
STEMOXYDINE,  
AKTIIVIAINESOSA, JOKA HERÄTTÄÄ 

 LEPOTILASSA OLEVAT HIUKSET JA LISÄÄ HIUSTIHEYTTÄ  

Yli 20. vuoden mittainen aikuisen ihon ja hiusten kantasolujen tutkimus yhteistyössä 
arvostettujen kansainvälisten tiimien (1) kanssa on johtanut:  
• Ihmisen hiusten kantasolujen löytämiseen ja paikantamiseen  
• Parempaan ymmärrykseen kantasolujen aktiivisen- ja lepovaiheen funktioista ja 

tärkeydestä hiusten uusiutumisen kannalta.   
• Tutkimustuloksiin perustuviin hypoteeseihin happiköyhän ympäristön suotuisasta 

vaikutuksesta solujen selviytymiselle ja hiusten kantasolujen toiminnan ylläpitämiselle.  
• Kantasolujen toimintaympäristöstä saatuun uuteen tietoon perustuvan STEMOXYDINE -

aktiiviainesosan luomiseen, joka kopioi happiköyhän ympäristön aiheuttamia vaikutuksia. 
Hiustenhoitotuotteeseen lisättynä, tämä aktiiviainesosa on todistanut omaavansa voiman 
parantaa hiustiheyttä.   

  

Kuluttajan näkemys hiusten lähdöstä 
Keskiverto ihmisen hiuspohjaa peittää 100 000-150 000 hiustuppea ja normaalisti päivässä 
lähtee noin 60-100 hiusta. Kaikenikäiset ja eri hiustyypin omaavat miehet ja naiset 
valitettavan usein ovat harmissaan tästä hiusten lähdöstä. Nämä yksilöt eivät kärsi 
pälvikaljuudesta, eli hyvin vahvasta hiusten lähdöstä. He todistavat asteittaista, mutta 
huomattavaa, hiusten vähenemistä. Tällöin on aika toimia.   
Tutkimus, joka toteutettiin tuhannella naisella kuudessa eri maassa paljastaa miten naiset 
kokevat hiustenlähdön: hiukseni ovat pehmeät, ohenevat, menettävät elinvoimaansa, 
kasvavat hitaammin, hauraat.. Itse asiassa, hiustiheys vähenee.  
 
Miksi? Osittain siksi, että hiustupen kantasolut eivät enää toimita uudistavaa tehtäväänsä.  
  

Aikuisen ihmisen kantasolut 
Kantasolut ovat erikoistumattomia soluja, jotka ovat useimmiten lepovaiheessa. Kun ne 
jakautuvat, ne tuottavat kahdenlaisia soluja: identtisen tytärsolun, joka säilyttää lajin 
muuttumattomuuden ja ohjelmoituja uudistuvia soluja, jotka lisääntyvät ja erikoistuvat 
määrätynlaisiksi soluiksi, kuten keratinosyyteiksi tai melanosyyteiksi ihossa tai hiuksissa.  
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Hiustuppien 
väliset kantasolut 

Hiustuppien 
kantasolut 

Epidermin 
kantasolut? 

Näin ollen, kantasolut ylläpitävät, uudistavat ja korjaavat elimiä ja kudoksia yksilön koko 
eliniän ajan.  

Useat erityyppiset kantasolut uudistavat hiuksia, epidermistä ja dermistä. Niitä voikin kutsua 
kauneuden ja nuoruuden “suojelijoiksi”.  
 
Hiusten kantasolujen biologian ymmärtäminen on välttämätöntä ymmärtääksemme hiusten 
vaiheittaisen lähdön ja harmaantumisen.  
 
B. Bernardin johtama L’Oréal Advanced Research-tiimi tunnisti kaksi epiteelisten kantasolujen 
säiliötä ihmisen hiustupen ylimmässä osassa käyttämällä immuunihistokeemisiä 
merkkaustekniikoita.  Keratiini 19+ (K19+) kantasoluja havaittiin ylemmässä ja alemmassa 
säiliössä (2). Ylempi K19+ solujen säiliö on Ki67- (Ki67 on  lisääntymisen markkeri), kun taas 
tietyt K19+ solut alemmassa säiliössä ovat myös  Ki67+, joka viittää jonkin asteiseen solujen 
lisääntymiseen (3). Alemmassa kantasolusäiliössä havaittiin myös toinen markkeri, joka 
liitetään kantasoluihin: CD34, joka on erityisen mielenkiintoinen sillä vuonna 2011 G. 
Cotsarelis ja hänen tiiminsä osoittivat, että pälvikaljuudesta, eli vakavasta hiustenlähdöstä  
kärsivillä potilailla CD34+ solujen populaatio vähenee (4).  
  
