 
(suuri syöjäsolu), lymfosyytit (imusolu) 
fibroblastit, (alkuvaiheen sidekudoksen 
perussolu), plasmasolut (antigeeni valkosolu) ja 
luuytimen verisuoniston endoteelisolut 
(säätelevät verihiutaleiden ja verisuonen sileän 
lihaksen toimintaa; tonus / relaksoituminen).

   Verisolujen kehittymisen päävaiheet:
• monikykyiset kantasolut ->
• suuntautuneet kantasolut ->
• jakautuvat (kypsyvät) solut ->
• kypsät solut



Verisolun kypsyminen
• Solut jakautuvat ja kypsyvät kantasoluiksi 

suuntautuen oman linjansa mukaan kypsiksi 
verisoluiksi. 

   Verisolujen muodostuminen:
• a) tuma (solu ydin) pienenee 
• b) rakenteen tiivistyminen 
• c) nucleuksen (ydin) häviäminen 
• d) sytoplasman (soluliman) kypsyminen
• Kypsät verisolut siirtyvät luuytimestä 

verenkiertoon, suorittaen niille kuuluvia tehtäviä.



Punasolu (erytrosyytti)
    Erytrosyytti kypsyy luuytimessä valmiiksi punasoluksi 
    n seitsemän vuorokauden aikana, useiden vaiheiden 

(hematopoieesin) kautta. 
   -punasoluja on 40-45% verestä, 4-5 tuhatta miljardia, 
    elävät 4kk, 1% hajoaa päivittäin, 
   -retikulosyytti on varhaisin esisolu joka vapautuu 

luuytimestä verenkiertoon, 1-2 vuorokaudessa solu 
kehittyy kypsäksi punasoluksi.

   -kypsä punasolu on kiekkomainen, pyöreä, 
kaksoiskovera, eikä siinä ole tumaa.

   -punasolujen ensisijainen tehtävä verenkierrossa  on 
elimistön hapen kuljetus.

   -punasolutuotanto pyritään pitämään luuytimessä sillä 
tasolla, että veren hapenkuljetuskyky pystyy vastaamaan 
elimistön hapentarvetta. Uudelleen tuotantoa säätelee 
munuaisten tuottama erytropoietiini hormoni= EPO.



Punasolu ja trombosyytti



Trombosyytit
Trombosyytit (B-trom) muodostuvat  

luuytimessä noin viidessä vuorokaudessa 
kypsäksi verihiutaleeksi. Ne osallistuvat 
verenkierrossa verisuonten seinämien 
ylläpitämiseen, trombosyyttitulppien 
muodostamiseen verenvuodon 
tyrehdyttämisessä ja veren hyytymisessä.

Trombo= hyytymä, syytti= solu.
140-400 miljardia kpl / 1 litra verta.



Leukosyytit
Valkosolut (leukosyytit) 
  -ovat verisoluja jotka ovat  tärkeänä osana 

ihmisen immuunipuolustusjärjestelmää ja 
auttavat elimistöä torjumaan tartuntatauteja.

  -valkosolut muodostuvat luuytimen multi-     
potenteista kantasoluista ja niitä on kaikkialla 
koko kehossa, veressä ja imusuonistossa.

  -litrassa verta 3-8 miljardia valkosolua, noin 1% 
terveen aikuisen verestä.



Lymfosyytti ja valkosolu



Granulosyytit

• Granulosyytit (jyvässolut) muodostuvat 
luuytimessä noin viikossa, niiden päätehtävä on 
fagosytoosi eli solusyöminen ja 
ekstrasellulaarinen solusyöminen.

   Granulosyytit jaetaan:
• a) neutrofiileihin (valkosolu) B-Neut/ L-neut
• b) basofiileihin (valkosolu) -B-baso/ L-baso
• c) eosinofiileihin (valkosolu) -B-Eos



      Neutrofiiliset granulosyytit 

• ovat tärkein ja ensimmäinen puolustuskeino bakteeri 
infektioita vastaan

• luuytimessä on epäkypsien solujen lisäksi suuri 
neutrofiilien varasto, (25 x suurempi kuin veren 
neutrofiilien määrä).

• infektion uhatessa elimistöä ne vapautuvat 
verenkiertoon.

• voivat liikkua ameebamaisesti, tarttua verisuonten 
endoteeliin ja erilaisiin kudoksiin, fagotysoida 
(solusyöminen) ja tappaa useita fagotysoimiaan 
mikrobityyppejä ja bakteereja. Niiden soluliman 
jyväsissä on mikrobien tappamisessa tarvittavia 
aineita ja  kudoksia hajottavaa entsyymejä.

