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Liity Suomen Solubiologeihin!Liity Suomen Solubiologeihin!
 

Vuodesta 1974 saakka toimineen Suomen Solubiologit ry:n tarkoituksena on edistää 
solubiologian tutkimusta, koulutusta, tiedotusta ja työpaikkojen perustamista.

Yhdistys toimii solubiologien, sairaalasolubiologien ja solubiologiaan liittyvillä aloilla 
toimivien henkilöiden sekä solubiologian opiskelijoiden yhdyssiteenä.

Liittymällä Suomen Solubiologeihin:
 » Saat nopeasti ajankohtaista tietoa avoimista työpaikoista sekä Suomessa että ulkomailla 
 »Tiedät ensimmäisten joukossa uusimmista seminaareista, tieteellisistä kokouksista sekä 
lisäkoulutus mahdollisuuksista 
 »  Edistät verkostoitumistasi alan ammattilaisiin ja yrityksiin
 »  Saat Solubiologi-lehden kaksi kertaa vuodessa kotiisi kannettuna 

Lisätietoa osoitteessa www.suomensolubiologit.fisuomensolubiologit.fi

Biotop Oy, PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4C, 20520 TURKU. tel. (02) 241 0099, info@biotop.fi

For every order, we donate to Baltic Sea protection.

www.biotop.fi www.dojindo.eu.com
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Kulttuuritalo Korundin taideikkunat, vasemmalla 
Esa Meltaus: Väri vihreä Sibylle (2020) ja oikealla 
Kalle Lampela: Fact of Life (2020). Kuva: Alvi Joutsen.



SOLUBIOLOGI | 5

Pääkirjoitus
Haluaisin muistaa tämän vuoden siitä, että muutin Lappiin, sain uuden työpaikan, in-
nostuin maalaamisesta, neuloin ainakin yhden villapaidan ja sain väitöskirjani viimei-
sen osatyön julkaistua. Todennäköisesti tulen kuitenkin muistamaan sen siitä, että maa-
ilman valloitti pieni vaipallinen Coronaviridae-heimon jäsen, joka edetessään keikautti 
kaiken tavallisen arjen päälaelleen. Lienee pitääkin olla onnellinen huomatessaan, että 
ihan kaikkea tuo sitkeä nukleokapsidin ympäröimä RNA-virus ei kuitenkaan muuttanut. 
Meistä jokainen on tämän vuoden jälkeen jälleen yhden vuoden vanhempi, ja siten bio-
logisesta ikääntymisestä on tullut yllättävä turvallinen vakio.  

Eliöiden vanheneminen ja ikuisen nuoruuden tavoittelu, on askarruttanut ja inspiroinut 
tutkijamielisiä jo vuosituhansia. Tässä Solubiologi-lehden numerossa saamme mielen-
kiintoisen koosteen siitä, mitä ikääntymistutkimus tällä hetkellä tarkoittaa ja mitä sillä 
tavoitellaan. Tärkeän näkemyksen aiheeseen tarjoaa heti lehden alussa geriatrian pro-
fessori Timo Strandberg, jonka ydinsanoma on tutkimuksen kohdistaminen terveen eli-
niän pidentämiseen. Viimeaikaiset tapahtumat valtameren takana ovat oiva esimerkki 
siitä, mitä tällaisella terveen eliniän pidentymisellä voidaan saavuttaa. Viidenkymmenen 
vuoden mittaisen työuran jälkeen unelmiensa työpaikan voi saada vielä 78-vuotiaana. 
Kun otetaan huomioon, että tässä nimenomaisessa tapauksessa työnkuva on varmasti 
helpponakin päivänä aivan uskomattoman haastava, ei terveen ikääntymisen merkitystä 
tarvitse juurikaan perustella. 

Terveyteen keskittyy myös kuukauden solubiologimme Satu Pekkala, jonka kirja Suolis-
tomikrobit ja terveys – hyvinvointia koko keholle ilmestyi tänä syksynä. Tunnustan että 
pihistin kirjasta lehtemme teemaan sopivan tiedonjyvän: suolistomikrobiomin lajikirjo 
suppenee ikääntymisen yhteydessä. Kykymme hoitaa ja ylläpitää suolistomme mikrobis-
toa, onkin todennäköisesti terveen ikääntymisen kannalta tärkeämpää, kuin aikaisem-
min on ajateltu. 

Mutta miten ikääntyminen oikeastaan edes tarkoittaa? Jos kysyisin tätä lapsiltani, tulisi 
vastauksesi varmasti ryppyinen iho, harmaa tukka ja hidas askellus. Kaltaisilleni intohi-
moisille solubiologeille tällainen määritelmä riittää kuitenkin vain vaivoin, minkä vuoksi 
saatoin hieman ahmia lukiessani epigeneettisiä kelloja käsittelevää tiedeartikkeliamme. 
On suorastaan jännittävää ajatella, mitä kaikkea DNA:mme kaikkine muokkauksineen 
voikaan ikääntymisestämme kertoa. Ehkä jonain päivänä huomataan, että myös koro-
navirus jättää jälkensä epigenomiimme ja siten selvitetään mikä oli biologinen ikämme 
juuri silloin, kun tuo pieni vaipallinen Coronaviridae-heimon jäsen muutti tuntemamme 
maailman järjestystä. 

Hyviä lukuhetkiä!
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Timo Strandberg 
LKT, geriatrian professori, Helsingin ja Oulun yliopistot, HUS 
Sähköposti: timo.strandberg@helsinki.fi
Professori Strandbergin tutkimusaiheisiin kuuluvat 
kardiovaskulaari taudit ja niiden preventio sekä erilaiset 
geriatriset oireyhtymät, kuten gerastenia. 

