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Luminex
Moninaiset mahdollisuudet solututkimukseen

Virtaussytometrit
Amnis® CellStream®: Paljon ominaisuuk-
sia pienessä koossa, mm. pienten partik-
kelien laadukas tutkiminen patentoidun 
TDI CCD -kameratekniikan avulla.
Guava® easyCyte™: Dynaamisimpia ja 
joustavimpia pienikokoisia virtaussyto-
metreja. Parempi herkkyys ja tehokkaat 
optiot tutkimuksien laajentamiseen.
Guava® Muse® Cell Analyzer: Kätevä 
kosketusnäytöllinen laite tarjoaa kvanti-
tatiiviset tulokset kustannustehokkaalla 
tavalla. Paljon valmiita tutkimuskittejä.

Tilaa esittely • Anna Paaso, tuotepäällikkö  •  040 832 0349 • anna.paaso@triolab.fi

Kuvantavat virtaussytometrit
Amnis ImageStream®X Mk II: Tavanomaisen 
virtaussytometrian nopeus ja mikroskopian 
yksityiskohtainen fenotyypitystieto yhdellä 
laitteella. Tekniikoiden yhdistäminen mahdol-
listaa laajan valikoiman sovelluksia, jotka ei-
vät ole käytettävissä yksittäisellä tekniikalla.

Amnis® FlowSight®: Vertaansa vailla oleva 
fluoresenssiherkkyys mahdollistaa solukoh-
taisen kuvantamisen jopa 10 fluoresenssi-
kanavalla. Fluoresenssiherkkyys kaikilla 
kanavilla yli kymmenkertainen PMT-pohjai- 
siin virtaussytometreihin verrattuna.
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Pääkirjoitus
Entinen opinahjoni lähestyi minua aikai-

semmin tänä vuonna kyselytutkimuk-
sella, jossa kartoitettiin viime vuosina val-
mistuneiden tohtoreiden työtyytyväisyyttä. 
Lomake rakentui lukuisista tavanomaisista 
kysymyksistä. Oletko ollut työttömänä val-
mistumisesi jälkeen? En. Koetko että tut-
kintosi on auttanut työn saamisessa? Eh-
dottomasti. Oletko koulutustasi vastaavassa 
työssä? Kyllä. Millaiset ovat bruttoansiosi? 
Riittävät. Toimitko asiantuntija tehtävissä? 
Kyllä. Ja niin edelleen.

Kyselylomakkeen lopussa oli vihdoin 
kenttä vapaalle tekstille. Mitä mieltä olet 
tästä kyselystä?  ”Aivan jees kysely, tohto-
reiden työllistymistä ja työtyytyväisyyttä on 
varmasti tärkeä tarkastella. Hyvä että tällais-
takin tutkimusta tehdään. Työhön liittyvien 
kysymysten lisäksi olisi kuitenkin ihan su-
permielenkiintoista tutkia myös sitä, mitkä 
ovat tutkinnon suorittamisen vaikutukset 
yksilön identiteettiin ja näkemykseen itsestä 
osana yhteiskuntaa. Ainakin minä ajattelen, 
että yliopistokoulutus on täysin oleellinen 
osa identiteettiäni ja arvostan saamani ope-
tusta aivan valtavasti. Olen saanut moni-
vuotisen koulutuksen tiedon etsimisestä, 
tieteellisten tekstien lukemisesta ja tiedon 
tuottamisesta. Ehdottomasti tärkeintä on 
kuitenkin se, että minulle on opetettu, mi-
ten tiedon laatua arvioidaan. Tunnen, että 

lukuisat tutkimustiedon äärellä vietetyt vuo-
det palkitsevat juuri nyt, kun erilaiset mediat 
pullistelevat virheellistä tietoa, valeuutisia ja 
keksittyjä teorioita. Juuri nyt osaan seuloa 
valtaisaa tietovirtaa ja kertoa lapsilleni mitä 
virukset ovat tai ystävälleni sen mihin rokot-
teiden toiminta perustuu. Juuri nyt pystyn 
luottamaan siihen, että minulla on riittävät 
taidot lukea, oppia ja pohjata ajatukseni tut-
kitulle tiedolle. Tutkinto on siis paitsi edes-
auttanut työllistymistäni niin myös antanut 
minulle tärkeän selviytymistaidon: mah-
dollisuuden ymmärtää. Sitä pidän merkit-
tävämpänä kuin aaltoilevaa tyytyväisyyttäni 
työelämässä. Niin että jos sellaiset tutkimus-
kysymykset joskus teitä kiinnostavat, niin 
laittakaapa uutta lomaketta tulemaan! Ter-
kuin, Jenny J.”

Vastaukseni eittämättä heijastelee tänä 
vuonna vietettyä Tutkitun tiedon teema-
vuotta (https://tutkittutieto.fi/), jonka tun-
nelmissa tämänkertainen lehtemmekin on 
koostettu. Laadukkaan tiedon tuottamisen 
ja ennen kaikkea sen yhteiskunnallisen lä-
päisevyyden merkitys on viime aikoina ko-
rostunut valtavasti. Näihin talkoisiin meidän 
jokaisen on onneksi helppo osallistua: tutki, 
lue, opi, ymmärrä ja kerro siitä kaikille!  

Hyviä lukuhetkiä Solubiologin parissa!
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tapaan lääkeyritysten edustajia, jotka suun-
nittelevat kliinisen vaiheen tutkimusta. Li-
säksi meidän yrityksessämme työskentelee 
paljon alan huippuosaajia, ja tuntuu että 
opin jotain uutta koko ajan.

Entä haastavinta?
Nykyisessä työssäni toimin sekä tiiminve-
täjänä että teen itse myyntityötä - näiden 
roolien yhdistäminen tuo paljon haasteita 
ajankäyttöön.

Mitä toivot tulevaisuudelta?
Toivon että saan aina tehdä työtä, joka 
tuntuu mielekkäältä. Toivon myös, että 
tämä oli elämäni ensimmäinen ja viimei-
nen pandemia, minua ei ole tehty kotona 
istujaksi.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää Solu-
biologin lukijoille?
Uskalla heittäytyä ja kokeilla uutta - vaikka 
sitä työpaikan perässä muuttoa. Parhaim-
millaan se avaa ovia paikkoihin, joiden ole-
massaolosta et aiemmin tiennyt mitään.■

”Uskalla heittäytyä ja 
kokeilla uutta. Parhaim-

millaan se avaa ovia paik-
koihin, joiden olemassa-
olosta et aiemmin tiennyt 

mitään.

Kertoisitko itsestäsi?
Petra Okko, turkulainen kohta 35-vuo-
tias biologi, jonka nykyinen kotipaikka 
on Tukholma. Työskentelen myyjänä 
ja myyntitiimin vetäjänä ruotsalaises-
sa TATAA Biocenterissä. Perheeseeni 
kuuluu aviomies ja kaksi chinchillaa. 
Töiden jälkeen minut löytää yleensä 
joko crossfit-salilta tai tanssitunnilta.

Miten sinusta tuli sinä?
Yksi minun elämäni käännekohdista on 
varmaankin Tukholmaan muutto, mikä 
tapahtui hyvin nopealla aikataululla. 
Olin ollut täällä vaihdossa yhden lu-
kukauden, ja siltä ajalta jäi pieni kai-
puu takaisin. Kun työpaikka löytyi, en 
epäröinyt hetkeäkään vaan pakkasin 
tavarani ja hyppäsin laivaan. Ensim-
mäisen Ruotsissa vietetyn työvuoden 
aikana oma urapolku alkoi selkiintyä 
ja päädyin hiljalleen myyntityöhön.

Mikä sai sinut ryhtymään alallesi?
Kiinnostus biologiaan (erityisesti gene-
tiikkaan) heräsi jo teininä. Opiskelupai-
kan valinta oli melko selkeä, vaikkakin 
biokemia oli harkinnassa myös. Jo 
opiskeluaikana tuntui kuitenkin siltä, 
ettei tutkijan ura välttämättä ole mi-
nua varten. Maisteriksi valmistumisen 
jälkeen lähdin kuitenkin kokeilemaan 

akateemista polkua, mutta väitöskirja-
työ jäi kesken, kun mieluisa työpaikka 
löytyi yritysmaailman puolelta. Tätä en 
ole katunut hetkeäkään!

Mikä työssäsi on parasta?
Myyntityössä saa 
tavata paljon 
eri tutkijoita 
ja tutustua 
hyvin eri-
laisiin pro-
j e k t e i h i n 
- aamupäi-
vällä aihee-
na saattaa 
olla liskojen 
telomeerien 
pituuden 
mittaus, 
ja il-
tapäi-
vällä 

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

FACSCOPE™ B
Fast and Accurate Image-Based Cell Counting 
with Autofocusing 
Auto-focusing with advanced analytical algorithm 
using 4-channel disposable slide (Curio C-Slide).  
User changeable setup modes.

Also compatible with PBMCs!

EzDrop 1000 Micro-Volume   
Spectrophotometer
More than just speed. Fast measurement in  
3 seconds.  Wide measuring range (190-1000 nm). 
Easy-to-service.
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Petra 
Okko
Tiiminvetäjä, myyjä, 
TATAA Biocenter, Tukholma

6 | SOLUBIOLOGI



8 | SOLUBIOLOGI SOLUBIOLOGI | 98 | SOLUBIOLOGI SOLUBIOLOGI | 9

misen että muun luonnon toiminnan seu-
rauksena. Ihmisen terveyttä voi uhata pa-
togeeninen mikrobi, toksiini tai allergeeni. 
Ympäristöä ja yhteiskuntaa uhkaavat elin-
tarviketuotantoa vaarantavat kasvi- tai eläin-
patogeenit tai biodiversiteetin köyhtyminen. 
Luontoon päästessään antibioottiresistentit 
mikrobikannat tai uudet bioteknisesti tuo-
tetut geenit yhdistelmineen saattavat aiheut-
taa koko ekosysteemin laajuisia muutoksia, 
joilla voi myös olla evolutiivisia vaikutuksia. 

Tärkein keino bioturvallisuuden takaa-
misessa on biologisen riskin etukäteisarvi-
ointi kaikessa toiminnassa. Bioturvallisuus-
osaamista tarvitaan monen eri alan sisällä 
ja bioturvallisuuteen liittyvän osaamisen 
ennakoidaan korostuvan tulevaisuudessa 
erityisesti asiantuntijatehtävissä (Opetushal-
litus 2019). Nämä asiantuntijatehtävät voivat 
sijoittua tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
sekä terveydenhuollossa esim. potilaiden tai 
potilaista otettujen näytteiden käsittelyyn 
tai maataloudessa kotieläinten lääkintään 
ja puhtaanapitoon. Ympäristöterveyden 
alueella on myös paljon erilaisia valvonta- 
ja asiantuntijatehtäviä. Bioturvallisuuden 
kannalta keskeisiä asiantuntijoita ovat val-

vonta-, asiantuntija- ja lupaviranomaiset, 
joiden tehtäviin kuuluu kansalaisten, ympä-
ristön ja yhteiskunnan bioturvallisuudesta 
huolehtiminen lainsäädännössä määrättyjen 
erilaisten lupaprosessien ja valvonnan avul-
la. Lisäksi valtiot ovat tehneet kansainvälisiä 
sopimuksia valvomaan mm. biologisen ma-
teriaalin siirtoja ja biodiversiteetin säilyttä-
mistä. (ks. Taulukko 1.)

