
 

Tiedote 19.1.2017 

 

Tutkimus: Bioaktiivinen lasi vähentää antibioottien tarvetta luutulehduksen hoidossa 
 
Suomalaisen BonAlive Biomaterials Oy:n bioaktiivinen lasi on saanut erinomaiset tulokset laajassa, 
luutulehduksen hoitoa mittaavassa kansainvälisessä tutkimuksessa. Luonnostaan antibakteerinen 
luuntäyttömateriaali edistää kroonisesta luutulehduksesta kärsivien potilaiden toipumista merkittävästi. 
Yksivaiheinen hoito säästää myös terveydenhuollon kustannuksia ja vähentää antibioottien tarvetta. 
 
Tammikuussa 2017 julkaistussa kansainvälisessä tutkimuksessa* käytettiin BonAliven bioaktiivista lasia kroonisesta 
luutulehduksesta eli osteomyeliitistä kärsivien potilaiden hoidossa. Suomessa, Italiassa, Alankomaissa, Saksassa, 
Puolassa ja Azerbaidžanissa toteutettuun tutkimukseen osallistui 116 potilasta, joista 90 prosenttia parani. 

 
Krooninen luutulehdus on bakteeriperäinen tauti, josta parantuminen vaatii perinteisesti kaksi leikkausta. 
Leikkaushoitoa tuetaan sekä paikallisesti että suun kautta annettavilla antibiooteilla. 
 

– Luutulehdus on vaikeahoitoinen tauti ja moni tutkimukseen osallistunut potilas oli saanut hoitoa tuloksetta 
vuosikymmeniä. Luonnostaan antibakteerisen bioaktiivisen lasin avulla yksi leikkaus riitti, eikä paikallisia 
antibiootteja tarvittu. Tulokset olivat yhtä hyviä kaikissa kuudessa maassa, kertoo tutkimusryhmän vetäjä, 
HYKS:in opetus- ja tutkimuslinjajohtaja, käsikirurgi, ortopedi Nina Lindfors. 

 
Tutkimus on laajin tähän mennessä toteutettu kliininen tutkimus bioaktiivisen lasin käytöstä kroonisen 
luutulehduksen hoidossa. Tulokset osoittavat bioaktiivisen lasin tehostavan hoitoa merkittävästi paikallisten 
antibioottien sijaan. 
 

– Hoitomenetelmä säästää todistetusti hoitoaikaa ja sairaalakustannuksia. Juuri tämän tyyppisiä, 
antibioottien tarvetta vähentäviä hoitomuotoja pitäisi tutkia ja kehittää paljon nykyistä enemmän, Lindfors 
sanoo. 

 
Antibioottivapaille hoidoille suuri tarve 
Antibioottien liiallinen käyttö on johtanut antibioottiresistenttien bakteerien voimakkaaseen lisääntymiseen viime 
vuosina, mikä on vakava maailmanlaajuinen terveysuhka. Antibioottiresistenssin arvioidaan viime vuonna 
aiheuttaneen maailmanlaajuisesti 700 000 ihmisen kuoleman. Vuonna 2050 tämän luvun arvioidaan nousevan jopa 
10 miljoonaan**. 
 

– Päästäksemme eroon antibioottiriippuvuudesta, meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä kaikilla tahoilla 
käyttäen vaihtoehtoisia ja tehokkaita hoitoa tukevia menetelmiä. Bioaktiivisen lasin avulla olemme 
pystyneet siirtymään kaksivaiheisesta leikkauksesta yhteen, ja luun stimuloimisen lisäksi bioaktiivinen lasi 
pystyy kamppailemaan bakteereja vastaan ilman paikallista antibioottia. Tämä on merkittävä edistysaskel 
perinteiseen hoitoon verrattuna, sanoo BonAliven toimitusjohtaja Fredrik Ollila. 

 
BonAliven bioaktiivinen lasi S53P4 on luun kasvua stimuloiva luuntäyttömateriaali, joka suojaa leikkausaluetta 
bakteerien lisääntymiseltä. Se sai vuonna 2011 EU:lta hyväksynnän luuonkaloiden täyttöön kroonisen 
osteomyeliitin hoidossa. Bioaktiivista lasia hyödynnetään niin aikuisten kuin lasten neuro-, trauma- ja 
korvakirurgiassa sekä ortopediassa. Viime vuonna BonAliven bioaktiivista lasia käytettiin lähes 10 000 leikkauksessa 
ympäri maailmaa. 
 



 
*Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health 2017, Jan 4. doi: 10.1007/5584_2016_156 
**Tackling drug-resistant infections globally: final reports and recommendations, The Review on Antimicrobial Resistance, 05/2016. 
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Tutkimusabstrakti on luettavissa osoitteessa 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28050878/?i=1&from=bioactive%20glass 
 
 
BonAlive Biomaterials Oy edustaa uusien antibioottivapaiden innovaatioiden kehitystä. Yritys valmistaa ja myy 
implantoitavia biomateriaaleja luunkorjaukseen, joita käytetään kroonisesti infektoituneen luun kirurgiseen 
hoitoon, selän luudutuksiin ja luuonkaloiden täyttöihin. BonAlive® -tuotteita on saatavilla Euroopassa, Lähi-idässä, 
Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. BonAlive®:n kliinistä käyttöä tukee kahdenkymmenen vuoden 
tutkimushistoria ja yli viisikymmentä tieteellistä artikkelia. 
 
Kotisivut: www.bonalive.com 
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