Kahden erilaisen kantasolusäiliön olemassaolo on tuonut esille kysymyksiä niiden 
osallisuudesta hiuksiin liittyviin dynaamisiin sykleihin, kuten kasvu, taantuminen ja jälleen uusi 
kasvu. Nämä syklit viittaavat solujen jaksoittaiseen toimintaan. L’Oréal tutkijat ovat luoneet 
kahteen säiliöön liittyvän hypoteesin nimeltään ”fuusio-erkaneminen”. Fuusio 
taantumisvaiheen aikana ja erkaneminen kasvusyklin aikana (5).  
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     Anageeni         Katageeni              Telogeeni          Neogeeni 

Kahden kantasolusäiliön fuusio-erkanemis-hypoteesi  

Lisäksi, tänä vuonna Experimental Dermatology-julkaisussa L’Oréalia edustava B. Bernard 
esitteli uuden vision hiusten dynamiikasta artikkelissa nimeltä:  “The human hair follicle: a 
bistable organ" (6).  
  
Kuten materiaalitekniikassa tunnetut vaiheittaiset transitiot (eristäjä/johdatin, 
neste/kaasu jne..) liitetään elektronien ja atomien “aktiivisiin-” ja “lepotiloihin”, myös 
hiusten kaksivaiheinen stabiilius on täydellisessä yhteydessä kantasolujen “taantumiseen” 
ja “aktiivisuuteen” (7) ja selittää miten sama elin voi kasvaa, taantua (irrota) ja kasvaa 
uudelleen.   
 
Välittömästi herää kysymys: kuinka kantasolut mahdollistavat täydellisen uudistumisen? 
Mikä rooli niiden toimintaympäristöllä on? Mikä signaali herättää ne? Kuinka niiden 
toimintaa voidaan optimoida? Kuinka stressi ja ikä vaikuttavat niiden uudistamiskykyyn? 
  
Viimeisimmät löydökset, jotka osittain vastaavat näihin kysymyksiin, tullaan julkaisemaan 
kesäkuussa 2012 Barcelonassa pidettävässä EHRS kongressissa: happiköyhän 
toimintaympäristön vaikutus kantasolujen  uudistamsipotentiaaliin ja  Stemoxydine, 
aktiiviainesosa, joka on L’Oréalin kehittämä ja patentoima, joka kopioi happiköyhän 
ympäristön vaikutuksia ja näin ollen edistää lepovaiheessa olevien hiussolujen heräämistä 
vahvaa kasvua varten.  
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Hypoksia ja sen positiivinen vaikutus solujen selviytymiseen  
Vuonna 2010 Nature-lehti julkaisi artikkelin nimeltä: “Lack of oxygen aids cell survival”, 
joka kuvaili hypoksian hyötyjä. Kreikkalaista alkuperää oleva sana hypoksia tarkoittaa 
happivajetta. Miten tämä liittyy hiusten kantasoluihin?  
 
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että hypoksia on tärkeä joidenkin kantasolujen 
toimintojen kontrolloinnissa. Erityisesti on osoitettu, että  HIF1α transkriptiotekijä 
(hypoksiaa aiheuttava tekijä) on erittäin tärkeässä roolissa useiden solujen 
selviytymiseen liittyvien geenien ilmentymisessä. HIF1α aktiivisuuden taso määrittyy 
epäsuorasti saatavilla olevan happen avulla: HIF1α taantuu normaaleissa 
happiosapaineessa prolyl-hydroxylase-entsyymien vuoksi, mutta säilyy 
muuttumattomana, mikäli samojen entsyymien toiminta estetään happivajeen avulla 
(hypoksia). 
 
Vuonna 2006 F. Dayan Ranskan Nizzassa sijaitsevasta J. Pouyssegur-laboratoriosta julkaisi 
tulokset, joiden mukaan kaksi kantasolumarkkeria, K19 ja CD271, ovat hypoksian 
aktivoimia geenejä. Yhteistyössä tämän tiimin kanssa, L’Oréal valitsi useita proteiineja 
ihmisten hiusten kantasolujen ilmenemistutkimuksiin, joissa erityisessä huomiossa oli  
AC9 (carbonic anhydrase 9), joka on erittäin herkkä hypoksian markkeri.  
 
AC9 proteiinin merkitsemistutkimukset osoittivat, että alemmassa kantasolusäiliössä 
sijaitsevat kantasolut todellakin löytyvät hypoksisesta mikro-toimintaympäristöstä.  
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Tämä löytö johti keskusteluun voidaanko luoda aktiiviainesosa, joka voi kopioida tiettyjä 
hypoksisen toimintaympäristön vaikutuksia, jotka saattavat olla tärkeässä osassa 
kantasolujen toiminnan ylläpitämisessä. Lopputuloksena on molekyyli, joka toimii 
itsenäisesti happiosapaineesta riippumatta  ja kohdistuu prolyl-hydroxylases-entsyymien 
toimintaan hilliten niitä, joka edelleen mahdollistaa aktiivisessa muodossa olevien HIF1α-
tekijöiden kertymisen. Tämä sama prosessi nähdään hypoksiassa. 
 