Bioturvallisuuteen liittyvää koulutusta 
on kehitetty jo muutaman vuoden ajan yh-
teistyössä korkeakoulujen ja kansallisesta 
bioturvallisuudesta vastaavien organisaa-
tioiden kanssa. Yhteistyön tuloksena Tu-
run yliopistossa on jo kahdesti järjestetty 
bioturvallisuuden johdantoluennot, joilla 
alan parhaat suomalaiset asiantuntijat ovat 
luennoineet bioturvallisuudesta ja riskeihin 
varautumisesta niin laboratorioiden, ympä-
ristöterveyden, työsuojelun, maatalouden 
kuin ympäristönsuojelunkin näkökulmasta. 
Opetus on suunnattu niin eri tieteenalojen 
perus- ja jatko-opiskelijoille, tutkijoille kuin 
laboratoriohenkilökunnallekin. Johdantolu-
ennot ovat tarjolla myös avoimen yliopiston 
kautta kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Näkökulmaa    
bioturvallisuuteen 
ja biologisen riskin 
arviointiin
Minna Vainio1, Laura Kakkola2, Irma Saloniemi1, Sirkku Häkkilä3, 
Susanna Sissonen4, Maini Kukkonen5, Marja Ruohonen-Lehto6

1Biologian laitos, Turun yliopisto, Turku 
2Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto, Turku
3Biodiversiteettiyksikkö, Turun yliopisto, Turku
4Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
5Fimea, Helsinki
6SYKE, Helsinki
Päävastuullinen kirjoittaja: Minna Vainio, minna.vainio@utu.fi, p. 029 450 4236

Tiivistelmä

Biologisten materiaalien kanssa työskentelevän tutkijan on ensisijaisesti itse oltava 
tietoinen omassa työssään esiintyvistä biologista riskeistä ja niihin varautumisesta. 
Bioturvallisuus ei kuitenkaan ole vain yksittäisen henkilön suojaamista työssä esiinty-
viltä riskeiltä. Tässä artikkelissa tarkastellaan bioturvallisuuden käsitettä niin ihmisen 
terveyden, yhteiskunnan turvallisuuden kuin luonnon monimuotoisuudenkin näkökul-
masta. Artikkelissa selvitetään bioturvallisuuden kansallisten ja kansainvälisten toimi-
joiden roolia ja erityisesti niitä osaamistarpeita, joita tutkimustyössä tarvitaan biologis-
ten riskien arvioinnissa ja niihin varautumisessa.

Bioturvallisuudella (engl. biosafety) tar-
koitetaan keinoja, joilla suojellaan työnteki-
jöitä, ympäristöä ja yhteiskuntaa biologisilta 
uhilta. Englanninkielessä on käytössä myös 
termi biosecurity (bioturvaaminen), johon 

kuuluu yhteiskuntamme turvaaminen mm. 
mikrobien väärinkäytöltä tai esimerkiksi ra-
jojemme yli tunkeutuvalta maatalouttamme 
tai väestön terveyttä uhkaavalta biologiselta 
tekijältä. Biologisia uhkia syntyy sekä ih-

 »Bioturvallisuudella tarkoitetaan 
keinoja, joilla suojellaan työn-
tekijöitä (ihmisen terveyttä), 
ympäristöä ja yhteiskuntaa bio-
logisilta uhilta. 

 »Tärkein keino bioturvallisuu-
den takaamisessa on biologisen 
riskin laaja-alainen arviointi ja 
asiantuntijaosaaminen.

 »Bioturvallisuusosaaminen vaatii 
asiantuntijuutta omasta erityi-
salasta, mutta myös laajempaa 
terveys-, ympäristö- ja yhteis-
kunnallista näkökulmaa biologi-
siin riskeihin. 

YDINASIAT
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Ihmisten bioturvallisuudesta huolehti-
vat monet toimijat

Suurimman suoran biologisen terveysu-
han muodostavat ihmisestä toiseen siirtyvät 
tartuntataudit ja niitä levittävät patogeeni-
set mikrobit. Tämän lisäksi koronavirus on 
opettanut meille, että myös eläimistä ihmi-
siin siirtyvät zoonoottiset taudinaiheuttajat 
voivat aiheuttaa valtavia terveydellisiä ja 
taloudellisia vaikutuksia päästessään leviä-
mään laajamittaisesti väestöön. Valtakunnan 
tasolla olemme huomanneet Sosiaali- ja ter-
veysministeriön (STM) ja erityisesti Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) olevan 
niitä viranomaistahoja, joihin kansakunta 
nojaa ihmisen terveyttä koskevissa päätök-
sissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee 
valtion tutkimuslaitoksena erityisesti infek-
tiotautien torjuntaan liittyvää tutkimusta ja 

antaa tutkimukseen perustuvaa ohjeistusta. 
Väestön bioturvallisuudesta huolehtimisen 
koskien tartuntatauteja voidaan katsoa kuu-
luvaksi THL:n asiantuntijatehtäviin.  Alue-
hallintovirasto puolestaan on se taho, joka 
hoitaa Suomen lainsäädäntöön perustuvia 
toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä, 
mukaan lukien tartuntataudit ja epidemiat, 
terveydensuojelu elinympäristössämme ja 
työsuojeluun kuuluvat työpaikkojen biolo-
giset riskit. Ympäristöterveyteen kuuluvat 
esimerkiksi elintarvikkeiden, eläinten hoi-
don, jätehuollon ja juoma- ja uimavesien 
valvonta. Kuntien tehtävänä puolestaan on 
huolehtia ympäristöterveydenhoitoon liit-
tyvän lainsäädännön toimeenpanosta omal-
la alueellaan, mutta tämäkin työ tapahtuu 

aluehallintovirastojen valvonnassa ja oh-
jauksessa. 

Valtakunnallisesti vastuu ympäristöter-
veydestä on jakaantunut monelle eri minis-
teriölle ja keskusvirastolle. STM:n lupa- ja 
valvontavirastolla (Valvira) on päävastuu ke-
hittämisestä ja ohjaamisesta. STM:n alaisena 
toimiva Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus (Fimea) vastaa lääkkeiden ohella 
myös geenitekniikan laboratoriokäytön val-
vonnasta. Jätteistä, juoma- ja uimavesistä on 

päävastuu ympäristöministeriöllä (YM) ja 
sen alaisena toimivalla Suomen ympäristö-
keskuksella (SYKE), joka myös valvoo gee-
nitekniikan kenttäkokeita. Maa- ja metsä-
talousministeriön (MMM) alaisena toimiva 
Ruokavirasto (entinen Evira) vastaa elintar-
vikkeiden kemiallisesta ja mikrobiologisesta 
turvallisuudesta sekä tarttuvien eläintautien 
ja kasvinterveyden piiriin kuuluvien riskien 
arvioinnista ja ehkäisemisestä. Myös Ruoka-
virasto valvoo geenitekniikan kenttäkokeita.

Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus
Maatalousympäristössä leviävät kasvi- ja 

eläintaudit muodostavat biologisen uhan 
väestön elintarviketuotannolle, mutta myös 
elinympäristöllemme laajemmin. Biotur-
vallisuteen liittyy myös luonnon monimuo-
toisuuden säilyminen. Luonnonvarakeskus 
(LuKe) ja SYKE muodostavatkin tärkeän 
osan bioturvallisuustoimijoiden kansallista 
ja kansainvälistä verkostoa.

Biouhat ja bioturvallisuus eivät ole pel-
kästään kansallinen kysymys. Esimerkiksi 
tullilaitos ja Euroopan unioni (EU) osallis-
tuvat merkittävästi bioturvallisuudesta huo-

lehtimiseen. EU:ssa on paljon säädöksiä ja 
niihin perustuvaa valvontaa koskien esimer-
kiksi ruoan turvallisuutta. Rajaliikenteeseen 
liittyy myös paljon biologisia riskejä. Rajo-
jemme yli kulkee jatkuvasti biologista mate-
riaalia, jonka lähettäjien tulee olla tietoisia 
lastin mahdollisesti sisältämistä biologisista 
riskeistä niin kuljetuksesta vastaaville, kul-
jetuksen vastaanottajille kuin ympäristölle. 
Tullin tehtävänä on ohjeistaa rajaliikentee-
seen liittyvistä biologisista riskeistä yhteis-
työssä Ruokaviraston ja muiden viranomais-
ten kanssa.

Biotekniikalla tuotetut uudet geeni-  
yhdistelmät

Suuressa yleisössä erityisesti bioteknii-
kan avulla tuotetut ja perimältään muokatut 
muuntogeeniset organismit (engl. geneti-
cally modified organisms, GMO) herättävät 
eettisten kysymysten lisäksi myös uhkaku-
via biologisista riskeistä. Vaikka geenitek-
nologian käyttö tähtää ihmisen terveyden 
edistämiseen ja ihmiskunnan hyvinvointia 
edistävän teollisen tuotannon tai maata-
louden tehostamiseen, on biotekniikkaa 
käyttävillä tutkijoilla suuri vastuu arvioida 
työhönsä sisältyviä biologisia riskejä sekä 
ihmisten terveyden että elinympäristömme 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. 
Uudet teknologiat voivat aiheuttaa tahatto-
mia ja ennalta arvaamattomia riskejä mm. 
muuttamalla organismien elinkykyä, vi-
rulenssia, tai vuorovaikutussuhteita kuten 
kilpailukykyä tai mikrobivuorovaikutuksia, 
jolloin organismien muokkauksella voi olla 
haitallisia vaikutuksia muihin lajeihin tai 
koko ekosysteemiin. Ympäristöön levitettä-
väksi tarkoitetut muuntogeeniset organismit 
(kuten esim. viljelylajikkeet) ja niiden vai-
kutukset muuhun ympäristöön, ml. orga-
nismeihin ja ihmisen terveyteen pitää ensin 

Taulukko 1. Bioturvallisuuden säädösperusta ja laboratorioita koskeva ohjeistus

 » Eläintautilaki (76/2021)
 » Geenitekniikkalaki (377/1995)
 » Geenivaralaki (394/2016)
 » Jätelaki (646/2011)
 » Kasvinterveyslaki (1110/2019)
 » Laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta (1277/2019)
 » Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta (1996/562)
 » Laki vaarallisten aineiden kuljetuksista (215/2005)
 » Tartuntatautilaki (1227/2016)
 » Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä 
(198/2007)
 » Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta (748/2020)
 » Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten mikro-organismien suljetun käytön 
riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suo-
jatoimenpiteistä (1053/2005)
 » Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien suljettuun käyttöön 
liittyvistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön kirjaamisesta ja pelastus-
suunnitelmasta (272/2006)
 » Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)
 » Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta 
vaaroilta (933/2017) ja (747/2020)
 » Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista (146/2017)
 » Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (biodiversiteettisopimus (SopS 
78/1994)
 » Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja (SopS 130/2004)
 » Biologisten aseiden kieltosopimus (BTWC)
 » ISO 35001 Biorisk management for laboratories and other related organisations
 » WHO Laboratory biosafety manual
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selvittää huolellisesti EU-tason yhteistyönä 
laboratorio- ja kenttäkokeissa ennen kuin 
lupaa viljelyyn voi edes hakea. Myös tuonti 
rehuksi tai elintarviketeollisuuden raaka-ai-
neeksi vaatii perusteellisen lupaprosessin. 
Kaikissa vaiheissa tahaton muuntogeenisen 
materiaalin leviäminen laboratorioiden ul-
kopuolelle pyritään estämään huolellisella 
suunnittelulla, riskinarvioinnilla ja erilaisilla 
estävillä toimenpiteillä. 

