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Pääkirjoitus
Tein ensimmäisen biopankkihakemukse-

ni keväällä 2019. Vuosia aiemmin olin 
nähnyt soluilla tehdyssä sekvensointiaineis-
tossamme liudan mielenkiintoisia geenejä, 
joiden ilmeneminen näytti olevan riippu-
vaista tutkimuskohteenani olleen proteiinin 
määrästä. Intensiivinen Pubmed-sukellus 
paljasti, että tämä geenirypäs ilmenee erityi-
sesti yhdessä tietyssä kudostyypissä, minkä 
seurauksena meidän oli pakko esittää kysy-
mys: voisiko lempiproteiinimme vaikuttaa 
näiden geenien ilmenemiseen myös ihan 
oikeissa kudoksissa?

Hakemusta tehtäessä kokemukseni ku-
dosaineiston koostamisesta oli vähintäänkin 
häilyvä ja mahtavaksi onneksemme saimme 
jo työn alkuvaiheessa rautaisia yhteistyö-
kumppaneita toisaalta Suomesta. Kuvasin 
hakemukseen tarkasti hypoteesini, koos-
timme yhdessä listan kohdekudoksista ja 
määrittelimme värjäykset sekä tarvittavien 
lasien määrän. Työ oli meille kaikille osal-
lisille pitkään vain sivuprojekti, toisin kuin 
artikkelit, erikoislääkäritutkinnot ja tutki-
musjohtaminen, jotka kaikki etenivät tuona 
aikana valtaisia harppauksia. Viime kesänä 
tapahtui kuitenkin jotain käänteentekevää. 
Lasien värjääminen ja skannaaminen oli 
vihdoin saatettu loppuun ja postiluukustani 
tipahti 450 histologista kuvaa pienelle kova-
levylle ahdettuna. 

Ahmin koko kesän saamaani aineistoa 
lasi kerrallaan ja opettelin kehojemme solu-
tyyppejä ja kudosten rakenteita. Punasolut 
näyttävät linsseiltä, kollageeni on pinkkiä 
ja jos solutyypeille järjestettäisiin söpöys-
kilpailu, värekarvallinen epiteeli voittaisi 
sen heittämällä. Samalla havaitsin jotain 
ihmeellistä. Lempiproteiinini ilmenee to-
den totta juuri siinä kudostyypissä, johon 

sekvensointiaineistomme alun alkaenkin 
johdatti, ja vieläpä niin johdonmukaisesti, 
että sitä on lähes vaikea uskoa. Uskomatonta 
oli myös huomata, että proteiinimme etsiy-
tyy ilmiselvästi sellaisiin kudostason hieno-
rakenteisiin, joita en olisi koskaan päässyt 
tutkimaan pelkillä soluviljelmillä. Tämän 
lisäksi myös puhdas sattuma kudosaineiston 
valinnassa tarjosi mahtiyllätyksen, minkä 
seurauksena käynnistyikin yksi täysin uusi 
tutkimushaara. Aika hyvä saavutus pöytä-
laatikkoprojektilta vai mitä? 

Enhän minä tietenkään alkuunkaan vielä 
tiedä, että mitä tuo proteiinimme kaikissa 
noissa rakenteissa tekee, mutta sen minä tie-
dän, että ilman Itä-Suomen biopankin ku-
dosaineistoa, olisin jäänyt auttamatta ilman 
kaikkea tätä hykertelyä, innostusta ja yöllä 
valvottavaa visiointia. Kenties tämänkertai-
nen Biopankki-teemainen Solubiologi saa 
sinutkin innostumaan biopankkien tarjoa-
mista mahdollisuuksista!

Hyviä lukuhetkiä!

Entudestaan tiesimme, että lämpösokkitekijä 2 
(HSF2) ilmenee voimakkaasti kivesten siemen-
tiehyeiden kantasoluissa eli spermatogonioissa 
(nuolenpää). Biopankista saamamme aineiston 
ansiosta saimme kuitenkin ainutkertaisen mah-
dollisuuden laajentaa tätä näkymää. 
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Yksilöllistetty lääketiede Yksilöllistetty lääketiede 
ja biopankkitoiminta  ja biopankkitoiminta  
– erottamattomat– erottamattomat
Yksilöllistetty lääketiede lienee moder-

nin terveydenhuollon kunnianhimoi-
simpia lupauksia. Sen iskulause ”oikea hoito 
oikeaan aikaan oikealle potilaalle” kuulostaa 
tavoittelemisen arvoiselta, mutta tavoitteen 
saavuttaminen perinteisin keinoin lienee 
mahdotonta. Yksilöllistetty lääketiede sisäl-
tää niin ennakoivan toiminnan - sairauden 
välttämisen tai varhaisen toteamisen - kuin 
kyvyn huomioida kunkin jo sairastuneen 
potilaan taudin erityispiirteet hoitojen va-
linnassa. Yksilöllistettyyn lääketieteeseen 
siirtyminen edellyttäisi merkittävästi ny-
kyistä kattavampaa tietopohjaa tautien klii-
nisestä kulusta yhdistettynä samoista hen-
kilöistä analysoituun genomi- ja muuhun 
omiikkatietoon. Näitä tietoja yhdistämällä 
voitaisiin kehittää koneoppimisen menetel-
miä ennustamaan yksilöllisesti sairastumis-
riskiä tai taudin käyttäytymistä ja tunnista-
maan parhaat ehkäisy- tai hoitovaihtoehdot. 
Tällöin tulevaisuuden hoitoalan ammattilai-
silla olisi päivittäisen työn tukena tekoälyal-
goritmit, joiden avulla hoitoa tai sairauksien 
ennaltaehkäisyä voitaisiin räätälöidä. 

Yksilöllistetyn lääketieteen ohjelmia on 

käynnistetty lukuisissa maissa ja tutkimuk-
seen upotetaan miljardeja euroja. Valitetta-
vasti harvassa maassa todella panostetaan 
infrastruktuuriin, jolla yksilöllistetty lääke-
hoito voitaisiin toteuttaa käytännön työssä. 
Yksilöllistetyn lääketieteen vision suurin 
pullonkaula on sellaisten aineistojen ke-
rääminen, joissa yhdistyy sekä pitkittäinen 
kliininen tieto että biologinen tieto. Aineis-
toja tulisi kerätä eri maantieteellisiltä ja et-
nisiltä alueilta, jotta ympäristön ja perimän 
vaikutukset tulisivat huomioiduiksi. Perin-
teinen terveydenhuoltojärjestelmä ei taida 
tällaiseen tehtävään taipua, vaan tarvitaan 
uudenlaisia infrastruktuureja. Erityisen 
hyödyllisiksi ovat osoittautuneet terveyden-
huollon yhteyteen rakennetut biopankit, joi-
ta ilman yksilöllistetty lääkehoito konsepti-
na tuskin toteutuu. 

Meille Suomeen on rakennettu poikke-
uksellisen toimiva ja koko maan kattava 
biopankkien verkosto, joka palvelee, pait-
si perustutkimusta ja tuotekehitystä, myös 
uusien tutkimuslöydösten siirtoa potilas-
hoitoon. Biopankkilakimme mukaisesti 
toiminta on ammattimaista ja näytteen luo-

PROFFAN SUUSTA
OLLI CARPÉN 
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vuttajan oikeudet huomioivaa. Samalla laki 
mahdollistaa laajojen aineistojen keräämi-
sen nykyisen ja tulevan tutkimuksen tuek-
si ja huomioi tarpeen yhdistää näytteisiin 
terveystietoja sähköisistä tietojärjestelmistä. 
Laki myös mahdollistaa terveydelle merkit-
tävän tutkimustiedon palauttamisen näyt-
teen luovuttajille.  

Suomalaisen biopankkitoiminnan kirk-
kain menestystarina on FinnGen (www.
finngen.fi), yhteistyötutkimus akateemisten 
tutkijoiden ja kansainvälisten lääkeyritys-
ten kanssa. FinnGen yhdistää biopankkien 
keräämistä näytteistä analysoidun perimän 
sekä kansallisista terveysrekisteristereistä 
kerätyn sairauksien ilmiasun, tavoitteena 
ymmärtää perimän merkitys sairauksien 
synnyssä. Tämä puolen miljoonan suoma-
laisen biopankkinäytteisiin perustuva tutki-
mus on lisännyt valtavasti ymmärrystämme 
tautien biologiasta. Toinen laaja käynnistyvä 
biopankkitutkimus, iCAN (www.ican.fi), 
keskittyy syöpäsairauksiin. iCANissa profi-
loidaan ennennäkemättömällä tarkkuudella 
syöpäkudoksia tavoitteena entistä tarkem-
min ymmärtää syövän syntyyn vaikuttavia 
tekijöitä sekä kehittää syövän hoitoa ja diag-
nostiikkaa. 