.



   
   Neutrofiiliset granulosyytit 

• osallistuvat luontaisen immuunipuolustusjärjestelmän 
osana infektioiden ensivaiheen torjuntaan, aktivoituen ja  
lisääntyen akuuteissa tulehdusreaktioissa (osallistuvat 
märkäeritteen (bakteerit, kuollut kudos) muodostumiseen)

• neutrofiilejä ei ole ollenkaan terveissä kudoksissa, 
• niiden esiintyminen on merkki tulehdusreaktiosta ja 

immunologisen järjestelmän aktivoitumisesta.
• tuhoutuvat verenkierrossa 2-3 pvän kuluessa, 

makrofagien syömänä



Neutrofiili



   Basofiiliset granulosyytit 

• Ihmisen veressä 0-1%
• sisältävät histamiinia (allergiset reaktiot), hepariinia 

(osallistuvat veren hyytymisjärjestelmään, 
leukotrieenejä (hengitystiehyen sileän lihaksen 
supistuminen, keuhkoastma)

• kykenevät ameebamaiseen liikehdintään
• tehostavat yliherkkyysreaktioita ja immuunivastetta.
• viipyvät verenkierrossa vain muutaman tunnin. 
• ehkäisevät loistauteja
• mukana tuottamassa immunoglobiinia (kehon oma 

vasta-aine)





   Eosinofiiliset valkosolut 
   
   2-4% valkosoluista 
• sisältävät bakteereja, mikrobeja, loisia ja 

parasiitteja tappavia, solukalvoja ja hermoja 
vaurioittavia entsyymejä. 

• niiden määrä lisääntyy kudoksissa ja veressä 
välittömissä ja kroonisissa tulehduksissa 
(tulehdusvaste)

• eosinofiilien määrä vähenee kortikostereoidien, 
fyysisen rasituksen ja stressin vaikutuksesta.

• elävät verenkierrossa basofiilien tapaan vain 
muutaman tunnin ajan.



Monosyytit  saavat alkunsa luuytimessä olevista 
myelooisista kantasoluista. Kypsymisen jälkeen 
monosyytti vapautuu nopeasti verenkertoon ja 
erikoistuu makrofagiksi. Niiden tehtävänä on 
tunnistaa pintansa reseptoreilla elimistölle vieras 
aine tai mikrobi, niellä se ja lopulta tappaa. 

 Makrofageja on lähes kaikkialla kudoksissa, 
eniten pernassa, luuytimessä, imusolmukkeissa 
ja maksassa. Niiden määrä lisääntyy 
tulehduksissa ja infektioissa, ne toimivat 
luontaisessa ja opitussa immuniteetissa.

  -niiden tehtävä on puolustaa elimistöä ja 
vahvistaa vastustuskykyä, määrä kasvaa 
veressä kroonisten tulehdusten sekä muiden 
tulehdustilojen yhteydessä.

  -solut ovat verenkierrossa noin kolmen 
vuorokauden ajan.



   Lymfosyytit 
• syntyvät myös luuytimessä, kantasolusta 

muodostuu lymfaattinen kantasolu, josta kehittyy 
lymfoblasti.

• osa muuttuu luuytimessä B-lymfosyyteiksi (bone)
• lymfoblasteja kehittyy lymfosyyteiksi myös 

kateenkorvassa, näitä kutsutaan T-lymfosyyteiksi 
(thymus), täältä ne siirtyvät pernaan ja 
imusolmukkeisiin.

    verenkierrossa kiertävistä lymfosyyteistä 80% on 
T-lymfosyyttejä ja 20% B-lymfosyyttejä.

• lisäksi on pieni määrä NK-tappajasoluja.



Lymfosyytit vs syöpäsolut



   b-lymfosyytit osallistuvat elimistön 
immunologiseen puolustusjärjestelmään

   tuottamalla vasta aineita.
   t-lymfosyytit vastaavat solun sisäisestä 

vastustuskyvystä.
• Natural Killer solujen tehtävänä on 

tunnistaa ja tuhota elimistölle vieraita 
soluja, kuten mikrobeja. 



Prac.

• Palpoi ja aisti ero keltaisen (raajojen putkiluut) ja punaisen 
luuytimen jännite-ero (litteät luut, kylkiluut ja nikamat).

• Huomioi muutos / erilaisuus jännitteessä humeruksen ja 
femurin keltaisen ja punaisen luuytimen rajalla.