Suomessa geenitekniikkalain (377/1995) 
noudattamista ohjaavat ja valvontatoimin-
taa johtavat STM (yleisesti ja erityisesti ter-
veyteen liittyvät kysymykset), YM (ympäris-
töhaittojen ehkäiseminen ja torjuminen) ja 
MMM (maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen 
liittyvät kysymykset).  Geenitekniikan lauta-
kunta (GTLK) johtaa ja yhteensovittaa lain 

noudattamisen valvontaa. GTLK:n ilmoitus- 
ja lupaprosessien kautta tutkijat saavat luvan 
erilaisiin tutkimus- ja tuotekehitysprojek-
teihin. Valvonnasta ja tarkastuskäynneistä 
vastaavat laboratorioiden osalta (ns. suljettu 
käyttö) Fimea ja kenttäkokeista (ns. avoin 
käyttö) SYKE ja Ruokavirasto tapauskohtai-
sesti.

Bioteknologisten menetelmien kehittyes-
sä ja yleistyessä on aina myös mahdollista, 
että bioriskin omaavaa materiaalia levite-
tään tahallisesti. Tähän mahdollisuuteen 
tulisi myös laboratorioiden perustoiminnas-
sa kiinnittää huomiota ja tällöin puhutaan 
bioturvaamisesta (engl. biosecurity). Valta-
kunnallisesti nk. bioterroriuhkista ja niihin 
varautumisesta huolehtii Puolustusvoimat.

Työsuojelussa tulee huomioida työn 
biologiset riskit

Työsuojelun toteutumista valvovat alue-
hallintoviraston työsuojelutarkastajat, joi-
den työnkuvaan kuuluvat myös biologisten 
riskien arvioinnit työpaikoilla. Laboratori-
otyö (terveydenhuollossa, diagnostiikassa, 
eläinlääkinnässä ja biologisissa tutkimusla-
boratorioissa) on yksi suurimmista mahdol-
lisuuksista altistua terveysuhkiksi muodos-
tuville biologisille riskeille. Laboratorioissa 
käsitellään patogeenisia mikrobeja ja muita 
biologisia näytteitä, joiden biologista riskiä 
pitää arvioida ennen työvaiheiden suoritta-
mista. Tutkimuslaboratoriot myös tuottavat 
biotekniikan avulla uusia geeniyhdistelmiä, 
jotka vaativat bioriskin arviointia. Bioriskin 
sisältävää tutkimustyötä tehdään myös la-
boratorioympäristön ulkopuolella. Näyttei-
tä kerätään usein erilaisissa ympäristöissä, 
jolloin työympäristö voi sisältää myös näyt-
teestä riippumattomia riskejä. Esimerkiksi 
kenttätyö puutiaisalueella sisältää riskin sai-
rastua borrelioosiin tai puutiaisaivokuumee-
seen.

Työsuojelulainsäädäntö ja siihen liittyvä 
biologisia tekijöitä koskeva tarkempi val-
tioneuvoston asetus työntekijöiden suoje-
lemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta 
vaaroilta (933/2017) velvoittaa työnantajaa 
vaarojen määrittelyyn ja selvittämiseen eli 
riskinarviointiin. Työnantajan tulee tarjota 
bioturvallisuuteen perehdyttämistä ja kou-
lutusta, jos työntekijä voi työssään altistua 
biologisille riskeille. Työyhteisön tasolla pi-
tää myös ottaa huomioon muut mahdolliset 
satunnaisesti biologisille riskeille altistuvat 
tahot. Esimerkiksi laboratorion siivoojia 
sekä kiinteistön ja laitteiden huoltohenki-
löitä pitää ohjeistaa toiminnoissa, joissa on 
riski altistua. 

Työyhteisössä esihenkilöasemassa olevat 
ovat vastuussa alaistensa työturvallisuudesta 
myös biologisten riskien osalta. Tutkimus-
työssä biologisten materiaalien kanssa työs-
kentelevän tutkijan on aina ensisijaisesti itse 
oltava tietoinen oman työnsä biologisista 
riskeistä ja niihin varautumisesta. Tähän tar-
vitaan biologisen riskin arviointiosaamista.

Biologisen riskin kokonaisvaltainen   
arviointi

Biologista riskinarviointia tehdään mo-
nella tasolla: keskitetysti EU:ssa ja kan-
sainvälisesti esim. WHO:n toimielimissä 
sekä valtakunnallisesti eri ministeriöiden 
alaisissa virastoissa, kunnissa ja työpaikoil-
la. Biologinen riskin arviointi työllistää siis 
epäsuorasti monia ympäristö- ja terveyshal-
lintoon kuuluvia henkilöitä. Tämä koneisto 
huolehtii yleisestä bioturvallisuudesta koko 
väestön ja maapallomme elinolojen turvaa-
miseksi. Näiden asiantuntijoiden laatimat 
lausunnot ovat tärkeässä roolissa myös po-
liittisessa päätöksenteossa. Bioturvallisuus 
muodostuu lähtökohtaisesti kuitenkin siitä, 
että ymmärrämme oman toimintamme ris-
kit ja osaamme välttää tai minimoida riskit 
toiminnassamme. 

Tutkijan työssä ollaan yleensä uuden 
edessä, joten lähtötilanne biologisen riskin 
arvioinnissa saattaa olla haastava mutta 

mielenkiintoinen. Esimerkiksi Suomen ul-
kopuolelta tuodut eläin- tai kasviperäiset 
näytteet voivat sisältää mahdollisia bioriske-
jä ihmiselle, mutta myös Suomen luonnolle 
ja muille lajeille. Potilasnäytteistä ei voi tie-
tää, mitä patogeenejä näytteessä saattaa olla. 
Laboratoriossa voidaan myös itse tuottaa 
bioriskin sisältäviä eliöitä. Geenitekniikalla 
tuotetut muuntogeeniset organismit ja nii-
den tuotantoprosessit tulee suunnitella ja 
arvioida myös biologisten riskien kannalta 
huomioiden aina sekä vaikutukset ympä-
ristöön ja ihmisen terveyteen mahdollisen 
laboratoriosta vapautumisen seurauksena. 
Tutkimuslaboratoriot ovat myös aktiivisia 
tutkimusnäytteiden lähettäjiä ja vastaanot-
tajia, joten esim. kansainvälisen Cartage-
nan bioturvallisuuspöytäkirjan allekirjoitus 
sitoo meitä Suomessakin toimimaan ottaen 
huomioon kansainväliset sopimukset.  

Biologisen riskin arviointiprosessi
Biologisten riskien arviointi aloitetaan 

aina tunnistamalla mahdollinen biologisen 
riskin aiheuttaja (tunnettu tai tuntematon) 
kiinnittämättä vielä huomiota riskin to-
dennäköisyyteen tai suuruuteen.  Riskinar-
vioinnin seuraava vaihe on miettiä, mitä 
kaikkia uhkia tälle biologisen riskin aiheut-
tajalle altistuminen voisi aiheuttaa ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle (ns. worst case 
scenario). Riskinarviossa edetään tämän 
jälkeen pohtimaan millä tavoin altistumis-
ta voidaan estää ja vähentää, käyden läpi eri 
työvaiheet ja niissä tehtävät suojaustoimen-
piteet sekä mahdolliset erityisryhmät, jotka 
olisivat suuremmassa uhassa altistuessaan. 

Riskinarvion lopputuloksena päädytään 
joko tekemään työ tarvittavilla suojaustoi-
menpiteillä tai hylkäämään työsuunnitelma 
liian riskialttiina. Riskinarvion perusteella 
laaditaan työohjeistus, suunnitelma onnet-
tomuustilanteiden varalle ja koulutetaan 
työntekijät. Riskinarvioinnin olisi hyvä olla 
jatkuva prosessi, jota päivitetään säännölli-
sesti. Monet bioriskin sisältävät työtehtävät 
vaativat myös joko ilmoituksen valvovalle 
viranomaiselle tai lupamenettelyn ennen 
työn aloittamista. Lähtökohtaisesti kyse bio-
turvallisuudessa on ihmisen omasta kyvystä 
arvioida työnsä sisältämiä bioriskejä. 
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Haluatko nähdä 
selkeämmin? 
Tilaa esittelysi jo tänään! 
Järjestämme myös etäesittelyjä.

Leica THUNDER -laitteistojen kuvanpuhdistusteknologian

avulla kuvaat esimerkiksi paksut kolmiulotteiset kudosmallisi 

vaivattomasti ja selkeämmin ilman fokus-alueen ulkopuolelta 

tulevaa signaalia. Nappia painamalla, helposti ja heti!

Voit varata 
mikroskooppi- tai 

biotulostusesittelyn 
osoitteesta              

         
           info@immunodiagnostic.fi
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Meiltä löydät myös CELLINK:n 

työkalut 3D-kudostulostukseen 

kolmiulotteisten kudosmallien 

luomiseksi.

Tuki ja koulutus bioturvallisuuteen liit-
tyvissä asioissa

Lupa- ja valvontatehtäviä hoitavat viran-
omaistahot tarjoavat tarvittaessa ohjeistusta 
ja neuvontaa bioturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Eri koulutusasteilla biotur-
vallisuusnäkökulmaa on liitetty opetukseen 
osana laboratoriotyöhön liittyvää työturval-
lisuuskoulutusta. Laajaa biologisen näke-
myksen tarjoavaa koulutuskokonaisuutta ja 
tukea biologisten riskien kokonaisvaltaiseen 
arviointiin ei ole aiemmin ollut tarjolla. Bio-
turvallisuusvastuita liittyy tulevaisuudessa 
todennäköisesti yhä useampiin työtehtäviin, 
joten tutkintoa suorittaville opiskelijoille 
syventyminen bioturvallisuusasioihin lisää 
tutkintojen työelämärelevanssia. Tulevai-
suudessa opiskelijat voivat työllistyä mm. 
bioturvapäällikön tehtäviin. Eräissä orga-
nisaatioissa Suomessa on jo nyt nimettynä 
bioturvallisuusasioihin perehtynyt henkilö, 
josta yleensä käytetään nimitystä bioturva-
päällikkö (engl. biosafety officer, biorisk ma-
nagement advisor). Yliopistoista Turun ja 
Helsingin yliopistoissa on nimetty bioturva-
päällikkö, ja myös Ruokavirasto ja THL ovat 

nimittäneet bioturvapäälliköt huolehtimaan 
bioturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Suomessa laki ei edellytä bioturvapäälli-
kön nimittämistä, vaikkakin useissa muis-
sa maissa vaaditaan mm. laboratorioissa 
bioturvallisuudesta vastaavan henkilön ni-
meäminen. Sama vaatimus sisältyy myös la-
boratorioiden bioriskinhallintastandardiin 
ISO 35001. Bioturvapäällikön osaamisvaa-
timukset ovat työpaikka ja -tehtäväkohtaisia 
ja bioturvapäälliköksi nimettävän henkilön 
tulee olla kouluttautunut työpaikan vaati-
musten mukaisesti. Esimerkiksi biotieteelli-
sessä laboratoriossa bioturvapäällikön tulee 
omata osaamista geenimuokatuista soluista 
ja mikro-organismeista, kasvilaboratoriossa 
tarvitaan tietämystä kasvien patogeeneistä 
sekä GMO-kasvien avoimesta käytöstä ja 
diagnostisessa laboratoriossa tulee omata 
osaamista potilasnäytteiden bioturvallisuu-
teen liittyvistä asioista. Bioturvapäällikön 
toimenkuva on siis hyvin monipuolinen ja 
mielenkiintoinen näköalapaikka työyhtei-
sön eri toimintoihin. 