FinnGenin ja iCANin vaikutukset poti-
lashoitoon realisoituvat vasta lähivuosina, 
mutta biopankkitoiminta ottaa jo ensiaske-
leitaan yksilöllistetyn lääketieteen alustana. 
Hiljattain käynnistynyt harvinaissairauksiin 
keskittyvä Rare3k-hanke yhdistää tekoälyal-
goritmeja ja uuden sukupolven genomiana-
lytiikkaa. Tavoitteena on tunnistaa biopank-
kinäyteluovuttajien joukosta henkilöitä, 
joilla on perinnöllinen harvinaissairaus ja 
siten tehostaa hoitoa. Toinen tuore tutki-

mushanke, BP-TuTe, hyödyntää FinnGe-
nistä biopankkiin palautuvaa genomitietoa 
seuloessaan henkilöitä, joilla on korkea 
syöpäriskialttius. Näille henkilöille voidaan 
tarjota tehostettua syöpäseulontaa tai ennal-
taehkäisevää hoitoa. 

Biopankkitoiminta on viimeisten parin 
vuoden aikana osoittanut olevansa olennai-
nen osa terveydenhuoltoa ja keino siirtää 
lääketieteellisen tutkimuksen tuloksia vii-
veettä potilashoitoon. On pidettävä huoli sii-
tä, että työtä ei vaaranna käynnissä oleva so-
siaali- ja terveydenhuollon mittava uudistus 
tai toiminnan rahoituksen lyhytjänteisyys. 
Biopankkitoiminnalla on paljon annettavaa 
lähivuosien lääketieteelliselle tutkimukselle 
ja yksilöllistetylle potilashoidolle. ■

Olli Carpén on patologian professori ja 
ylilääkäri Helsingin yliopistossa ja HUS-
Diagnostiikkakeskuksessa, sekä Helsingin 
biopankin tieteellinen johtaja. 
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Fingenious®-palvelu 
tuo biopankkien 
aarteet tutkijoiden 
saataville
Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINB-

B:n tarjoama Fingenious®-palvelu edis-
tää Suomen korkealuokkaista biopankkitoi-
mintaa ja pyrkii tuomaan biopankkiaineistot 
mahdollisimman helposti tutkijoiden saata-
ville. Fingenious-palvelun suurin etu on bio-
pankkien kokoelmien helppo selattavuus ja 
tavoitettavuus, sillä yhdellä esiselvityspyyn-
nöllä tutkija tavoittaa kaikki Suomen julkiset 
biopankit. 

Palvelun kautta pääsee käsiksi yli 11 mil-
joonaan ihmisen biologiseen näytteeseen. 
Valtaosa niistä on formaliinifiksoituja ku-
dosnäytteitä, mutta viime vuosina monet 
suomalaiset yliopistosairaalat ja biopankit 
ovat käynnistäneet myös tuorekudosnäyt-
teiden talteenottoa. Myös nämä tuhannet 
näytteet ovat saatavilla Fingenious-palve-
lun kautta. Kudosnäytteiden lisäksi biopan-
keista löytyy kattavasti myös muita erilaisia 
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biologisia näytteitä, esimerkiksi DNA:ta, 
plasmaa, seerumia ja nestebiopsioita.  Myös 
genomitiedon ja muun omiikan määrä kas-
vaa biopankeissa jatkuvasti. 

Fingenious-palvelu edistää 
ja nopeuttaa tutkimustyötä

Suomalainen biopankkitoiminta on erit-
täin korkealaatuista, ja kattavia näyteai-
neistoja on kerätty vuosikymmenien ajalta. 
Biopankkiaineistoihin perustuva tutkimus 
tähtää uusiin kansainvälisen tason läpimur-
toihin muun muassa sairauksien ennaltaeh-
käisyssä, hoidossa ja diagnostiikassa.

Suomalaisen Fingenious-palvelun avulla 
lukuisten biopankkien aineistot ovat hel-
posti ja kootusti tutkijoiden saatavilla. Pal-
velun avulla halutaan edistää kansainvälistä 
tutkimus- ja tuotekehitystyötä ja parantaa 
Suomen houkuttelevuutta tutkimusympä-
ristönä, sillä tämän päivän tutkimus on huo-
misen hoitoa.

Fingenious-palvelun taustalla on Bio-
pankkien Osuuskunta Suomi – FINBB, 
jonka perustajia ja omistajia ovat kuusi Suo-
men suurinta sairaanhoitopiiriä, kuusi suu-
rinta yliopistoa ja Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL). Palvelun kautta on pääsy 
kaikkiin Suomen julkisten biopankkien ai-
neistoihin. Mukana ovat sairaalabiopankit 
Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopank-
ki Borealis, Itä-Suomen Biopankki, Helsin-
gin Biopankki, Keski-Suomen Biopankki ja 
Tampereen Biopankki sekä Oulun yliopis-
ton Arctic Biopankki ja THL Biopankki. 

Edellä mainittujen lisäksi biopankkiver-
koston toiminnassa ovat mukana Veripalve-
lun Biopankki ja Hematologinen Biopankki. 
Suomen Terveystalon Biopankki tekee ver-
koston kanssa yhteistyötä.

Digitaalinen Fingenious-palvelu on tehty 
mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Sen 
kautta tutkijat voivat tehdä esikartoituksen 
saatavilla olevista näytteistä biopankkien 
kokoelmia selaamalla. Sopiviin tutkimus-
aineistoihin pääsee käsiksi yhdellä esisel-

vityspyynnöllä, joka kattaa kaikki Finge-
nious-palveluun kuuluvat biopankit. Palvelu 
laajenee tämän vuoden aikana muun muas-
sa tutkimuskohortteihin ja tutkittavien löy-
tämiseen uusiin biolääketieteellisiin tutki-
muksiin.

Fingenious-palvelu on merkittävästi no-
peuttanut biopankkinäytteiden hyödyntä-
mistä, sillä aiemmin tutkijoiden oli haetta-
va yksitellen luvat biopankkimateriaalien 
käyttöön. Prosessi oli usein erittäin aikaa 
vievä. Artikkelissa Performance of Finnish 
biobanks in nationwide pulmonary carci-
noid tumous research (Vesterinen ym. 2020) 
muun muassa todetaan, että suomalainen 
biopankki-infrastruktuuri tarjoaa erinomai-
set mahdollisuudet kudosnäytetutkimuk-
siin, kun hakemuksia ei tarvitse lähettää 
erikseen. Artikkelissa nostetaankin esiin 
Fingenious-palvelun tuoma parannus mah-
dollisimman helppoon näytetietojen keruu-
seen.

Fingenious-palvelussa tutkijat voivat seu-
rata hakemuksen etenemistä koko prosessin 
ajan, ja hankkeen kustannusarvio toimite-
taan esiselvitys- tai luovutusprosessin aika-
na. Yhtenäistettyjen prosessien ja lomakkei-
den ansiosta tutkimuksen käynnistäminen 
on sujuvaa.

Kudosnäytteet 
ja nestebiopsiat 
lääketieteellisen 
tutkimuksen vauhdittajina

Biopankkeihin kerätyillä näytteillä voi-
daan edistää lääketieteellisiä tutkimuksia 
hyvin laaja-alaisesti, esimerkiksi uusien ja 
uraauurtavien diagnosointi- ja hoitokeino-
jen kehittämiseen tähtääviä tutkimuksia. 
Biopankkinäytteistä on ollut hyötyä esimer-
kiksi syöpätutkimuksessa ja syöpädiagnos-
tiikan kehittämisessä. Fingenious-palvelun 
kautta on saatavilla diagnostiikan yhtey-
dessä kerättyjä formaliinifiksoituja parafii-
niin valettuja kudosnäytteitä (FFPE) mutta 
myös pakastettuja tuorekudosnäytteitä ja 
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nestebiopsioita. On kuitenkin otettava huo-
mioon, että kaikki sairaalabiopankit eivät 
ainakaan toistaiseksi kerää syöpäpotilailta 
muita kuin FFPE-näytteitä.