STEMOXYDINE, hypoksian biomeeminen molekyyli 
Useita vuosia sitten L’Oréal Advanced Research suunnitteli ensimmäisen hiustenlähtöä 
ehkäisevän molekyylinsä Aminexilin, joka hillitsee lysyl-hydroxyl-entsyymien toimintaa ja 
näin parantaa hiustuppea ympäröivää kollageenirakenetta ja edelleen hiusten 
ankkuroitumista.  L’Oréal-kemistit ovat nyt kehittäneet  prolyl-hydroxylase-entsyymien 
toimintaa hillitsevän molekyylin kopioidakseen happivajeen vaikutuksia. Näin ollen näiden 
kahden molekyylin tavoitteet ja toiminta ovat hyvin erilaisia. Molemmilla on erityisiä etuja 
kuluttajan kannalta: toiminta hiusten lähtöä vastaan / hiustiheyden lisääminen.  
 
Sen jälkeen kun Stemoxydine todennettiin turvalliseksi kosmeettiseen käyttöön, se 
patentoitiin ja testattiin in vitro menetelmin. Lopulta kliiniset tutkimukset vahvistivat sen 
tehokkuuden  in vivo.  
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Stemoxydine tehokkuus 
Hyvin lyhyesti kuvailtuna, transkriptoomiset tutkimukset viljellyillä ihmisten hiustupilla, joissa 
verrattiin hypoksian ja Stemoxydinen vaikutuksia näyttivät, että Stemoxydine vaikuttaa tiettyyn 
määrään geenejä ja niiden ilmenemisprofiiliin ja että nämä geenit käyttäytyivät 
samankaltaisesti kuin solut, jotka viljeltiin hypoksisten olosuhteiden alla.   
 
Lisätutkimukset, joissa  ihmisen hiustupen uloimmasta juurikanavasta eristetyt  
keratinosyytit altistettiin hypoksialle ja Stemoxydinelle vahvistivat, että hypoksia sekä 
Stemoxydine-käsittely todella suojaavat HIF1α:ä ja että se häviää (tuhoutuu) viljely-
ympäristössä, jossa on normaali happiosapaine. 
 
Lopuksi testattiin hiustupesta eristettyjen kantasolujen monistautumistehokkuutta 
normoksian ja hypoksian vallitessa sekä Stemoxydinen kanssa että ilman. Testit osoittivat, että 
Stemoxydine omaa in vitro samat solujen uudistumista edistävät morfologiset vaikutukset kuin 
hypoksia (vähemmän hajanaisia soluryppäitä ja solujen uudistumisen vähentymistä). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näissä kolmessa yllä kuvatuissa in vitro kokeissa näytetään, että Stemoxydine, kuten hypoksia, 
stabilisoi HIF1α proteiineja ja vaikuttaa solujen uudistumiseen ja erikoistumiseen, joka voi olla 
erittäin tärkeä  kantasolujen uudistumispotentiaalia määrittelevä tekijä.    
 
In vivo, useassa eri laboratoriossa toteutettu, satunnaistettu, tuplasokkokokeena suoritettu, 
placebo-kontrolloitu, kliininen tutkimus pälvikaljuudesta kärsivillä potilailla (tyyppi 3 tai 4) 
iältään 18-55 vuotta, näytti merkittävän lisääntymisen hiustiheydessä kolmen kuukauden 
käytön jälkeen. Tulokset arvioitiin hiuspohjasta otettujen mikroskooppivalokuvien analysoinnin 
perusteella.   
 
Yhteenvedettynä, tähän asti suoritetut in vitro ja in vivo kokeet ovat vahvistaneet 
Stemoxydinen potentiaalin uuden sukupolven hiushoitona, joka parantaa hiustiheyttä ja auttaa 
hiustenlähdön ja hiusten ohenemisen hoidossa. 
 
 

L'OREAL R&I SCIENTIFIC COMMUNICATION 2012 ppineau@rd.loreal.com 

Normoksia Hypoksia Stemoxydine 

6 



Tieteelliset lähteet: 
 
(1) Commo S. & Bernard B.A., Cell Mol Life Sci 1997, 5: 466-471  

 
(2) Commo S., Gaillard O. & Bernard B.A., Differentiation 2000, 13: 253-259  
 
(3) Inoue K., Aoi N., Sato T. et al. Lab Invest. 2009, 89: 844-56  
 
(4) Garza L.A. et al., J.Clin.Invest. 2011, 121: 613-622  
 
(5) Commo S., Gaillard O. & Bernard B.A., The human hair follicle contains two distinct K19 
positive compartments in the outer root sheath: a unifying hypothesis for stem cell 
reservoir? Differentiation 2000, 66: 157-164)  
 
(6) Bernard B.A, The human hair follicle, a bistable organ. J Exp Derm 2012, 21: 401-3  
 
(7) Halloy J., Bernard B.A., Loussouarn G. & Goldbeter A., PNAS 2000, 97: 8328 – 8333  
Halloy J., Bernard B.A., Loussouarn G. & Goldbeter A., J. Theor.Biol. 2002, 214: 469 – 479  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'OREAL R&I SCIENTIFIC COMMUNICATION 2012 ppineau@rd.loreal.com 
 

7 