Lopuksi

Bioturvallisuusosaaminen tulee korostumaan tulevaisuudessa monissa asiantuntijateh-
tävissä ja yhä useammassa työtehtävässä tulee selvitettäväksi biologisen riskin mahdol-
lisuus. Jotta biologiset riskit pystytään tunnistamaan ja riskit karsimaan tai minimoi-
maan, tulee koulutuksella ja tiedottamisella syventää ymmärrystä biologisista riskeistä. 
Olemme kaikki luonnontieteilijöinä vastuussa oman toimintamme bioturvallisuudesta, 
mutta myös laajemmin yhteiskunnan bioturvallisuudesta. Yliopistoilla on lisäksi erityi-
nen vastuu antaa perustiedot bioturvallisuusnäkökulman omaksumiseen myös kaikille 
tuleville luonnontieteilijöille ja taata kouluttautumismahdollisuuksia myös työelämässä 
jo toimiville. ■

Kirjallisuusviitteet
Opetushallitus (2019) Osaaminen 2035. Osaamisen enna-
kointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja 
selvitykset 2019:3 
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Tutkitun tiedon 
kunnianpalautus? 
Vuosi 2021 on ollut ja on edelleenkin 

tutkitun tiedon teemavuosi. Teema-
vuoden tavoitteena on tehdä tutkitusta 
tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutetta-
vampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon paris-
sa toimivien yhteistyötä. Tutkittu tieto tuo 
pilkahduksen paljon kaivattua toivoa näinä 
epävarmoina koronan siivittäminä aikoina, 
joten sille on varmasti tilausta ja tilaa. Perus-
tutkimukseenkin kannattaa panostaa jopa 
yrityksissä eikä pelkästään yliopistojen tut-
kijakammioissa. Omassa työssäni on ollut-
kin ilahduttavaa huomata, kuinka Suomen 
suuristakin lääkejäteistä löytyy intoa tukea 
ja teettää perustutkimusta muun muassa 
diplomitöiden, väitöskirjojen tai palvelutut-
kimuksen muodossa. Tästä perustutkimuk-
sestahan sen sovelluskohtainen tuotekehi-
tyskin kuitenkin lopulta ponnistaa. 

Perustutkimukseen kannustaa omalta 
osaltaan myös Post Docs in Companies (Po-
DoCo) -ohjelma, joka edistää tohtoreiden 
työllistymistä yrityksiin ja samalla pyrkii 
parantamaan Suomen elinkeinoelämän ky-
kyä uudistua pitkäjänteisesti luoden yksityi-
selle sektorille toimivat puitteet tohtoreiden 
palkkaamiseen rivistöihinsä. Itsekin olen 
singahtanut yliopistolta yritysmaailmaan 
PoDoCo-apurahan siivittämänä ja sittem-
min avittanut toisenkin PoDoCo-tutkijan 
yhteistyön alkuun työnantajani kanssa. Pa-
risen kymmentä tutkimushanketta vuodes-
sa mahdollistavat PoDoCo-apurahat voivat 
toki vaikuttaa pieniltä teoilta, mutta vanhan 
suomalaisen sananlaskun mukaan pienistä 
puroista kasvaa lopulta suuri joki.

Suomen teollisuuden uudistuminen, 

kestävä talouskasvu ja työpaikkojen synty 
edellyttävät nimenomaan näitä pieniä ja vä-
hän suurempiakin puroja eli kansallisia pa-
nostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin. 
Kotimaiseen tutkimukseen panostaminen 
onkin koko yhteiskunnan etu; tästä hyvä ja 
ajankohtainen esimerkki on suomalainen 
innovaatio eli nenäsumutteena annostelta-
va koronarokote. Senkään kehittäminen ei 
todennäköisesti olisi pelkkänä akateemise-
na projektina edennyt kovin pitkälle, vaan 
mukaan tarvittiin myös yksityisiä yrityksiä 
vauhdittamaan esimerkiksi kliinisten testien 
suorittamista. 

Tutkimuksen merkitys on näin koro-
napandemian aikana selvästi korostunut. 
Suomen hallituksen suhtautuminen tutki-
muksen merkitykseen on kuitenkin varsin 
ristiriitainen ja sen voisi jopa sanoa sahaa-
van omaa oksaansa. Samanaikaisesti hallitus 
toitottaa tavoitteeksi hivuttaa Suomen tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen 
suhde kansantuotteeseen nykyisestä alle kol-
mesta prosentista neljään prosenttiin sekä 
esittää uhkakuvia, joissa Suomen Akatemi-
an kautta kanavoitavasta tutkimusrahoituk-
sesta leikataan 40 miljoonaa euroa vuonna 
2022. Vaikka tämä ensi vuodelle ehdotettu 
leikkaus viime metreillä peruttiinkin, jäi 
tutkimuksen ja sen rahoituksen tulevaisuus 
toistaiseksi vielä auki. Tutkijalle tällainen 
jättää epävarman olon ja tunteen siitä, että 
toisin kuin muualla maailmassa, Suomessa 
tutkimuksen merkitystä vähätellään jopa 
hallituksen tasolla.

Tutkimushan on tavanomaisesti pitkäjän-
nitteistä ja vaatii pitkän aikavälin suunnitte-

KOLUMNI
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lua. Erityisesti lääke- ja terveysteknologian 
tutkimus on erittäin aikaa vievää, sillä tuot-
teen markkinoille saattaminen edellyttää 
tiukasti säädeltyjen esiselvitysten ja kliinis-
ten testausvaiheiden läpikäyntiä. Tällaista 
pitkäntähtäimen tutkimussuunnittelua on 
mahdotonta toteuttaa, mikäli tutkijoilla ei 
ole varmuutta siitä, että rahoitusta on luvas-
sa projektin jokaiselle vuodelle ja vaiheelle, 
saatikka sitten kokonaan uusille hankkeille. 
Sirpaleiset projektirahoitukset jatkuvine ha-
kemuskierroksineen turhauttavat ja syövät 
juuri niitä voimavaroja, jotka pitäisi käyttää 
itse tutkimustoimintaan. Tiedeväki lienee 
edelleenkin tyrmistynyt hallituksen elo-
kuisista leikkausaikeista ja vähintäänkin 
hämmästynyt tiedetavoitteiden ja toteutu-
neiden tekojen välisestä ristiriidasta. Kisa 
tutkimusrahoituksesta on tunnetusti muu-
toinkin tiukkaa rutistusta kalkkiviivoille 
saakka, sillä esimerkiksi Suomen Akatemia 
saa vuodessa peräti 4 000–5 000 hakemusta, 
joista rahoitetaan vain vaatimattomat 10–20 
prosenttia. Itse olen menneinä vuosina ol-
lut mukana laatimassa hakemusta jos tois-
takin, sekä yliopisto- että yrityspuolella, ja 
joutunut karvaasti pettymään, kun omasta 
mielestäni pieteetillä hiottu tutkimussuun-
nitelma ei olekaan osunut voittonumeroon 
rahoitusruletissa. 

Kunhan tiedeväki, johon itsekin tunnen 
kuuluvani, tointuu tyrmistyksestään, toi-
von meidän menevän itseemme, tekevän 
ryhtiliikkeen ja ryhtyvän vastatoimiin tie-
dottaaksemme tehokkaammin tiederahoi-
tuksen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. 
Tieteen kehityshän näkyy arjessamme mo-
nin eri tavoin, vaikkemme aina osaakaan 
yhdistää tutkijoiden pitkäjänteistä työtä 

oman elämämme tuiki tarpeellisiin suoma-
laisiin neronleimauksiin, kuten ksylitoliin, 
ABLOY-lukkoon, astiankuivauskaappiin, 
heijastimeen tai sykemittariin. Monet mas-
satuotannon helmethän ovat oikeastaan 
arkipäivän ihmeitä, joiden takana on sato-
ja neroja, tuhansia oivalluksia ja miljoonia 
tunteja tutkimustyötä. Näistä nerokkaista 
oivalluksista ja niihin johtaneen tutkimus-
työn tärkeydestä kannattaisi hallituksen 
ministereitäkin aika ajoin muistutella (eikä 
pelkästään näin tutkitun tiedon teemavuon-
na), jotta hekin vihdoin hahmottaisivat ta-
voitteidensa ja tekojensa välillä vallitsevan 
ilmeisen ristiriidan ja sen mahdolliset seu-
raamukset. On siis aika pukea tutkimus sa-
noiksi ja palauttaa se kunniaan! ■

Liity Suomen solubiologeihin osoitteessa Liity Suomen solubiologeihin osoitteessa 
suomensolubiologit.fisuomensolubiologit.fi

Kirjoittaja Sanna Turunen on biotulostin-
liiketoiminnan tuotepäällikkö ja utelias bioma-
teriaalitieteilijä, joka kärsii kroonisesta tiedonja-
nosta ja pyörittää työnsä ohessa kahdella lapsella, 
koiralla, kissalla ja marsuilla höystettyä perhear-
kea. Kuva: Rami Marjamäki
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Epigenetiikan 
merkitys tyy-
pin 1 diabeteksen     
biomarkkeritutkimuk-
sessa 
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1Turun biotiedekeskus, Turun yliopisto ja Åbo Akademi, Turku, Suomi
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Tiivistelmä 

Tyypin 1 diabetes (T1D) on heterogeeninen autoimmuunisairaus, jonka ilmaantuvuus 
on maailmanlaajuisesti lievästi kasvussa ja erityisesti yleisyys teollisuusmaissa on korkea. 
Siitä johtuvat pitkäaikaiset komplikaatiot aiheuttavat merkittävän haasteen terveyden-
huoltojärjestelmälle. T1D:en on yhdistetty tiettyjä geneettisiä tekijöitä, jotka altistavat 
taudille, mutta eivät yksinään vielä selitä taudin puhkeamista. Onkin esitetty, että erilai-
set ympäristötekijät vaikuttavat yhdessä eri alttiusgeenien kanssa diabeteksen puhkeami-
seen. Epigeneettiset muutokset toimivat usein ympäristötekijöiden ja geenien välisenä 
linkkinä, minkä vuoksi myös niiden tutkiminen T1D:n yhteydessä on tärkeää. Olennai-
sinta on löytää sellaiset T1D:n kehittymiseen liittyvät biomerkkiaineet, jotka mahdol-
listaisivat taudille alttiiden yksilöiden varhaisen tunnistamisen sekä mahdollisesti jopa 
taudin etenemisen pysäyttämisen uusien hoitomuotojen kehittyessä.