Tuorekudosnäytteitä kerätään syöpäleik-
kauksien yhteydessä poistetuista leikkaus-
preparaateista. Kasvainkudoksesta irrote-
taan kudospala, joka jäädytetään tulevaa 
potilasdiagnostiikkaa varten. Potilas voi 
antaa suostumuksensa näytteen luovutta-
misesta tutkimuskäyttöön, jolloin häneltä 
pyydetään erillinen kirjallinen lupa näytteen 
käyttämisestä biopankkitoiminnassa.

Erityyppisistä näytteistä saatavia määri-
tyksiä on mahdollista yhdistää tutkimuksis-

sa. Ennen syöpähoitoja kerätty FFPE-näyte 
voidaan esimerkiksi yhdistää tuorekudos-
näytteistä ja nestebiopsioista saataviin tu-
loksiin. Syöpien diagnosoinnissa ja tutki-
muksessa on viime vuosina seurattu entistä 
tarkemmin solunulkoisen DNA:n eli ctD-
NA:n esiintymistä veressä. Biopankkien 
näytteistä on mahdollista tunnistaa muun 
muassa syövälle tyypillisiä genomimuutok-
sia, joiden avulla syövän uusiutumista on 
helpompi seurata. CtDNA:han kohdistuvan 
tutkimuksen avulla voidaan tulevaisuudessa 
mahdollisesti saada tarkempia ja luotetta-
vampia syöpädiagnosointeja.

Patologialla kasvaimista otettavat koe-

Biopankkitoiminta Suomessa on tarkkaan säädeltyä

 »Useat lait ja asetukset ohjaavat suomalaista biopankkitoimintaa. Suomessa 
tuli vuonna 2013 voimaan erillinen biopankkilaki, joka paransi kansalaisten 
mahdollisuuksia saada tietoa tutkimushankkeista. Laissa määrätään esimerkiksi 
näytteenluovuttajan mahdollisuuksista vaikuttaa omien näytteidensä ja niihin 
liittyvien tietojen luovuttamiseen, ja siinä vahvistettiin luovuttajan yksityisyyden-
suojaa. Tutkijan kannalta biopankkilain olennaisiin kohtiin kuuluu mahdollisuus 
koota näytteitä tutkimuksiin, joiden kaikki tarkat yksityiskohdat eivät ole vielä 
tiedossa, ja mahdollisuus hyödyntää valmiiksi kerättyjä näytteitä ja monenlaisia 
niihin liittyviä tietoja.

 » Biopankkien toimintaa ohjaa moni muukin laki, kuten tietosuojalaki ja EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus. Toimintaan vaikuttaa lisäksi esimerkiksi laki sosiaa-
li- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki), sillä biopankkinäyt-
teiden ja biopankista saatavien tietojen lisäksi tutkimukseen voidaan tarvita 
tietoja muistakin terveyteen liittyvistä rekistereistä, kuten Kelan lääkekorvatta-
vuusrekisteristä. Toisiolaissa säädetään esimerkiksi henkilötietojen turvallises-
ta käsittelystä. Näytteenantajan näkökulmasta oman näytteen luovuttaminen 
biopankkitoimintaan on varsin tarkkaan säädeltyä ja riskitöntä.

 » Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA valvoo suomalaista biopank-
kitoimintaa Suomessa. Lisäksi FIMEA ylläpitää kansallista biopankkirekisteriä. 
Suomessa toimii yksitoista rekisteröityä biopankkia, joista valtaosa kuuluu Fin-
genious-palveluun. Ainoastaan rekisteröidyt biopankit voivat harjoittaa biopank-
kilaissa säädeltyä biopankkitoimintaa.

 » Biopankit säilyttävät ja luovuttavat näytteitä tutkimukseen näytteenantajan 
erityisen biopankkisuostumuksen perusteella. Biopankeissa on lisäksi ennen 
vuotta 2013 kerättyjä aineistoja, jotka on siirretty biopankkeihin biopankkilaissa 
säädetyn tiedottamiskampanjan jälkeen (ns. opt-out-menettely). Näytteenanta-
jalla on aina mahdollisuus kieltää häneltä kerätyn biopankkinäytteen käyttö. 
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palat ovat olleet ja ovat jatkossakin tärkeä 
osa kudosnäytteiden keräämistä. Syöpätut-
kimuksessa hyödynnetyt nestebiopsiat ovat 
kuitenkin erinomainen esimerkki siitä, että 
biopankit voivat tarjota tutkijoille entistä 
monipuolisempaa tutkimusaineistoa. Nes-
tebiopsiasta määritettävä ctDNA saattaa 
tulevaisuudessa tarjota lisäarvoa syövän 
diagnostiikkaan ja taudin uusiutumisen seu-
rantaan. Nestebiopsianäytteet voivat täyden-
tää perinteisten kudosnäytteiden tarjoamia 
tutkimusmahdollisuuksia. Tuorekudos- ja 
FFPE-näytteiden avulla voidaan esimerkiksi 
tutkia immuunijärjestelmää tai kasvaimen 
reagointiherkkyyttä erilaisille lääkehoidoil-
le.

Tutkimuksissa, joissa pyritään kehittä-
mään kohdennettuja lääkehoitoja eri syöpä-
tyypeille, voidaan hyödyntää eri näytteistä 
saatavien määritysten sekä näytteisiin liitty-
vien tietojen yhdistämistä. Yksi biopankeis-
ta saatujen näytteiden suurimpia etuja on 
niihin yhdistetyn muun tiedon saatavuus. 
Näytteiden lisäksi tarjolla on usein feno-
tyyppeihin liittyvää tietoa, kuten laboratori-
otestien tuloksia, diagnooseja, lääkitystieto-
ja tai selvityksiä potilaan saamista hoidoista.

Tuorekudosnäytteiden ja nestebiopsioi-
den saatavuus on merkittävä seikka nyky-
tutkimukselle. Sairaaloiden leikkaussaleissa 
kehitettävät nopeat näytekeräysmallit tule-
vat edelleen kehittymään lähivuosina, mikä 
mahdollistaa kudosnäytteiden entistä moni-
puolisemman saatavuuden. HUS Helsingin 
yliopistollisen sairaalan yhteisölehti Husa-
rissa julkaistussa Syöpäkasvainten tuorenäy-
tekeräys käynnistyy -artikkelissa kerrotaan, 
että esimerkiksi HUS Helsingin yliopistol-
lisessa sairaalassa on tuorekudosnäytteiden 
avulla jo päästy tekemään syövän huipputut-
kimusta, joka on johtanut kohti uusia koh-
dennettuja syövän hoitomuotoja. 

Reaaliaikaisesti tehty tutkimus voi pal-
jastaa geenimuutoksia tai lääkeaineherk-
kyyksiä, mikä taas voi olla suoraan hyödyksi 
potilaan hoidossa. Tämäkin data on mah-
dollista tuoda osaksi biopankkien aineistoja, 

jolloin tutkimuksista saatava merkitykselli-
nen tieto kumuloituu ja auttaa sekä potilaita 
että tutkijoita myös tulevaisuudessa.

Suomalaiset biopankit 
ovat saavutettavuudeltaan 
maailmanluokkaa

Biopankkien näytteitä ja niihin liitettyjä 
tietoja voidaan hyödyntää sekä lääketieteel-
lisessä tutkimuksessa että alaan liittyvässä 
tuotekehityksessä. Biopankkitutkimusta 
tekevät tutkijat sitoutuvat palauttamaan 
biopankkiin tiedot ja tulokset, jotka he 
ovat saaneet näytteitä analysoimalla (esim. 
genomitieto). Biopankkien tietovarannot 
kasvavat näin ajan myötä ja palvelevat tutki-
joita ja tutkimusta entistä laajemmin.

Suomalaisiin biopankkeihin on kerät-
ty näytteitä ja terveystietoja myös erillisillä 
väestötutkimuksilla. Tällaisia aineistoja löy-
tyy erityisesti Arctic Biopankista sekä THL 
Biopankista. Suuri osa biopankkien näyt-
teistä on kuitenkin kerätty suostumuksensa 
antaneilta näytteenluovuttajilta, joilta on 
normaalin näytteenoton tai terveyspalve-
lukäynnin yhteydessä otettu näyte omaan 
terveyteen liittyvistä syistä. Biopankkeihin 
koottavat biologiset näytteet ja niihin yh-
distettävät tiedot muodostavat tutkimuksel-
lisesti merkityksellisen tietorekisterin. Yh-
dessä palveluiden kanssa tämä tietorekisteri 
muodostaa merkittävän kansallisen tutki-
musinfrastruktuurin.