Gerotiede
– kohti terveempää

 pitkäikäisyyttä 
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Gerontologian eli vanhenemisopin biolo-
giaan keskittyvä haara - biogerontologia 

- etenee tällä hetkellä usealla rintamalla. Bio- 
gerontologisen tutkimuksen pyrkimyksenä 
on tunnistaa sellaiset tekijät, jotka yhteisesti 
vaikuttavat vanhenemisprosessiin ja siten 
ihmisen elinkaareen. Selvittämällä solujen ja 
kudosten vanhenemiseen liittyviä mekanis-
meja, toivotaan voitavan paremmin ehkäistä 
vanhuusiälle tyypillisiä kroonisia sairauksia.

Vanhenemisprosessin ”pilareita” ovat so-
lujen aineenvaihdunta ja ravinnon saantiin 
liittyvä signalointi, soluille tärkeiden proteii-
nien ja tumarakenteiden vauriot, krooninen 
inflammaatio, solujen stressivasteet, epige-
netiikka sekä kantasolujen uudistuminen. 
Näihin kohdistuvilla toimenpiteillä on jo pys-
tytty pidentämään koe-eläinten lajispesifistä 
elinikää. Esimerkiksi tiettyjen geenien eston 
tai SIRT6-signaalireitin vahvistamisen tiede-
tään pidentävän koe-eläinten elinikää. Myös 
ravinnon kalorimäärän vähentäminen, jon-
ka vaikutukset on tunnettu jo yli 80 vuotta, 
voi pidentää jopa eläinlajin maksimielinikää. 
Gerotiede pyrkii hyväksikäyttämään näitä ha-
vaintoja etsiessään tapoja paremmin ehkäistä 
vanhenemiseen liittyviä sairauksia ja patolo-
gisia tiloja.

Gerotieteen lähtökohta on, että vanhe-
nemiseen liittyvät muutokset ovat otollinen 
maaperä erilaisille sairauksien riskitekijöille 
ja sairauksien kehittymiselle. Tämän takia 
hyvin korkeaan ikään, 90-100 vuotiaaksi, 
päässeet ovat käytännössä alttiita sairauksille 
ja raihnautumiselle, vaikka elintavat olisivat-
kin olleet ihanteelliset. Maaperää, eli vanhe-
nemiseen liittyviä muutoksia, korjaamalla 
voitaisiin samanaikaisesti ehkäistä lukuisia 
sairauksia ja raihnautumista.

Lajityypillisen eliniän (engl. life span) pi-
dentämisen (ihmisellä yli 122 vuotta) sijas-
ta gerotiede pyrkiikin terveen ja aktiivisen 
eliniän (engl. healthspan) pidentämiseen. 
Yhdysvalloissa on käynnistetty Longevity Di-
vidend Initiative -tutkimusohjelma ja FDA 
on hyväksynyt ikääntymiseen kohdistuvat 
kliiniset tutkimukset vuonna 2019. Myös lii-
ke-elämä on herännyt sijoittamaan tähän tut-

kimukseen ja American Federation for Aging 
Research (AFAR) on aktiivisesti tukemassa 
varojen hankkimista.  Yhdysvaltain lääketie-
teen akatemia haluaa myös kansainvälisen 
kilpailun kautta edistää ikääntymiseen liit-
tyvää tutkimusta, ensimmäiset voittajaehdo-
tukset on jo julkaistu (https://healthylongevi-
tychallenge.org).

Yhdysvaltain kansallinen ikäinstituutti 
(engl. National Institute of Aging, NIA) testaa 
paraikaa useita kymmeniä lääkeaineita, joilla 
voitaisiin vaikuttaa erilaisiin vanhenemispro-
sesseihin. Jotkut lääkkeistä, kuten diabetes-
lääke metformiini ovat jo olleet vuosikym-
meniä muussa lääketieteellisessä käytössä. 
Metformiinilla on useita kokeellisia vaiku-
tuksia vanhenemisen perusmekanismeihin. 
Tällä hetkellä näitä vaikutuksia tutkitaan lu-
mekontrolloidussa tutkimuksessa, jossa on 
mukana noin 3000 ei-diabeettista henkilöä. 
Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten 
useita vanhaan ikään yleisesti liitettyjä saira-
uksia, kuten valtimotautia, syöpiä ja diabetes-
ta, voitaisiin estää samanaikaisesti.

Käytännön edellytys vanhenemiseen vai-
kuttavien lääkkeiden kehittämiselle on kui-
tenkin vanhuuden määrittäminen ”sairau-
deksi”. Vasta silloin voidaan saada säädösten 
mukainen indikaatio, eli hoitoaihe, lääketie-
teelliselle hoidolle sekä niiden kehittämisel-
le. Itse asiassa vanhuus on ICD-10 tautiluo-
kituksen mukainen kuolinsyyn diagnoosi, 
mutta Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on 
ollut penseä hyväksymään vanhuutta indi-
kaatioksi, jolle voitaisiin kehittää lääkkeellistä 
hoitoa. Koska Yhdysvallat on lääketeollisuu-
den kannalta merkittävin markkina, on sen 
kanta vaikuttanut globaalisti alan lääkekehi-
tykseen.  Seuraavaan ICD-11 tautiluokituk-
seen vanhuudelle on tulossa oma koodinsa 
”Ageing-Related” (XT9T), jonka voi odottaa 
stimuloivan gerotieteellistä tutkimusta. To-
siasia kuitenkin on, että itse ikääntymiseen 
(ajan kulumiseen) on lopulta mahdotonta 
vaikuttaa. Biogerontologisen tutkimuksen ja 
lääkekehityksen realistisen tavoitteen tulee-
kin olla terveen eliniän pitkittäminen. ■
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