Tyypin 1 diabetes (T1D) on heterogeeni-
nen autoimmuunisairaus, jonka yleisyys 

teollisuusmaissa on korkea. Suomessa se on 
kilpirauhastulehduksen ja keliakian jälkeen 
suomalaisten yleisin autoimmuunitauti. 
Vaikka T1D:n ilmeneminen ajoittuu yleensä 
10-14 ikävuoden kohdalle, voi se silti kehit-
tyä lähes kaiken ikäisille ihmisille (Maahs 

ym. 2010, Rogers ym. 2017). T1D:ssa po-
tilaan oma immuunijärjestelmä osallistuu 
haiman insuliinia tuottavien haimasaa-
rekkeiden beetasolujen tuhoamiseen, joka 
johtaa lopulta insuliinivajaukseen (Giwa 
ym. 2020). Tämän autoimmuunireaktion 
taustalla olevaa tarkkaa mekanismia ei ole 
vielä kyetty selvittämään. Etenkin immuu-
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nijärjestelmän toimintaan liittyvien geenien 
geneettinen vaihtelu on liitetty diabeteksen 
puhkeamiseen, mutta elinympäristömme 
eri tekijöiden vaikutus määrittää todennä-
köisesti sen, aktivoituuko beetasoluja tuhoa-
va autoimmuunireaktio ja eteneekö se aina 
T1D:n puhkeamiseen. T1D:n kliinistä totea-

mista edeltää oireeton jakso, jonka pituudet 
vaihtelevat kuukausista vuosiin eri yksilöi-
den välillä. Arvioiden perusteella on esitet-
ty, että T1D:n diagnoosin aikana ainoastaan 
15-30 % insuliinia tuottavasti beetasoluista 
olisi enää toiminnassa (Ziegler ym. 2013). 

Tyypin 1 diabeteksen endotyypit
Vaikka T1D onkin hyvin heterogeeninen 

sairaus, potilaat silti jakavat joitain yhteisiä 
immunologisia piirteitä, joiden perusteella 
potilasjoukko on pystytty jakamaan ryh-
miin, endotyyppeihin. T1D:n on esitetty 
jakautuvan kahteen toisistaan eroavaan en-
dotyyppiin muun muassa sairastumisiän, 
immunofenotyypin ja haiman insuliinia 
sisältävien saarekkeiden määrän suhteen. 
Yksi erottava tekijä endotyyppien välillä on 
immuunisolujen infiltraatiomäärät haiman 
insuliinia tuottavissa saarekkeissa. Toisella 
endotyypillä havaittiin runsaasti immuu-
nisoluinfiltraatiota ja erityisesti CD20-posi-
tiiviset solut olivat runsaslukuisia näillä yk-
silöillä, minkä vuoksi fenotyyppiä kutsuttiin 

hyperimmuuni CD20Hi:ksi. Toisilla haiman 
saarekkeiden immuunisolujen kokonaisin-
filtraatio oli matalampi sekä CD20-posi-
tiivisten solujen määrä oli myös suhteessa 
matala, joten fenotyyppiä kutsuttiin CD-
20Lo:ksi. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, 
että CD20Hi-fenotyypin omaavilla yksilöil-
lä haiman insuliinisaarekkeiden määrä oli 
huomattavasti vähäisempi kuin yksilöillä, 
joiden fenotyyppi oli CD20Lo. Näiden ha-
vaintojen jälkeen huomattiin myös, että 
keskimääräinen ikä hyperimmuuni CD-
20Hi-fenotyypin omaavilla oli merkittävästi 
matalampi kuin CD20Lo-fenotyyppisillä. 
Endotyyppiin 1 laskettiin lukeutuvaksi po-
tilaat, joilla sairastumisikä on alle 7-vuotta, 

immunofenotyyppi CD20Hi, haiman insu-
liinia sisältäviä saarekkeita on hyvin vähän 
sekä heillä on havaittu merkittävä proinsu-
liinin ja insuliinin kolokalisaatio, proinsu-
liinin poikkeuksellista muokkaamista sekä 
korkea proinsuliini:C-peptidi -suhde. En-
dotyyppiin 2 lukeutuvat siten puolestaan 
ne, joiden sairastumisikä on 13 ikävuoden 

aikana tai sen jälkeen, immunofenotyyppi 
on CD20Lo ja haimassa on suhteellisen pal-
jon insuliinia sisältäviä saarekkeita, lisäksi 
heillä havaitaan proinsuliinin ja insuliinin 
vähäinen kolokalisaatio haiman saarekkeis-
sa ja huomattavasti matalampi proinsulii-
ni:C-peptidi -suhde. (Leete ym. 2020)

Tunnettuja tyypin 1 diabeteksen riski-
tekijöitä
Koko genomin laajuisten tutkimusten 
perusteella T1D:n kehittymiseen on 
yhdistetty yli 50 geeniä ja tilastollisesti 
merkittävimmät geenialueet ovat HLA-
geenien (engl. human leukocyte antigen) 
alue kromosomissa 6p21, PTPN22- (engl. 
tyrosin-phosphatase non-receptor-
type 22) geeni kromosomissa 1p13 sekä 
insuliinia koodaavan geenin (INS) alue 
kromosomissa 11p15 (Cerna, 2019). 
HLA-geenien alueen (myös MHC-
geenialue: engl. major histocompatibility 
complex) yhteys T1D:en on voimakkain. 
Kyseiset kudostyyppiantigeenejä 
koodaavat HLA-geenit ovat tärkeässä 
roolissa immuunivasteessa (Barrett ym. 
2009, Olsson ym. 2014, Noble, 2015). 
Nämä geneettiset tekijät yhdessä yhden 
tai useamman ulkoisen tekijän kanssa 
johtavat autoimmuunireaktioon, jossa 
diabetogeeniset autoreaktiiviset T-solut 
tunnistavat beetasolujen rakenneosia 
(Maahs ym. 2010, Aghazadeh ja Nostro, 
2017). Korkein HLA-geeneihin liittyvä 

T1D riski on kohdennettu luokka II 
koodaaviin DR- ja DQ-lokuksiin (Noble, 
2015). Molemmilla lokuksilla on oma 
lisänsä sairastumisriskiin, vaikkakin riski 
liittyy juurikin tiettyihin DR- ja DQ-
lokusten yhdistelmiin yhdessä, ei erikseen. 
Erityisesti haplotyypit DR3 (DRB1*03:01-
DQA1*05:01-DQB1*02:01) ja DR4 
(DRB1*04:01-DQA1*03:02-DQB1*03:02) 
on liitetty T1D riskihaplotyypeiksi, 
varsinkin esiintyessään heterogeenisesti 
yksilöllä (Noble, 2015). HLA-geeneissä on 
niin altistavia, suojaavia kuin neutraalejakin 
haplotyyppejä. Altistavimmiksi 
haplotyypeiksi on tunnistettu erityisesti 
jo aiemminkin mainitut DR3- ja DR4-
haplotyypit. Suurin suojaava potentiaali 
on todettu haplotyypeillä DRB1*1501-
DQA1*0102-DQB1*0602, DRB1*1401-
DQA1*0101-DQB1*0503, ja DRB1*0701-
DQA1*0201-DQB1*0303, joilla kaikilla 
T1D:en sairastumisen todennäköisyys (engl. 
odds ratio) on hyvin lähellä nollaa (Noble, 
2015). 

Tyypin 1 diabeteksen ennusmerkit
Jotta HLA-geenejä voitaisiin käyttää 

markkereina T1D:n ennustamisessa ja ris-
kin tunnistuksessa pitää koko HLA-luokan 
II alueen DRB1-DQA1-DQB1 -genotyyppi 
selvittää. Pelkästään DQB1-haplotyyppikin 

vaikuttaa altistavaan vaikutukseen (Noble, 
2015). Mikäli DRB1*04:01-haplotyypppi 
esiintyy DQB1*03:01-geenin kanssa muut-
tuu altistava haplotyyppi suojaavaksi haplo-
tyypiksi (Noble, 2015). HLA-tyypitys ei kui-

 »Tyypin 1 diabetes on insuliinivajauk-
seen johtava heterogeeninen autoim-
muunisairaus, jonka hoitoon käyte-
tään insuliinipistoksia. 

 »Tautiprosessin tuntemisen kannalta 
on tärkeää tunnistaa geneettisen alt-
tiuden ja ulkoisten tekijöiden välillä 
toimivat linkit, kuten epigeneettiset 
muutokset.

 »Tyypin 1 diabetes tutkimuksissa ha-
vaittuja epigeneettisiä muutoksia on 
yhdistetty mm. insuliinin erittymiseen 
ja diabetesriskiin.

 »Uusien potentiaalisten biomerkkiai-
neiden tunnistaminen avaisi mahdol-
lisuuksia tautiprosessin toteamiseksi 
ja estämiseksi varhaisessa vaiheessa.

YDINASIAT
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tenkaan ole kovin tarkka ennustekijä, sillä 
kaikilla riskigeenitkään eivät johda autoim-
muniteetin kehittymiseen missään vaihees-
sa elämää. Korkean riskin HLA-haplotyypit 
lisäävät riskiä sairastua T1D:en moninker-
taiseksi verrattuna muihin haplotyyppeihin, 
mutta eivät ole tae sairastumisesta (Mathieu 
ym. 2018). HLA-tyypitys soveltuukin par-
haiten riskiyksilöiden kartoitukseen, joita 
voitaisiin seurata tarkemmin tulevaisuudes-
sa, mutta ei niinkään T1D:n ennustamiseen.

Yleensä T1D:lle ominaisia autovasta-ai-
neita, kuten insuliini-, glutamiinihappo-
dekarboksylaasi (GAD)-, insulinoomaan 
assosioituvan proteiinin 2 (IA2) ja sinkki-
kuljetin (ZnT8) vasta-aineita voidaan osoit-
taa verestä ennen taudin kliinistä toteamis-
ta, jopa kuukausia, vuosia tai kymmeniä 
vuosia aiemmin. T1D:n riski lisääntyy mitä 
useampia autovasta-aineita seeruminäyt-

teistä tavataan. Kahden tai useamman au-
tovasta-aineen läsnä ollessa kliinisen T1D:n 
kehittymisen riski kasvaa 70 % seuraavan 10 
vuoden kuluessa (Ziegler ym. 2013). Auto-
vasta-aineiden määrän lisäksi myös ensin 
esiintyvällä autovasta-aineella ja sitä seu-
raavilla autovasta-aineilla on todettu olevan 
merkitystä T1D:n kehityskulun kannalta 
(Bauer ym. 2019). Insuliini autovasta-ainei-
den (IAA) ilmaantuminen on yleisintä nuo-
rilla lapsilla, etenkin ennen toista ikävuotta. 
GAD autovasta-aineiden (GADA) ilmaantu-
minen puolestaan on runsainta lapsilla vasta 
toisen ikävuoden jälkeen. Yksilöt, joilla ha-
vaitaan IAA ensimmäisenä autovasta-ainee-
na kehittävät T1D:n hieman nopeammin 
toisen autovasta-aineen ilmaantumisen jäl-
keen kuin yksilöt joilla GAD on ensimmäi-
nen autovasta-aine (Bauer ym. 2019).