Biopankeilla on hyvät edellytykset tar-
jota palveluita näytteiden keräykseen, säi-
lytykseen ja muihin biopankkinäytteiden 
hyödyntämiseen liittyviin prosesseihin. Fin-
genious-palvelun kautta tehdyillä hakemuk-
silla tavoittaa yhdellä kertaa kaikki julkiset 
suomalaiset biopankit. 

Biopankkeihin kerättävät näytteet ja 
data edistävät tutkimusta ja diagnostiikkaa 
laajemmassa mittakaavassa, sillä biopankit 
eivät kerää näytteitä vain yksittäisiä tut-
kimuskysymyksiä silmällä pitäen. Finge-
nious-palvelun avulla tutkijat sekä Suomes-
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sa että muualla maailmassa voivat hyötyä 
biopankkien kattavista aineistoista.  

FINBB edistää suomalaisen 
tutkimuksen kilpailukykyä

Fingenious-palvelun tuottaa Biopankki-
en Osuuskunta Suomi – FINBB, joka perus-
tettiin vuonna 2017 kehittämään Suomeen 
kansainvälisesti merkittävää biopankkien 
yhteistyöverkostoa.

FINBB kehittää Suomen terveys- ja bio-
lääketieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä 
tuomalla Suomen biopankkien ja niiden 
taustaorganisaatioiden tietovarannot keski-
tetysti tutkijoiden saataville.

FINBB:n tavoitteisiin kuuluu julkisten 
biopankkien infrastruktuurin, toiminto-
jen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. 
Sen biopankkitoiminnan ydinarvoja ovat 
näytteenantajien yksityisyyden suojan ja 
itsemääräämisoikeuden turvaaminen, luot-
tamus, toiminnan läpinäkyvyys ja yhteis-
työ, saatavuus, ihmiskeskeisyys, innovaatio-
myönteisyys ja jatkuva oppiminen. ■

Lisätietoja: fingenious.fi ja finbb.fi

Viittaukset:
Vesterinen, T., Salmenkivi, K., Mustonen, H. et al. Performan-
ce of Finnish biobanks in nationwide pulmonary carcinoid 
tumour research. Virchows Arch 476, 273–283 (2020). https://
doi.org/10.1007/s00428-019-02625-6
Husari 5/2020: Syöpäkasvainten tuorenäytekeräys käynnistyy
https://www.hus.fi/en/node/3045
Muut lähteet:
https://www.biopankki.fi/
https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Tampe-
reen_Biopankki/Tutkimuksen_tahden_blogi/Biopankkinayt-
teet_mukana_syovan_geenites(102697)
https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Tampe-
reen_Biopankki/Tutkimuksen_tahden_blogi/Toisenlainen_
aarrekammio(109116)
https://laaketieteensaatio.fi/tulevaisuudessa-syopa-paljas-
tuu-verinaytteesta/
https://www.duodecimlehti.fi/duo12134
https://terveysportti.mobi/terveyskirjasto/uutismaailma.
duodecimapi.uutisarkisto?p_arkisto=1&p_palsta=10&p_artik-

keli=uux24815
Tietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta:
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-custo-
mers/data-protection/data-protection-gdpr/index_fi.htm
Biopankkilaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120688
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
FIMEAn kansallinen biopankkirekisteri:
https://www.fimea.fi/valvonta/biopankit/valtakunnallinen-bio-
pankkirekisteri

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

Atooppinen ihottuma on tulehduksellinen ihosairaus, josta kärsii arviolta 10–20 % väes-
töstä. Perintötekijät vaikuttavat voimakkaasti atopiariskiin, ja entuudestaan tunnetaan 
noin 25 atopiaan liittyvää geeniä. Tässä genomin laajuisessa meta-analyysissä hyödyn-
nettiin Suomen, Viron ja Iso-Britannian biopankkiaineistoja, joista analysoitiin noin 800 
000 ihmisen genomi- ja terveystietoja. Tutkimuksessa löydettiin viisi atooppiselle ihot-
tumalle altistavaa genomin kohtaa, joita ei ole aiemmin yhdistetty atopiariskiin. Mielen-
kiintoisimpia löydöksiä olivat DSC1- ja SERPINB7-geenien variantit, jotka koodaavat 
ihon pinnan lujuuteen vaikuttavia proteiineja. Lisäksi tunnistettiin immuunijärjestelmän 
kautta atopiaan liittyvä perimän alue, joka sijaitsee IL22- ja IFNG-geenien läheisyydessä. 
Uusiin biologisiin signaalireitteihin liittyvien atopialle altistavien geenivarianttien tun-
nistaminen on tärkeää, koska se voi tulevaisuudessa johtaa uusiin hoitoinnovaatioihin.

TIEDEARTIKKELI
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Atooppinen ihottuma (atooppinen ek-
seema) on yleinen tulehduksellinen 

ihosairaus, jonka esiintyvyys väestössä on 
noin 10–20 %. Atopian oireisiin kuuluvat 
esimerkiksi kuiva ja kutiseva iho sekä ajoit-
tain pahenevat ihorikot (Kantor ym. 2017, 
Weidinger ym. 2018). Atooppisen ihottu-
man etiologiaan liittyvät ihon rakenteelli-
set ominaisuudet ja immuunijärjestelmän 
poikkeava toiminta (Liang ym. 2016, Kantor 
ym. 2017). Perintötekijät vaikuttavat voi-
makkaasti atopiariskiin, ja ympäristötekijät 
kuten allergeenit voivat aiheuttaa atopian 
puhkeamisen geneettisesti alttiissa henki-

löissä (Weidinger ym. 2018). Aiemmissa 
genominlaajuisissa assosiaatiotutkimuksis-
sa on tunnistettu noin 25 atopiaan liittyvää 
genomin kohtaa eli lokusta. Merkittävim-
mät atopiaan liitetyt lokukset ovat mutaa-
tiot FLG-geenissä, jotka vaikuttavat ihon 
pinnan lujuuteen, sekä esimerkiksi variantit 
IL-6 geenin reseptorissa, jotka vaikuttavat 
immuunijärjestelmän säätelyyn (Navari-
ni ym. 2011, Palmer ym. 2006, Paternoster 
ym. 2015). Nyt tehdyn tutkimuksen tavoit-
teena oli tunnistaa ja karakterisoida uusia 
atopiariskiin liittyviä geneettisiä variantteja 
genominlaajuisella meta-analyysillä. 

Biopankkiaineistot 
Tutkimuksessa hyödynnettiin kol-

mea suurta biopankkiaineistoa Suomesta 
(Finn-Gen), Iso-Britanniasta (UK biobank; 
UKBB) ja Virosta (Estonian BioBank). Bio-
pankkiaineistoissa perimän genomitieto 
yhdistyy terveystietoihin, mikä mahdollis-
taa biopankkidatan hyödyntämisen monien 
sairauksien geneettisen taustan tutkimuk-

sessa. FinnGen-tutkimushankkeessa (www.
finngen.fi) hyödynnetään lähes kaikkien 
Suomen biopankkien keräämiä näytteitä ja 
niistä saatava genomitieto yhdistetään kan-
sallisten terveydenhuoltorekisterien tietoi-
hin. Tietosuojasta huolehditaan mm. siten, 
että tutkijat käsittelevät osallistujien tietoja 
koodattuina tietoturvallisessa ympäristös-

 »Atooppinen ihottuma on yleinen 
tulehduksellinen ihosairaus, jonka 
riskiin perintötekijöillä on suuri vai-
kutus.

 »Tutkimuksessa analysoitiin genomi- 
ja terveystietoja kolmesta laajasta 
biopankkiaineistosta genominlaajui-
sella meta-analyysillä.

 »Meta-analyysissä tunnistettiin viisi 
uutta atopiariskiin liittyvää genomin 
kohtaa, esimerkiksi pistemutaatiot 
DSC1- and SERPINB7-geeneissä, jotka 
todennäköisesti heikentävät ihon 
suojamuurin toimintaa.

 »Uusien atopialle altistavien geeniva-
rianttien tunnistaminen luo pohjan 
uusien hoitomuotojen kehittämiselle.

YDINASIAT
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sä. Hankkeen tavoitteena on edistää tut-
kimusta, joka johtaa sairausmekanismien 
ymmärtämiseen ja uusien hoitomuotojen 
kehittämiseen ja tutkimusprojektin lopul-
lisena tavoitteena on saada mukaan puoli 
miljoonaa suomalaista. Viron biopankki 
muodostuu noin 200 000 vapaaehtoisesta ai-
kuisesta, joille on tehty standardisoidut ter-
veystutkimukset ja kyselytutkimuksia, kun 
taas UKBB koostuu sadoistatuhansista 40–
69 vuotiaista osanottajista, jotka rekrytoitiin 
biopankkitutkimukseen vuosina 2006–2010 
ympäri Iso-Britanniaa. Nyt tehdyssä tutki-

muksessa analysoitiin 796 661 henkilöstä 
kerättyä dataa genominlaajuisella meta-ana-
lyysillä tapaus-verrokki-asetelmassa, jossa 
verrattiin atooppista ihottumaa sairastavia 
henkilöitä (n = 22 474) terveisiin kontrolli-
henkilöihin (n = 774 187). 

Yksityiskohtainen kuvaus aineistoista ja 
menetelmistä on luettavissa englanninkieli-
sestä alkuperäisjulkaisusta ”Uniting biobank 
resources reveals novel genetic pathways 
modulating susceptibility for atopic derma-
titis” (Sliz ym. 2022).

Uudet atooppiset ihottumaan liittyvät 
genomin kohdat

Tutkimuksessa tunnistettiin 30 atoop-
piseen ihottumaan liittyvää (p<5E-08) 
genomin kohtaa eli lokusta (kuva 1). Viittä 
näistä lokuksista ei ollut aiemmin yhdistetty 
atopian riskiin genominlaajuisissa assosiaa-
tiokartoituksissa (GWAS). Todennäköisim-
mät kandidaattigeenit uusissa lokuksissa 
(3q24, 8q24.13, 12q15, 18q12.1 ja 18q22.1) 
valittiin perustuen sekä aiempaan tietoon 
geenien biologisista toiminnoista että las-
kennallisiin lähestymistapoihin.

Mielenkiintoisimmat uudet löydökset 
olivat assosiaatiosignaalit DSC1- ja SER-
PINB7-geenien läheisyydessä kromosomis-
sa 18. DSC1 kuuluu adheesioproteiineja 
koodaavien desmokolliinien geeniperhee-
seen. Desmokolliinit toimivat epiteelisoluis-
sa osana soluliitosten (desmosomien) raken-
netta ja siten vaikuttavat epiteelin lujuuteen 
(Clark ym. 2016). Paikansimme harvinaisen 
(alleelifrekvenssi, i.e. MAF=0.4%) amino-
happorakennetta muuttavan pistemutaation 

Kuva 1. Manhattan-kuvaaja atooppisen ihottuman meta-analyysin tuloksista. Katkoviiva osoittaa tilas-
tollisen merkitsevyyden rajan (p<5E-08). Uudet atopiaan liitetyt lokukset ja niitä vastaavat kandidaatti-
geenit on korostettu punaisella.
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(p.Pro575Arg) DSC1-lokuksen todennä-
köiseksi kausaaliseksi variantiksi. Lasken-
nallisten haitallisuusennusteiden mukaan 
mutaatio on vahingollinen tai patogeeninen. 
Kyseinen aminohapon muutos todennä-
köisesti häiritsee desmokolliiniproteiinien 
oikeanlaista laskostumista sekä proteii-
ni-proteiini-interaktioita, sillä korvaava 
aminohappo on kooltaan suurempi ja hyd-
rofiilisempi kuin villityypin aminohappo. 
Lisäksi p.Pro575Arg-substituutio johtaa po-
sitiivisen varauksen muodostumiseen, mikä 
muuttaa aminohapon vuorovaikutuksia sen 
ligandien kanssa (Venselaar ym. 2010). Ai-
emman tutkimuksen mukaan hiirille, joilla 
Dsc1:n toiminta on häiriintynyt, on havaittu 
kehittyvän atooppista ihottumaa muistutta-
va ilmiasu (Chidgey ym. 2001), mikä tukee 
päätelmäämme DSC1-geenin osallisuudesta 
atooppisessa ihottumassa. SERPINB7 (engl. 
serpin family B member 7) kuuluu serpiini-
proteaasi-inhibiittoreihin, jonka tehtäviin 
lukeutuu ihon soluliitosten vakauttaminen 
(Clark ym. 2016). Lokuksessa on harvinai-
nen (MAF=0.3%) aminohappoa muuttava 
mutaatio (p.Cys379Tyr), jonka ennustetaan 
olevan vahingollinen. Verrattuna kysteii-
niin, tyrosiini on suurempi ja hydrofiilisem-
pi, minkä vuoksi p.Cys379Tyr-substituutio 
voi johtaa muutoksiin SERPINB7-proteiinin 
laskostumisessa ja interaktioissa (Venselaar 
ym. 2010). SERPINB7-mutaatioita on aiem-
min kuvailtu potilailla, jotka sairastavat Na-
gashima-type palmoplantar keratosis-iho-
tautia (Hannula-Jouppi ym. 2020, Kubo ym. 
2013.)

Kromosomissa 12 sijaitseva assosiaatio-
signaali sijoittuu lähelle IL22- ja IFNG-gee-
nejä. IL22 (interleukiini 22) koodaa T-so-
luista erittyvää IL-22 sytokiiniä, jonka 
vaikutuskohteina ovat ihon, munuaisten, 
ruuansulatuskanavan ja hengityselinten so-
lut (Wolk ym. 2010). Aiemmissa geenieks-
pressiotutkimuksissa on havaittu, että ihon 
keratinosyyttien herkkyys IL22:lle voimistuu 
tulehdustilassa. IFNG:n koodaama IFN-γ 
on luokan II interferoni, joka toimii mm. 

soluvälitteisessä immuunivasteessa viruk-
sia ja mikrobeita vastaan (Clark ym. 2016). 
Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä 
siitä, että IL-22 ja IFN-γ voisivat molemmat 
liittyä tulehduksellisiin ihosairauksiin (Fein-
gold ym. 2014, Fukaya ym. 2018), mutta tätä 
aluetta ei ole liitetty atooppisen ihottuman 
riskiin aiemmissa genominlaajuisissa assosi-
aatiotutkimuksissa. Ei-koodaavan genomin 
säätelyelementtejä luokittelevan tietokan-
nan mukaan (Boyle ym. 2012) atooppiseen 
ihottumaan assosioituva IL22-geenivariantti 
voi vaikuttaa IL-22:n ja sen transkriptiote-
kijän, EGR2:n (engl. early growth response 
2), vuorovaikutukseen. EGR2 on yhdistetty 
atooppiseen ihottumaan kiinalaisessa tut-
kimusväestössä (Cai ym. 2019), ja siten IL-
22:n ja EGR2:n muuttunut vuorovaikutus 
voi liittyä atopian tautimekanismiin. Tutki-
muksessamme havaittiin myös nimellisesti 
merkitsevä assosiaatio kromosomissa kuusi 
IL22 reseptorin alfa-1 alayksikköä ja IFN-γ 
reseptoria 1 koodaavien geenien läheisyy-
dessä antaen lisätukea sille, että jompikumpi 
tai molemmat näistä molekyyleistä vaikutta-
vat atooppisen ihottuman syntyyn.

Kromosomeissa kolme ja kahdeksan ole-
vien assosiaatiosignaalien lähellä oli suh-
teellisen vähän geenejä ja niiden toiminta 
tunnetaan huonosti. Kromosomissa kolme 
DIPK2A sijaitsi lähimpänä assosiaatiosig-
naalia.  DIPK2A (engl. divergent protein 
kinase domain 2A) geeni koodaa parakrii-
niproteiinia, joka vaikuttaa solusyklin vai-
heisiin ja kardiomyosyyttien proliferaatioon 
(Beigi ym. 2019). Muutoksia kyseisen geenin 
koodaaman proteiinin metylaatiossa on 
aiemmin raportoitu melanooman yhteydes-
sä (Pradhan ym. 2019). Kromosomissa kah-
deksan paikansimme TRIB1:n (engl. tribbles 
pseudokinase 1) todennäköisimmäksi kau-
saaliseksi geeniksi bioinformatiivisen ana-
lyysin perusteella. Toisin kuin muilla uusilla 
atooppiseen ihottumaan nyt yhdistetyillä 
lokuksilla, TRIB1:lla ei ole tunnettuja funk-
tioita, jotka liittäisivät sen immuunijärjestel-
män toimintaan tai epidermiksen eheyteen, 
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joten tässä vaiheessa TRIB1:n mahdollinen 
rooli atopian patogeneesissä jää epäselväksi. 