Epigeneettiset muutokset
Geneettisten tekijöiden lisäksi epigeneet-

tisten tekijöiden yhteyttä T1D:n kehittymi-
seen on tutkittu. Epigeneettiset tekijät toimi-
vat geenien säätelytekijöinä ja ovat tärkeässä 
roolissa solujen normaalin kasvun, kehityk-
sen, erilaistumisen ja genomisen vakauden 
säilyttämisessä. Epigenetiikalla tarkoitetaan 
yleisesti mitoottisesti periytyviä muutoksia 
geenien ilmentymisessä, jotka eivät suo-
raan muuta DNA:n emäsjärjestystä. Epige-
neettiset säätelymekanismit ovat herkkiä 
ympäristön vaikutuksille ja mahdollistavat 
organismin sopeutumisen ympäristöolo-
suhteiden muutoksiin nopeasti muuttamal-
la geenien ilmentymistä. Säätely tapahtuu 
kontrolloimalla DNA:n ilmentymisen sää-
telytekijöiden pääsyä DNA:n ilmentymisen 
säätelyalueille. Pääasiallisiin epigeneettisiin 
mekanismeihin luetaan DNA:n metylaatio, 
histonien translaation jälkeiset muokka-
ukset ja RNA-välitteiset geenihiljennykset. 
Nämä epigeneettiset muutokset ovat yleensä 
läheisesti yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat 

useasti toisiinsa. Virheet epigeneettisissä 
mekanismeissa on yhdistetty useisiin, yleen-
sä iän mukanaan tuomiin sairauksiin, kuten 
syöpiin ja autoimmuunisairauksiin (Jerram 
ym. 2017, Cerna, 2019). Tutkimuksissa ha-
vaittuja epigeneettisiä muutoksia on yhdis-
tetty insuliinin erittymiseen ja diabetesris-
kiin (Olsson ym. 2014). 

Histonit ovat kromatiinissa esiintyviä 
proteiineja, joiden ympärille DNA pakkau-
tuu muodostaen nukleosomeja. Histoneita 
muokataan monin tavoin translaation jäl-
keen, mikä vaikuttaa kromatiinin rakentee-
seen sekä vakauteen aiheuttaen muutoksia 
geenien ilmentymisessä. Näistä muokkauk-
sista epigeneettisesti merkittävimpiä ovat 
asetylaatio ja metylaatio, joista histonin 
metylaatio vaikuttaa geenin ilmentymiseen 
joko lisäävästi tai hiljentävästi riippuen me-
tylaation sijainnista, ja asetylaatio yleensä 
geenin ilmentymistä lisäävästi. 

DNA:n metylaatio on epigeneettinen mo-
difikaatio DNA:n rakenteessa, jossa metyyli-

ryhmä sitoutuu yleensä sytosiiniemäkseen 
guaniiniemäksen vieressä (5’-CpG-3’) (Kuva 
1A). DNA:n avoimuus geenien ilmentymi-
sen säätelytekijöille erilaisilla geenien ilmen-
tymisen säätelyalueilla on kriittistä geenin 
ilmentymiselle. DNA:n metylaatio muuttaa 
DNA:n avoimuutta ja vaikuttaa siten geenin 
ilmentymiseen (Jerram ym. 2017, Cerna, 
2019). Tyypillisesti metylaation lisääntymi-
nen geenin säätelyalueella johtaa geenin il-
mentymisen heikkenemiseen, kun taas me-
tylaation vähentyessä geenin ilmentyminen 
uudelleen aktivoituu (Kuva 1B) (Bernstein 
ym. 2007). Genomisesta sijainnista riippuen 
DNA:n metylaatiomuutoksilla voi olla hyvin 
erilaisia vaikutuksia geenien ilmentymiseen, 
joka taas edelleen voi vaikuttaa esimerkiksi 
solujen aktivaatioon tai erilaistumiseen ja 
näin ollen olla yhteydessä patofysiologisin 
muutoksiin. 

Pitkät ei-koodaavat RNA:t (engl. long 
non-coding RNAs, lncRNAs) ovat epige-
neettisiä säätelytekijöitä, jotka vaikutta-
vat useisiin solujen toimintoihin (Rinn ja 
Chang, 2012), kuten immuunipuolustuk-
seen ja autoimmuunisairauksiin (Carpenter 
ym. 2013, Hrdlickova ym. 2014, Kanduri 
2015, Tuomela ym. 2016, Ullah ym. 2018). 
lncRNA:t säätelevät geenien ilmentymistä 
vuorovaikuttamalla kromatiinin, DNA:ta/
RNA:ta sitovien proteiinien välityksellä, 

sekä suoraan DNA sekvenssin kanssa. lncR-
NA:t voivat vaikuttaa proteiinia koodaavien 
geenien ilmentymiseen sijainnista riippuen, 
joko cis tai trans. Kuten proteiineja koodaa-
villa geeneillä, myös lncRNA:lla on lisäksi 
oma epigeneettinen profiilinsa (Khalil ym. 
2009, Tsai ym. 2010, Rinn ja Chang, 2012).

Tunnistettuja muutoksia tyypin 1 
diabeteksessa

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on 
havaittu muutoksia sekä geenien ilmenty-
misessä että seerumiproteiinien ilmaantu-
misessa jo ennen tunnettujen T1D auto-
vasta-aineiden ilmaantumista lapsilla, joille 
kehittyi T1D (Kallionpää ym. 2014, Moul-
der ym. 2015). Kallionpää ym. tunnistivat 
DIABIMMUNE-tutkimusnäytteille tehdyis-
sä RNA-seq analyyseissa tiettyjen geenien 
(koodaavia ja ei-koodaavia) joukon, joka 

aktivoituu T1D:en sairastuvilla lapsilla jo 
ennen autovasta-aineiden ilmaantumista. 
RNA-seq analyysit tehtiin eristetyille CD4+ 
T-soluille, CD8+ T-soluille, CD4-CD8- so-
luille sekä perifeerisen veren mononuk-
leaarisoluille ja tutkimuksessa verrattiin 
lapsia, joille beetasolujen autoimmuniteetti 
(tapaus) kehittyi nuorella iällä sekä vastaa-
via kontrolleja (verrokki) (Kallionpää ym. 
2019). Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoit-

Kuva 1. DNA:n metylaatio ja vaikutus 
geenin ilmentymiseen. A) Sytosiiniemäk-
sen metylaatiossa metyyliryhmä sitoutuu 
kovalenttisesti sytosiiniin muodostaen 
5-metyylisytosiinin. B) DNA:n metylaa-
tion lisääntyminen geenin säätelyalueella 
johtaa geenin ilmentymisen hiljenemi-
seen. Luotu: BioRender.com
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taneet muutoksia myös lncRNA:den ilmen-
tymisessä T1D-näytteissä sekä koe-eläin-
malleissa, joissa ilmentymismuutosten on 
havaittu olevan sekä lisääntynyttä että hil-
jentynyttä. T1D:en yhdistettyjen lcnRNA:-
den on havaittu vaikuttavan esimerkiksi 
insuliinin tuotantoon sekä solujen apoptoo-
siin (Taheri ym. 2020). 

Insuliinin tuotantoon liittyvissä muutok-
sissa yhteys on löydetty lncRNA:den aihe-
uttamista histonien metylaatio- ja asetylaa-
tiomuutoksista. Esimerkiksi MALAT1 estää 
PDX1:n histoni H3:n asetylaation hiljen-
täen kyseisen geenin ilmentymistä. PDX1 
on geenien ilmentymisen säätelytekijä, joka 
vaikuttaa insuliinin tuotantoon (Ding ym. 
2020). Ding ym. raportoivat tehtyjen hiiri-
kokeiden pohjalta MALAT1:n vaikuttavan 
beetasolujen tuhoutumiseen, joka johtaa 
edelleen insuliinituotannon estymiseen 
(Ding ym. 2020). Parempi ymmärrys lncR-
NA:den merkityksestä T1D:n patogeneesis-
sä todennäköisesti edesauttaisi T1D:sta en-
naltaehkäisevien menetelmien kehittämistä. 
Tapaus-verrokkitutkimuksissa on havaittu 
histonien metylaatiolla ja asetylaatiolla ole-
van yhteyksiä autoimmuunisairauksiin ja 
erityisesti T1D:en. Asetylaatiotason muu-
toksia on havaittu histonin H4 asetylaatios-
sa sekä H3K9 asetylaatiossa. Tämän lisäksi 
potilailla, joilla on todettu T1D, on havaittu 
lymfosyyteissä T1D:en liitettyjen geenien li-
sääntynyttä H3K9me2 metylaatiota kontrol-
leihin verrattuna (Zullo ym. 2017). 

T1D-diagnosoiduille potilaille tehdyt ta-
paus-verrokkitutkimukset ovat osoittaneet 
yhteyksiä DNA:n metylaatiomuutosten ja 
T1D:n välillä. Havaitut DNA:n metylaatio-
muutokset ovat olleet sekä hypo- että hy-
permetylaatioita, joista hypometylaatiota on 
tavattu mm. HLA-luokan II geeneissä sekä 
GAD2-geenin alueella (Rakyan ym. 2011). 
DNA:n metylaatiomuutoksia on tavattu 
myös INS-geenin säätelyalueella (Carry ym. 

2020). HLA-geenit ja INS ovat merkittävim-
piä T1D:en liitettyjä geneettisiä riskitekijöitä 
ja GAD2 taas koodaa T1D:n autovasta-ai-
netta GAD65. Tunnistettujen metylaatio-
muutosten on myös havaittu edeltävän T1D 
diagnoosia (Rakyan ym. 2011).

Johnson ym. tekivät Diabetes Autoimmu-
nity Study in the Young (DAISY) -tutkimus-
kohortista 174 pitkittäisnäytteelle (87 tapa-
usta ja 87 verrokkia) DNA:n metylaation 
tapaus-verrokkitutkimuksen. Johnson ym. 
havaitsivat yhteyden T1D:n ja DNA:n me-
tylaatiomuutosten välillä jo hyvin aikaisessa 
vaiheessa tautiprosessia. Osa muutoksista 
oli havaittavissa jo syntymän aikaan sekä 
ennen että jälkeen autovasta-aineiden il-
maantumista. Muutoksia havaittiin geenien 
ilmentymisen säätelytekijöissä, muissa pro-
teiineja koodaavissa geeneissä sekä genomin 
ei-koodaavilla alueilla, joilla on geeninsääte-
lypotentiaalia (Johnson ym. 2020). Johnson 
ym. käyttivät tutkimuksessaan esivalittuja 
DNA alueita sekä kokoverinäytteitä, jonka 
seurauksena osa valkosoluille tyypillisistä 
muutoksista saattoi jäädä huomaamatta.

Starskaia ym. tutkivat DNA:n metylaatio-
ta T1D autovasta-ainepositiivisten tapausten 
ja näiden verrokkien välillä. Tutkimuksessa 
käytettiin perifeerisen veren mononukleaa-
risolunäytteistä (n=226) eristettyjä CD4+ 
T-soluja, CD8+ T-soluja ja CD4-CD8- so-
luja. Kerätyt pitkittäisnäytteet koostuivat 
seitsemästä tapaus-verrokkiparista. Ta-
pausten ja verrokkien väliltä tunnistettiin 
useita poikkeavasti metyloituneita alueita 
näytteistä, jotka oli kerätty jo ennen auto-
vasta-aineiden ilmaantumista. Starskaia ym. 
tunnistivat DNA:n metylaatiomuutoksia 
geeneissä, jotka ovat osana immuunivasteen 
muodostumista (IL32, TRAF3 ja IRF5) sekä 
geeneissä joiden tehtävää ei vielä tunneta 
T1D:n patogeneesissä (ARRDC2, DGKQ ja 
PCBP3). (Starskaia ym. 2021, Diabetologia - 
painossa)

Lopuksi
Autovasta-aineet ovat nykyisellään tar-

kimpia ja luotettavimpia biomerkkiaineita 
T1D:n synnyn tunnistamisessa, mutta eivät 
ole kliinisessä mielessä tehokkaita T1D:n 
ennustamisessa. Autovasta-aineet eivät 
välttämättä ole ensimmäisiä tunnistettavia 
muutoksia T1D:n patogeneesissä, sillä auto-
vasta-aineiden ilmestyessä seerumiin beeta-
solujen tuhoutuminen on jo käynnistynyt ja 
etenemässä. Siksi olisi tärkeää löytää uusia 
biomerkkiaineita, joiden avulla voitaisiin 
tunnistaa mahdollinen autoimmuunireaktio 
taudin aikaisemmassa kehitysvaiheessa.

T1D:n tapausmäärien kasvu on yhdistet-
ty ympäristötekijöiden merkitykseen taudin 
kehittymisessä. Samalla kasvava ymmärrys 
epigeneettisten mekanismien toiminnasta 
ympäristötekijöiden aiheuttamien muutos-
ten välittäjinä eläviin organismeihin on li-
sääntynyt. Tämän epigeneettisen yhteyden 
ymmärtäminen ympäristötekijöiden tuo-
man riskin ja T1D:n kehittymisen välillä 
saattaa tulevaisuudessa muuttaa T1D:n tun-
nistamista ja hoitoa. Siksi laajempi tuntemus 

epigeneettisten mekanismien vaikutuksesta 
T1D:n patogeneesissä on tärkeää, sillä näi-
den mekanismien muutosten tunnistaminen 
edesauttaa uusien, mahdollisesti jopa kliini-
sesti merkittävien, biomerkkiaineiden löytä-
mistä. DNA:n metylaatiomuutoksia T1D:ssa 
on tutkittu mahdollisena taudin puhkeami-
sen biomerkkiaineena. Esimerkiksi metyloi-
tumatonta insuliinin ja amyliinin DNA:ta 
on tutkittu mahdollisena beetasolujen tu-
houtumisen merkkinä, joka saattaisi toimia 
aikaisena indikaationa kehittyvästä T1D:sta 
(Zullo ym. 2017).

Uusien mahdollisten biomerkkiaineiden 
tunnistaminen lisäisi ymmärrystä T1D:n 
patogeneesistä ja sen molekulaarisista me-
kanismeista, sekä mahdollistaisi myöhem-
min niiden henkilöiden tunnistamisen, joil-
la on kohonnut riski T1D:n kehittymiselle. 
Tämä avaisi uusia mahdollisuuksia kehittää 
menetelmiä, joilla voitaisiin estää taudin ke-
hittyminen aikaisessa vaiheessa, mahdolli-
sesti jopa ennen ensimmäisen T1D autovas-
ta-aineen ilmaantumista. ■
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TIEDONJYVÄT
koonnut | Elina Mäntylä

Yhteiskuntamme medioituessa, erityisesti tiedeviestinnän merkitys 
ihmisten arjessa on kasvanut merkittävästi. Lisäksi tieteellisen 
tutkimuksen ja asiantuntijoiden kautta tapahtuvan viestinnän roo-
li poliittisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä on noussut 
tärkeään asemaan. Koronapandemian mukanaan tuomat haas-
teet ovat korostaneet tieteen, tiedeviestinnän ja päätöksenteon 
suhteen toimivuuden tärkeyttä. Erityisesti asiantuntijoihin ja vi-
ranomaisiin tunnetun luottamuksen on osoitettu olevan yleisesti 

korkealla ja vaikuttavan kansalaisten haluun noudattaa mm. terveysviranomais-
ten antamia ohjeita. Suomen Akatemian akatemiaohjelma Media ja yhteiskunta 
-MediaSoc (2019-2022), analysoi ja selittää myös tieteeseen liittyviä yhteiskun-
nallisia käsitteitä, ilmiöitä ja kehityssuuntia. Sen avulla pyritään selvittämään, 
miten mm. tiedeviestintä ja median rooli vaikuttavat yhteiskunnalliseen ja po-
liittiseen toimintaan. Kyseinen ohjelma pyrkii myös edistämään eri tieteenalo-
jen yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. 

Lue lisää hankkeen tavoitteista ja sen eri osa-alueista täältä:
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/ohjelmat-ja-muut-rahoitusmuodot/akatemiaohjel-
mat/media-ja-yhteiskunta---mediasoc-2019-2022/

Tutkitun tiedon teemavuonna halutaan nostaa esille itse tiedon lähteitä -tutki-
musryhmiä ja niiden tutkimustuloksia, tilastoja, sekä analyysejä. Lisäksi tarkoi-
tuksena on korostaa myös tiedon luonnetta, jonka keskeisiin ominaisuuksiin kuu-
luu tiedon päivittyminen tutkitun tiedon lisääntyessä ja uusien tutkimustulosten 
valmistuessa. Tähän liittyen erilaisten ryhmien, organisaatioiden ja järjestöjen 
yhteistyönä toteutuu teemavuoden ohjelma, jossa nostetaan esille tutkittua tie-
toa tai tietolähteitä. Ohjelmaan voi hakea mukaan jatkuvan haun kautta tutkitun 

tiedon tunnettavuutta lisäävillä teoilla ja tapahtumilla kuten we-
binaareilla, julkaisuilla, tempauksilla ja keskustelutilaisuuksilla. 

Tutkitun tiedon teemavuoden järjestävät opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuus-
kunta. Tavoitteet, kriteerit ja hakulomakkeen löydät täältä: 
https://tutkittutieto.fi/mika-on-tutkitun-tiedon-teemavuosi/
tutkitun-tiedon-teemavuoden-tavoitteet/ 
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MIELIPIDEKIRJOITUS
Milloin viimeksi puhuit tutkimuksestasi läheisillesi – isoäidillesi tai naapurille? 
Miltä se tuntui? Entä miten juttuihisi suhtauduttiin? 

Tieteellisen tiedon jakaminen laajemmalle yleisölle saattaa tuntua haasta-
valta. Saatamme ajatella, ettei tiedon välittäminen ole helppoa, ja pahimmil-
laan, ettei kukaan ei ymmärtäisi kuitenkaan. Tietoa on kuitenkin pystyttävä 
yksinkertaistamaan, hakemaan yhtymäkohtia sellaisiin asioihin, joista am-
mattikunnan ulkopuolisetkin kuulijat saavat kiinni. Tämä on tärkeää yleisen 
mielenkiinnon ja erityisesti tutkittuun tietoon luotavan luottamuksen vahvista-
miseksi. Lisäksi tiedon jakaminen aivan sen yksinkertaistetuimmassa muodos-
saan saattaa olla edullista myös itse tutkijan kannalta. Suuremman kuvan 
hahmottaminen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mekanismit ovat toisinaan 
vaikea pukea sanoiksi, mutta taito on äärimmäisen tärkeää ja korostuu 
esimerkiksi rahoitushakemuksissa. Kahvipöydän pieni jutteluhetki on tutkitun 
tiedon selkokieliset uutiset ja täten osa tieteellisen tiedon saavutettavuuden 
parantamista, joka on yksi tutkitun tiedon teemavuoden tavoitteista. Tieto 
kuuluu kaikille!
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BANANFLUGAN 
DROSOPHILA 
MELANOGASTER-
FORSKNINGSVÄRLDENS 
JACK-OF-ALL-TRADES
Text | Anna aalto

Många artiklar som beskriver bananflu-
gan som en ypperlig modellorganism 

för forskning, börjar i stil med ”I början på 
1900-talet uppfödde zoologen Thomas Hunt 
Morgan tillsammans med hans studen-
ter miljontals med bananflugor i ’The Fly 
Room’ i Columbiauniversitet i New York, 
för att forska i hur det genetiska arvet fun-
gerar”. Likaså, tänker jag börja min artikel 
på samma vis, av en bra orsak! Morgan och 
hans studenter, varav en del senare blev hans 
kollegor i bananflugsforskningsvärlden, in-
ledde en forskningsgren som än i dag visar 
sin nytta för modern läkemedelsforskning. 
Morgan valde att föda upp bananflugor, för 
de gav honom snabbt nya generationer med 
avkommor, bland vilka han hoppades hitta 
en fluga som hade någon form av mutation. 
Efter två år av bananflugsuppfödning (!) hit-
tade han en fluga med vita ögon i stället för 

röda, som Morgan sedan kunde använda i 
sin forskning om genetiska arvet. Bland an-
nat kunde Morgan för första gången bekräfta 
Mendels ärftlighetsteori i bananflugan. Även 
idag använder vi oss av bananflugan av sam-
ma skäl som Morgan och hans kollegor. Ba-
nanflugan har en rad med egenskaper som 
gör den mycket lämplig som modellorga-
nism för forskning. Den är lättskött, kräver 
inte mycket utrymme, föda eller omvårdnad 
för att trivas, ger riklig avkomma och har 
korta generationsväxlingar: tio till fjorton 
dagar (see Figur 1). 

Efter 100 år av forskning i bananflugan, 
kan vi konstatera att vi vet en hel del mera 
om bananflugan än vad Morgan gjorde. Idag 
anser vi att flugans genetik är enkel, endast 
4 kromosompar! Vi vet att hela genomet är 
cirka 140 miljoner baspar (20 gånger mindre 
än människans) och kodar ca 14 000 protei-

Figur 1. Bananflugans 
livscykel

ner. Vi vet att cirka 75 % av sjukdomsalstran-
de generna i människan har en motsvarighet 
i flugan (10.1101/gr.169101), vilket gör att 
bananflugan än idag är en attraktiv model-
lorganism. Vi kan ta bort gener, lägga till 
gener, manipulera och reglera genuttryck. 
Vi kan visualisera, färga och dissekera oli-
ka organ och vävnader och vi kan utnyttja 
flera av de organ och vävnader som har en 
motsvarighet i människan till att forska oli-
ka sjukdomsmodeller som inte går att forska 
hos människan på grund av etiska grunder 
(Figur 2). 

Nobelpris i 
bananflugsforskning:

Thomas Morgan belönades med ett No-
belpris i fysiologi eller medicin år 1933. Ef-
ter det har ytterliga fyra Nobelpris belönats 
åt forskning med bananflugan i huvudroll. 
År 1946 belönades Hermann Joseph Muller 
ett Nobelpris för sin upptäckt av att rönt-
genstrålning framkallar mutationer. 50 år 
senare, år 1995, belönades forskarna Edward 
B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard, Eric 
F. Wieschaus Nobelpris för deras upptäckter 
rörande den genetiska styrningen av em-
bryots tidiga utveckling. På 2010-talet be-
lönades Nobelpris två gånger åt forskning i 

bananflugan. År 2011 belönades Jules A. 
Hoffmann med Nobelpris för upptäckter rö-
rande aktivering av medfödd immunitet och 
år 2017 belönades Jeffrey C. Hall, Michael 
Rosbash och Michael 
W. Young Nobelpris 
för bananflugans mo-
lekylära mekanismer 
för dygnsrytm, prin-
ciper som sedan visat 
sig fungera likadant i 
bland annat människa. 

Se skillnad på honor  och hanar 

 » Honor är större än hanar
 » Hanar har rund och honor spetsig bak-
kropp
 » De två sista segmenten på hanens bak-
kropp är mörka
 » Hanens genitalier syns delvis 
 » Hanar har könskammar på frambenen, 
som hanen behöver för att hålla sig på 
honan vid parning

Figur 2. Bananflugan har liknande kropporganisation, matspjälkningssystem, nervsystem, skelett och 
muskler som människan. Figuren är tagen från Manchester Fly Facilitys hemsidor; droso4schools, dro-
so4research, droso4public. Besök sidorna för att lära dig mera om bananflugan!
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Visste du att:

Morgan själv åt av bananerna och då även av bananflugornas 
ägg och larver - för han ville lära känna dem bättre sa han. Han 
tyckte att larverna smakade som müsli!