Lopuksi
Edellä kuvatut uudet atopiaan liittyvät 

genomin kohdat tunnistettiin hyödyntämäl-
lä genomi- ja terveystietoa kolmesta suures-
ta eurooppalaisesta biopankista. Tunnistetut 
viisi geeniä toimivat osana biologisia signa-
lointireittejä, joita ei ole aiemmin yhdistetty 
atooppiseen ihottumaan. Mielenkiintoisim-
pia löydöksiä olivat atooppisen ihottuman 
riskiin vaikuttavat geenimuodot DSC1- ja 
SERPINB7-geeneissä, jotka koodaavat ihon 
pinnan lujuuteen vaikuttavia proteiineja. 
Uusien löydösten lisäksi biopankkidatassa 
tehdyssä meta-analyysissä toistettiin lukui-
sia aiemmin tunnettuja atopiaan liittyviä 
lokuksia, mikä osaltaan vahvistaa mene-

telmän ja aineiston sopivuutta atooppisen 
ihottuman geneettisen taustan tutkimises-
sa. Tieto perintötekijöistä tarjoaa enemmän 
ymmärrystä atooppisen ihottuman taustalla 
vaikuttavista molekyylibiologisista signa-
lointireiteistä. Tulevaisuudessa tuo tieto 
voidaan kääntää paremmiksi menetelmiksi 
atooppisen ihottuman hoidossa. Yleisellä ta-
solla biopankkeihin tallennetun geeni- ja re-
kisteritiedon käyttö tutkimuksessa voi antaa 
arvokasta uutta tietoa sairauksien taustalla 
vaikuttavista molekyylitason mekanismeista 
ja vastaavanlaisia tutkimuksia voitaisiinkin 
hyödyntää nykyistä enemmän myös lääke-
kehityksessä. ■
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Kertoisitko itsestäsi? 
Olen alkujani Klaukkalan kasvatti. Val-
mistuin ensin solu- ja molekyylibiologian 
maisteriksi (2012) ja myöhemmin filosofian 
tohtoriksi (terveystieteet, 2018) Jyväsky-

län yliopistosta. Virka-aikoina 
olen tutkija yrityksessä ja 

muina aikoina mielen-
maisemaltani enem-
pi taitelija. Ennen 
kaikkea olen kah-
den pienen äiti.

Miten sinusta 
tuli solubiolo-
gi? 
Ihmisen fysiolo-

giasta kertova las-
tenohjelma ”Olipa 
kerran elämä”, 
mikä lienee yhä 
monelle tuttu, 
kiehtoi jo lapsuu-
dessa ja johdat-
teli mukavasti so-
lujen maailmaan. 
P ienuudestaan 
huolimatta solut 
selittävät koko 
maailmassa ole-
vaa suuruutta. 
Solut ovat ker-

rassaan mainioita elämän perusyksiköitä! 
Biologia ja solut olivat siis hyvin luontainen 
valinta minulle.

Mitä teet tällä hetkellä? 
Tällä hetkellä vietän vauvantuoksuisia päiviä 
äitiyslomalla. Toimin tutkijana International 
Flavors and Fragrances -yrityksen Health & 
Biosciences -yksikössä. Toimipaikkani sijait-
see Kantvikissa Kirkkonummella. 

Millaisissa bioalan töissä olet urasi 
varrella työskennellyt ja mitä toimen-
kuvasi piti sisällään?
Aiemmassa työpaikassani, diagnostiik-
ka-alan yrityksessä, tehtäväni keskittyivät 
potilastietojärjestelmän päivityksiin. Ny-
kyisessä työpaikassani toimenkuvani pai-
nottuu kliinisten tutkimusten hallinnointiin 
sekä tieteelliseen kirjoittamiseen.

Mikä sai sinut päätymään nykyiseen 
työpaikkaasi? 
Hain avoinna olevaa tutkijan paikkaa. 
Työnkuva vaikutti hyvin mielenkiintoiselta 
ja pystyin näkemään oman silloisen osaa-
miseni asettuvan hyvin ilmoitettuun paik-
kaan.

Mikä työssäsi on kiehtovinta? 
Monikin asia kiehtoo! Ensisijaisesti minua 
motivoi yritys saavuttaa tai luoda jotain 
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yhteistä ja hyödyllistä. Työssä innostavat 
myös inspiroivat kollegat, jotka jakavat sa-
man mielenkiinnonkohteen, mutta katsovat 
asiaa hieman eri näkövinkkelistä.

Mikä työssäsi on haastavinta? 
Tiedon loputon määrä! Tämä on varmasti 
tuttua ja yhteistä kaikille tutkijoille.

Millaisia vinkkejä antaisit yrityspuolel-
le suuntaavalle nuorelle solubiologil-
le? 
Perehtyminen yrityksen toimintaan ja arvoi-
hin etukäteen ennen hakemuksen laittamis-
ta kannattaa. 

Mikä on erikoisin asia, johon olet tör-
männyt työssäsi/hauskin sattuma ura-
si aikana?
Olen huomannut, että vanhoihin kollegoihin 
törmää aina kulman takana -  olit sitten 
missä päin maailmaa tahansa. 

Mitä toivot tulevaisuudelta oman ura-
si suhteen?
Sopivasti haastetta, mielenkiintoisia ja mer-
kityksellisiä projekteja ja mahdollisuuksia 
edistää oman ja muiden ammatillisen mi-
nän kehittymistä.

Mitä muuta haluaisit vielä kertoa it-
sestäsi/urastasi? 
Oman urani näen olevan vasta kohtuu alku-
taipaleella. Ensi kerralla siis lisää tarinoita! 

Millaisia terveisiä lähettäisit uraansa 
kuumeisesti pohtiville solubiologiopis-
kelijoille?
Jokaiseen tehtävään oppii kunnolla vasta 
sitä tekemällä. Tämän onneksi tietävät myös 
työnantajat. Oman osaamisen sanoittamis-
ta/soveltamista on hyvä hieman miettiä. ■

”Uiden perille,     
kellumalla kaislikkoon.” 

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

NEW!

Qsep 
Bio-Fragment Analyzers
Fully automated capillary gel electrophoresis for 
DNA, RNA and proteins with fragment analyzer.

Qsep 1: For 1 to 8 samples 
(1 channel)

Check out video of 
the Qsep 1 here.

Qsep Cartridges
Qsep operates with exchangeable 
cartridges with integrated capillar-
ies, fl uorophores and gel matrixes. 

With each Qsep cartridge 200 samples can be run in 
total and there is a wide range of cartridges available for 
all research needs.

Qsep Bio-Fragment Analyzer
Run time of 2 to 7 minutes per 
sample. Resolution of 1-4 base pairs 
with detection sensitivity of 5 pg/µl. 

For every order, we donate to Baltic Sea protection.
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Tilaa 
ilmainen 
näyte!

info@nordicbiosite.com

OPTIBODIESTM 
”WHEN GOOD IS NOT ENOUGH” 
A product line by Nordic BioSite 

Kysymyksiä?

info@nordicbiosite.com

020 7432 007

Optimoidut vasta-aineet 
immunohistokemiaan
- CE/IVD

- 79 optimoitua vasta-ainetta, katso koko valikoima

- Spesifinen värjäystulos ilman taustavärjäytymistä

- Erinomaiset tulokset NordiQC kierroksilla 

Lue lisää ja tutustu valikoimaamme:

www.nordicbiosite.com/about/optibodies

BSH-7124  
Cytokeratin Pan (BS5)  
Lung adenocarcinoma

BSH-7959  
SOX10 (BS7) 
Melanoma High expressor
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Biopankki
- oikotie laadukkaaseen 
tutkimukseen ja tulevai-
suuden terveyteen
Enni Makkonen 
palvelukoordinaattori, Tampereen Biopankki, Tampere, Suomi
enni.makkonen@pshp.fi, 044 472 9389

Tiivistelmä

Biopankkien tehtävä on edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä tarjoamal-
la tutkimusten käyttöön suostumuksen antaneiden henkilöiden näytteitä ja tietoja. Bio-
pankkien kautta tutkija voi myös rekrytoida tutkittavia tutkimukseensa. Suomessa on 
yksitoista biopankkia, jotka tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Fingenious®-palvelu 
toimii yhteisenä asiointiväylänä kaikkiin Suomen julkisiin biopankkeihin, ja sen kaut-
ta voi käynnistää biopankkitutkimuksen yhdessä tai useammassa biopankissa kerralla. 
Tampereen Biopankki on yksi Suomen kuudesta sairaalabiopankista ja sen näyteko-
koelma koostuu mm. yli 45 000 henkilön verinäytteestä sekä yli 3,4 miljoonasta vuosien 
saatossa diagnostiikkaa varten kerätystä kudosnäytteestä. Biopankkien on mahdollista 
yhdistää näytteisiin niihin liittyviä tietoja potilasrekistereistä ja muista kansallisista re-
kistereistä.