Notch genen upptäcktes av Morgan i drosophila då utslagning 
av genen orsakade hackade wingar (notched wings) hos 
flugorna.

En ny fluglinje kan kosta till och med så lite som 2 €+leverans. 
Dessutom kan man få erbjudanden på 7 fluglinjer för 20 €. 
Naturligtvis finns det även dyrare fluglinjer (rekombinant 
fluglinje kan kosta upp till 300€), men om du har tur och din 
fluglinje finns i flugbutiken så kan den vara väldigt billig!

Flugan kan leva i laboratoriemiljö upp till 60 dagar, vilket 
betyder att flugan där hemma kan störa dig väldigt länge 

Insekter har bland annat väldigt annorlunda blodsystem och 
immunsystem. Men på cellnivå är många vävnader rätt lika – 
som muskler, hjärta och hjärna.

Flugans 4 kromosompar uppträder som så kallade jättekromo-
somer i larvernas salivkörtlar, vilket gör dem extra lätta att 
studera.

Flugorna blir mor/farförälder i 3-4 veckor = idealt för forskning 
inom ärftlighet
Flugorna kan bli berusade och beroende på alkohol = flugan 
används i forskning om beroende framkallande mediciner

Flugorna kan användas till studier om beteende, som t.ex 
aggression och används till studier inom neurologiska 
sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.

Flugorna används även i sömnstudier. Koffein håller även 
flugorna vakna och äldre flugor sover mindre än unga, låter det 
bekant?

Flugorna lever endast i några veckor, men åldras i samma mån 
som människan = perfekt för forskning i åldrandets mekanis-
mer och biologi.

Flugorna lider också av jet lag och flugor i medelhavsområdet 
tar siesta, emedan flugor i norr antagligen inte gör det 
(10.1186/s12862-017-0880-8)

Flugan var en av första organismerna till rymden, sedan dess 

har flugan skickats till rymden för att studera effekten av 
mikrogravitet på hjärtans funktioner (10.1016/j.cel-
rep.2020.108445)

Naturligtvis används bananflugan även i cancerstudier 

(https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00051)  

Suomen 
solubiologit ry:n  
Pro Gradu -palkinto

Suomen Solubiologit ry 
jakaa joka toinen vuo-
si pro gradu -palkinnon 
parhaalle solu- ja mo-
lekyylibiologian alan 
tutkimukselle. Vuosien 
2019-2021 gradupal-
kinnon (200€) voitti fi-
losofian maisteri Heikki 
Kyykallio Itä-Suomen 
yliopistosta tutkielmal-
laan Isolation and ana-
lysis of extracellular ve-
sicles from nanofibrillar 
cellulose 3D cancer cell 
cultures. 

Palkintoraadin peruste-
lujen mukaan tutkielman 
johdanto oli selkeä ja 
kattava, ja sisällöltään 
sekä kirjoitustyyliltään 
vastasi väitöskirjan joh-
dantoa. Yleisesti ottaen 
pro gradu -työ oli poik-
keuksellisen hyvin ja 
tutkijamaisella otteel-
la kirjoitettu, ja saadut 
tulokset olivat esitetty 
selkeästi. Pohdintaosio 
osoitti tutkimusaiheen 
perusteellista hallintaa, 
itsenäistä osaamista 
sekä kriittistä otetta tut-
kimustyöhön. Kokonai-
suudessaan pro gradu 
-työ oli korkeatasoinen 
ja innovatiivinen tarjoten 
uutta tietoa solunulkois-
ten vesikkeleiden tutki-
mukselle. 
 

PRO GRADU -PALKINNON VOITTAJA: 
HEIKKI KYYKALLIO

Olen Heikki Kyykallio ja valmistuin filo-
sofian maisteriksi biolääketieteestä ke-

sällä 2021. Aloitin tänä syksynä tohtoriopin-
not Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa Kirsi 
Rillan tutkimusryhmässä. Projektissani tut-
kin, kuinka hyaluronaania voidaan hyödyn-
tää solunulkoisten vesikkelien terapeuttisen 
potentiaalin lisäämisessä. Tutkimukseni 
keskittyy erityisesti 3D-viljelmistä eristet-
tyihin vesikkeleihin.

Gradutyöni ”Isolation and analysis of 
extracellular vesicles from nanofibrillar cel-
lulose 3D cancer cell cultures” edustaa uutta 
ja innovatiivista solunulkoisten vesikkelien 
tutkimusta kolmiulotteisista viljelmistä. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaisesta 
koivusta valmistettua nanokuituselluloosa-
hydrogeeliä syöpäsolujen kolmiulotteiseen 
kasvatukseen ja optimoitiin menetelmä 
syöpäsolujen erittämien solunulkoisten ve-
sikkelien eristämiseen viljelmistä. Mallilla 
tutkittiin hydrogeelin viskositeetin ja hyalu-
ronaanipitoisuuden vaikutusta vesikkelien 
erittymiseen.

Solujen erittämissä solunulkoisissa ve-
sikkeleissä on valtava määrä terapeuttista 
potentiaalia, sillä ne kantavat bioaktiivisia 
molekyylejä, jotka muokkaavat vastaanot-
tavan solun toimintaa. Valtaosa nykyisestä 
vesikkelitutkimuksesta tehdään edelleen pe-
rinteisillä monolayer-viljelmillä, jotka eivät 
kykene mallintamaan solujen luonnollista 
morfologiaa ja järjestäytymistä kudoksissa, 
tai niiden vuorovaikutusta soluväliaineen 
kanssa. Kolmiulotteisten viljelmien käyttö 

Kuva 1. Kaavakuva 3D-viljelmämallista. Solut sekoitetaan nanokuituselluloosageeliin ja niiden an-
netaan kasvaa sferoideiksi 7 päivän ajan. Nanokuituselluloosa hajotetaan entsymaattisesti liukoiseksi 
glukoosiksi ja viljelmän kasvatusliuos kerätään solunulkoisten vesikkelien eristämistä varten. Eriste-
tyistä vesikkeleistä voidaan tutkia esimerkiksi niiden kokoa, määrää, morfologiaa tai niiden kantamia 
molekyylejä. Nanokuituselluloosa soveltuu myös sferoidiviljelmien kuvantamiseen.
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vesikkelitutkimuksessa on vielä harvinaista, 
mutta tutkimuksissa, joissa on vertailtu ve-
sikkeleitä 2D- ja 3D-viljelmistä, on havaittu 
muutoksia solujen erittämien vesikkeleiden 
määrässä, koossa ja ennen kaikkea niiden 
kuljettamissa molekyyleissä. Nykytiedon 
mukaan solujen kolmiulotteinen kasvatus 
onkin välttämätöntä in vivo vesikkelien kal-
taisten vesikkelien tuotossa soluviljelmistä. 
Vesikkelitutkimus itsessään on haastavaa ve-
sikkelien pienen koon (50 - 1000 nm) vuok-
si, mutta kolmiulotteiset viljelmät tuovat 
vielä lisähaasteita vesikkelien eristämiseen. 
Monissa malleissa vesikkelit voidaan kerätä 
vain 3D-viljelmien elatusliuoksesta, jolloin 
osa vesikkeleistä jää 3D-viljelmän geelin 
sisään. Lisäksi monien biologisten geelien 
koostumus vaihtelee erien välillä, mikä lisää 
tulosten vaihtelevuutta. Solujen eristäminen 
geeleistä esimerkiksi solulaskua tai muita 
analyysejä varten on myös hankalaa ja jois-
sain malleissa jopa mahdotonta. Malleissa, 
joissa solut eivät ole minkään aineen ympä-
röimänä puolestaan solujen vuorovaikutus 
soluväliaineen kanssa puuttuu. Nanokui-
tuselluloosa ei kasviperäisenä materiaalina 
sisällä soluväliaineen molekyylejä tai kasvu-

tekijöitä ja on hyvin tasalaatuista, mikä lisää 
tulosten toistettavuutta ja luotettavuutta. 
Nanokuituselluloosa on myös hajotettavis-
sa sellulaasientsyymeillä solujen ja kaikkien 
vesikkeleiden eristämiseksi geelistä. Työssäni 
nanokuituselluloosaa käytettiin vesikkelitut-
kimuksessa ensimmäistä kertaa ja sen sovel-
tuvuutta vesikkelien tuottoon ja tutkimuk-
seen 3D-viljelmistä tarkasteltiin kriittisesti.

Tutkimuksessani nanokuituselluloosa 
osoittautui erinomaiseksi malliksi vesikke-
lien tuottoon 3D-viljelmistä. 3D-viljellyt 
solut tuottivat runsaasti vesikkeleitä, jotka 
kyettiin keräämään hajottamalla nanokuitu-
selluloosa ja eristämällä vesikkelit ultrasent-
rifugointia käyttäen. Lisäksi vesikkelinäytteet 
analysoitiin konfokaali- ja elektronimikros-
kopiaa sekä nanoparticle tracking -analyy-
siä käyttäen. Tuloksena on 3D-solukasva-
tusmalli vesikkelien tuottoon ja erityksen 
tutkimiseen, jota voidaan hyödyntää myös 
kuvantamistarkoituksiin. Mallin avulla ko-
keet ovat helposti toistettavissa, materiaali ei 
sisällä eläinperäistä materiaalia, ja sekä ve-
sikkelit että solut ovat helposti eristettävissä 
analysointia varten. Tutkimus toimii hyvänä 
pohjana nanoselluloosan käytön arvioinnis-

sa esimerkiksi terapeuttis-
ten vesikkelien tuottoon. 
Graduprojekti tuotti myös 
uutta tietoa hyaluronaanin 
tuoton ja soluväliaineen 
vaikutuksesta vesikkelien 
erittymiseen. Kokonaisuu-
dessaan gradutyöni sisältää 
ajankohtaisen katsauksen 
3D-viljelmistä eristettyjen 
vesikkelien tutkimuksesta 
sekä optimoidun uuden so-
lumallin vesikkelitutkimuk-
seen. Tutkimukseni tuloksia 
voidaan hyödyntää myös 
uusien vesikkelitutkimus-
mallien kehittämisessä. ■

 

Kuva 2. Elävä MCF7-rintasyöpäso-
lusferoidi nanokuituselluloosavil-
jelmässä. Tutkimuksessa käytettiin 
solulinjaa, jossa voitiin indusoida 
GFP-hyaluronaanisyntaasi 3:n ilme-
neminen, mikä saa aikaan solujen 
hyaluronaanin tuoton aktivoitu-
misen ja lisää solunulkoisten ve-
sikkelien erittymistä. Solukalvolla 
sijaitsevan hyaluronaanisyntaasi 3:n 
ilmeneminen mahdollistaa elävien 
sferoidien kuvantamisen ja sferoidin 
ympärillä erottuu GFP-hyaluronaa-
nisyntaasi 3:a kantavia vesikkeleitä. 
Mittajana 50 µm.

Kuva 3. Pyyhkäisyelektroni-
mikroskooppikuva fiksoidusta 
GFP-hyaluronaanisyntaasi 3:a il-
mentävästä MCF7-sferoidista nan-
okuituselluloosageelissa. Sferoidin 
pinnalla on runsaasti erikokoisia 
vesikkelimäisiä rakenteita (nuolet). 
Mittajana 5 µm.
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