Onko biopankkitoiminta tuttua? Tätä ky-
selin kymmeniä kertoja päivässä oman 

biopankkipolkuni alkumetreillä kesällä ja 
syksyllä 2019, kun me biopankkilähettiläät 
kiersimme Tampereen ja lähikuntien sairaa-
loiden auloissa ja erinäisissä tapahtumissa 

kertomassa ohikulkijoille, mitä biopankki-
toiminta on ja kuinka sen avulla jokainen 
voi omalta osaltaan olla mukana edistä-
mässä lääketieteellistä tutkimusta. Samalla 
tietysti tarjosimme mahdollisuuden antaa 
biopankkisuostumuksen. Tuona aikana sain 

TIEDEARTIKKELI
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hyvinkin selkeän kuvan siitä, että biopankki 
on vielä valtaosalle kansaa hyvin tuntema-
ton käsite. Samaan aikaan kirjoitin Pro gra-
du -tutkielmaani, jota varten olin selvittänyt 
tutkijoiden biopankkitietoisuuden tasoa - se 
oli myös heikoissa kantimissa. Tutkijoille 
tosin biopankki terminä ja ideana on vä-
hintään jokseenkin tuttu, mutta yllättävän 
usein heillä ei ole käsitystä kuinka sitä voisi 
omassa tutkimuksessa hyödyntää.

Nyt omassa työssäni Tampereen Biopan-
kin palvelukoordinaattorina teen tiivistä 
yhteistyötä nimenomaan tutkijoiden kanssa 
ja pääsen kädestä pitäen opastamaan heitä 
biopankkitutkimuksen käynnistämisessä. 
On ollut ilahduttavaa huomata, että viimei-
sen reilun vuoden aikana Tampereen omat 
tutkijat Taysissa ja Tampereen yliopistossa 
ovat aktivoituneet hyödyntämään biopank-
kia tutkimuksissaan. Myös kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla biopankkitutkimus-
ten määrä on kasvussa, mistä kertoo julki-
siin biopankkeihin yhteensä tulleiden esisel-
vitysten (+20 %) ja luovutuspyyntöjen (+16 
%) määrän kasvu vuonna 2021 verrattuna 
vuoteen 2020 (Fingenious®-tilasto, FINBB). 
Paljon on vielä kuitenkin tehtävää, jotta bio-
pankkitutkimuksesta tulisi akateemisen ja 
yritysten tekemän tutkimuksen arkipäivää. 
Toimikoon tämäkin kirjoitus yhtenä aske-
leena kohti tuota päämäärää. Kysynkin siis 
sinulta lukijalta: onko biopankkitoiminta 
tuttua? Toivon kirjoitukseni siivittävän aina-
kin yhden tutkijan viemään harkitsemansa 
biopankkitutkimuksen toteutusvaiheeseen 
ja lopuille istutan biopankkisiemenen itä-
mään; kenties biopankkitutkimus tulee si-
nulle tai kollegallesi ajankohtaiseksi joskus 
tulevaisuudessa. 

Yhdentoista biopankin maa
Biopankkien tehtävä on edistää lääketie-

teellistä tutkimusta ja tuotekehitystä tarjo-
amalla tutkijoiden käyttöön ihmisperäisiä 
näytteitä ja niihin liittyviä tietoja. Tavoit-
teena on, että tutkimuksissa hyödynnet-
tävät näytteet olisi jo valmiiksi kerättyinä 

biopankkiin, jotta tutkijan ei tarvitse ryhtyä 
suuritöiseen ja aikaa vievään näytekeräyk-
seen ennen varsinaisen tutkimuksen aloit-
tamista. Näin tutkimuksen teko helpottuu ja 
nopeutuu. Biopankkitutkimus ei kuitenkaan 
rajoitu pelkkiin näytteisiin ja tietoihin, vaan 

 »Biopankkitutkimuksissa voidaan 
hyödyntää biopankkeihin kerättyjä 
näytteitä, niihin liittyviä tietoja ja/
tai takaisinkutsua eli tutkittavien 
rekrytointia.

 »Fingenious®-palvelu osoittees-
sa Fingenious.fi toimii yhteisenä 
asiointiväylänä kaikkiin Suomen 
julkisiin biopankkeihin ja on ensim-
mäinen askel biopankkitutkimuksen 
käynnistämisessä.

YDINASIAT
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biopankkien kautta on mahdollista myös 
rekrytoida tutkittavia osallistumaan esimer-
kiksi kliinisiin tutkimuksiin tai kyselytutki-
muksiin.

Suomessa on yhteensä yksitoista bio-
pankkia. Kuusi biopankeista, Tampereen 
Biopankki mukaan lukien, toimii sairaaloi-
den yhteydessä ja ovat taustaorganisaatioi-
densa eli sairaanhoitopiirien ja yliopistojen 
omistamia. Muita biopankkeja ovat kansal-
lisia kohortteja hallinnoiva THL Biopankki, 
verenluovuttajien näytteitä keräävä Veripal-
velun Biopankki, verisairauksiin keskittyvä 
Hematologinen Biopankki, Oulun yliopis-
ton Pohjois-Suomen alueelta keräämistä 
väestöaineistoista koostuva Arctic Biobank 
sekä ainoa kaupallisen toimijan ylläpitämä 
biopankki, Suomen Terveystalon Biopankki. 
Biopankeilla on kullakin oma näytekokoel-
mansa ja suostumuksensa, mutta ne tekevät 

tiiviisti yhteistyötä. Biopankkien kansallista 
yhteistyötä koordinoi Biopankkien osuus-
kunta Suomi - FINBB.

Kaikkien julkisten biopankkien, eli kuu-
den sairaalabiopankin, THL Biopankin ja 
Arctic Biobankin kokoelmat ovat tutkijoi-
den tavoitettavissa yhden yhteisen palvelun 
kautta. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen, 
FINBB:n ylläpitämä Fingenious®-palvelu 
tarjoaa näkymän julkisten biopankkien ai-
neistoihin ja se toimii asiointiväylänä, kun 
tutkija haluaa tehdä esiselvityksen aineis-
tojen saatavuudesta tai hakea aineistoja 
käyttöönsä luovutuspyynnöllä yhdestä tai 
useammasta biopankista kerrallaan. Avaan 
biopankkitutkimuksen käynnistämisproses-
sia tuonnempana, mutta sitä ennen sukel-
letaan Tampereen Biopankin näytearkistoi-
hin.

Tamperelainen aarreaitta
Biopankkeihin kerätään näytteitä vapaa-

ehtoisen biopankkisuostumuksen antaneilta 
henkilöiltä. Jokaisella biopankilla on oma 
suostumuksensa, ja suostumuksen sekä 
näytteen voi antaa halutessaan yhteen tai 
useampaan biopankkiin. Oman työni kaut-
ta Tampereen Biopankki on luonnollisesti 
minulle tutuin, joten käytän sitä tässä esi-
merkkinä kuvaamaan yhden biopankin näy-
tekokoelmaa. Jokaisella biopankilla on omat 
hieman toisistaan poikkeavat kokoelmansa.

Tampereen Biopankki toimii kiinteänä 
osana Tampereen yliopistollista sairaalaa ja 
valtaosa näytteistämme on sairaalan potilai-
den näytteitä. Tyypillisimmin suostumuk-
sen antajilta otetaan biopankkiin verinäyte 
omaan terveydenhoitoon liittyvän näytteen-
oton yhteydessä. Tampereen Biopankin ve-
rinäytekokoelma koostuu yli 45 000 henki-
lön antamista verinäytteistä, jotka on jaettu 
eri näytelaatuihin (plasma, seerumi ja ko-
koveri; suurin osa kokoverinäytteistä on 
eristetty DNA:ksi) ja pieniin alieriin. Näin 

yhden näytteenantajan näytteestä riittää 
materiaalia useisiin tutkimuksiin. Tampe-
reen Biopankin seerumi- ja plasmanäytteet 
on kerätty kylmäketjua hyödyntäen, eli niitä 
on säilytetty ja käsitelty 4C:ssa keräyksestä 
varastointiin asti. Tämä tekee Tampereen 
Biopankin näytteistä ainutlaatuisia Suomes-
sa, sillä olemme ainoa biopankki, joka kerää 
näytteet kylmäketjua hyödyntäen. Näyttei-
den pitkäaikaissäilytys tapahtuu Tampereen 
yliopiston tiloissa nestetyppisäiliöissä.

Verinäytteiden lisäksi biopankkiin kertyy 
histologisia näytteitä eli esimerkiksi leikka-
usten yhteydessä otettuja syöpäkudosnäyt-
teitä tai muita kudoskoepaloja. Diagnos-
tiikkaa varten otetuilla kudosnäytteillä on 
biopankkisuostumuksen antaneiden osalta 
dualistinen käyttötarkoitus; ensisijaisesti 
näytteitä käytetään diagnostisiin tarkoituk-
siin, mutta mikäli näytemateriaalia on tar-
peeksi myös mahdollisen tulevan diagnos-
tisen tarpeen turvaamiseksi, voidaan pieni 
osa näytteestä tai esimerkiksi skannattu 
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kuvatallenne luovuttaa tutkimuskäyttöön. 
Diagnostiset kudosnäytteet muodostavat 
suurimman osan näytekokoelmastamme, 
sillä niitä on yhteensä yli 3,4 miljoonaa. 
Biopankin haltuun on siirretty yleisellä tie-
donannolla ennen biopankkilain voimaan 
astumista (1.9.2013) kerätty näytearkisto, ja 
vanhimmat näytteistä on 1960-luvulta.

Osalta syöpäpotilaista kerätään myös en-
nen ja jälkeen leikkauksen ctDNA-näytteet 
(engl. circulating tumor DNA, kasvaimen 
verenkiertoon erittämä DNA) sekä pakas-
tettava tuorekudosnäyte leikkauksen yhtey-
dessä. Lisäksi biopankkiin talletetaan alun 
perin diagnostiikkaa varten kerättyjä ai-
vo-selkäydinneste- eli likvorinäytteitä.

Biopankin näytekokoelma kasvaa jatku-
vasti ja uusia näytelaatuja voidaan harkin-
nan ja tutkijoiden toiveiden mukaan lisätä 

nykyisten rinnalle. Kuuntelemme herkällä 
korvalla tutkijoiden toiveita ja hiljattain 
esimerkiksi ctDNA-näytteidemme käsitte-
lyn menettelytapaa muutettiin vastaamaan 
paremmin tutkijoiden tarpeita. Mikäli val-
miiksi kerätty näytekokoelma ei sellaisenaan 
palvele tutkimuksen tarpeita, on keräystapa 
mahdollista räätälöidä yksinomaan tiettyä 
tutkimusta varten. Tällöin voidaan kerätä 
esimerkiksi aikasarjanäytteitä potilaan hoi-
topolun eri vaiheista tai sellaisia näytelaa-
tuja, jotka eivät peruskeräykseemme kuulu. 
Biopankkitutkimuksen mahdollisuudet ovat 
siis laajat ja tavoitteenamme on viedä tut-
kimusideat huolellisen suunnittelun kautta 
toteutukseen ja näin edesauttaa meitä ja tu-
levia sukupolvia hyödyttävien tutkimustu-
losten syntymistä.

Näyte ilman tietoja on kuin kirja ilman 
sanoja

Nyt on puhuttu paljon näytteistä, ja näyt-
teet ehkä ensimmäisenä mieleen tulevatkin, 
kun mainitaan biopankki. Mutta mitä hyö-
tyä olisi näytteistä, jos ei tiedettäisi niiden 
antajista mitään? Nimenomaan näytteisiin 
liitettävät tiedot tekevät biopankkinäytteistä 
arvokkaita aarteita. Suomessa on erityisen 
hyvät edellytykset yhdistää näytteisiin näyt-
teenantajan tietoja, sillä Suomen terveyden-
huoltojärjestelmä perustuu pitkälti julkisiin 
terveydenhuollon palveluihin, minkä myötä 
meillä on laajat potilastietorekisterit, jotka 
sisältävät tietoja pitkältä aikaväliltä. Lisäksi 
Suomessa on käytössä henkilötunnus, jonka 
avulla potilastietorekistereistä sekä muista 
julkisista rekistereistä voidaan etsiä henki-
löön liittyviä tietoja ja yhdistää niitä näyttei-
siin biopankkilain sallimin rajoin. Biopank-
kilain ansiosta näytteenantajan oikeudet on 
turvattu ja biopankkitoiminta tarkasti sää-
deltyä.

Usein kuulee kysyttävän, mitä tietoja 

”biopankin rekistereissä” säilytetään. Jos 
olisimme pelkästään omien rekisteriemme 
varassa, näytteisiin liitettävät tiedot jäisi-
vät hyvin ohuiksi, sillä biopankki säilyttää 
omissa rekistereissään lähinnä biopankki-
suostumuksen ja -näytteenoton yhteydes-
sä kerättyjä tietoja, kuten henkilötunnus, 
suostumus- ja näytteenottoaika, ei siis vielä 
mitään tietoja esimerkiksi henkilön sai-
rauksista. Kaikki muu tieto yhdistetään 
biopankkinäytteisiin sairaalan potilastieto-
rekistereistä ja lisäksi on mahdollista hakea 
kansallisista rekistereistä sellaisia tietoja, joi-
ta ei sairaalan rekistereistä löydy, esimerkik-
si kuolinsyytietoja Tilastokeskukselta.

Biopankin omien rekisterien tietova-
ranto kuitenkin karttuu tehtyjen biopank-
kitutkimusten myötä, sillä biopankkilain 
mukaan biopankkiaineistoja hyödyntävistä 
tutkimuksista palautuu tutkimuksessa syn-
tynyttä dataa biopankkeihin. Nämä tiedot 
ovat tulevien tutkimusten hyödynnettävis-
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sä ja erinomaisena esimerkkinä tällaisesta 
palautuneesta tiedosta toimii genomidata. 
Esimerkiksi suuresta, puoli miljoonaa suo-
malaista kattavasta väestötutkimuksesta 
nimeltä FinnGen palautuu biopankkeihin 
biopankkinäytteistä analysoitua genotyyp-

pidataa, jota voidaan hyödyntää myöhem-
missä tutkimuksissa. Tutkimustiedon palau-
tumisen ansiosta biopankkiaineistot ikään 
kuin kasvavat korkoa tehtyjen biopankkitut-
kimusten myötä.

Takaisinkutsututkimus - vähemmän 
tunnettu biopankkitutkimuksen 
mahdollisuus

Perinteiseksi biopankkitutkimukseksi 
mielletään biopankkinäytteitä ja niihin liit-
tyviä tietoja hyödyntävä tutkimus. Hieman 
tuntemattomampi biopankkien tarjoama 
mahdollisuus on ns. takaisinkutsuminen, 
eli biopankki voi kutsua suostumuksen 
antaneiden joukosta tutkijan antamin kri-
teerein valikoidut henkilöt osallistumaan 
tutkimukseen. Tämän mahdollistaa bio-
pankkisuostumuksen yhteydessä annettu 
vapaaehtoinen yhteydenottolupa liittyen 

sellaisiin tutkimuksiin, joita biopankkisuos-
tumus itsessään ei mahdollista. Suurin osa 
biopankkisuostumuksen antaneista tämän 
luvan antaa, joten tutkimukseen kutsutta-
vien joukosta on mahdollista saada hyvin-
kin suuri. Kutsun saavat henkilöt voidaan 
valikoida minkä tahansa käytössämme ole-
van rekisteritiedon perusteella, esimerkiksi 
diagnoosien tai iän perusteella, jopa tietyn 
geneettisen variantin perusteella, jos henki-
löltä tämä tieto on saatavilla.

Biopankkitutkimuksen toteutus 
pähkinänkuoressa

Miten biopankkiaineistoja sitten saa 
käyttöönsä ja kuinka käynnistetään bio-
pankkitutkimus, oli se sitten näytteitä, tieto-
ja, tutkittavien kutsumista tai kaikkia näitä 
sisältävä? Ensimmäinen askel on jo edellä 
mainittu Fingenious®-palvelu, jonka kautta 
voi ensin selailla julkisten biopankkien näy-
temääriä koko Suomen tasolla. Tarkemman 
ja tarvittaessa biopankkikohtaisen näytesaa-
tavuustiedon saa lähettämällä esiselvityksen 
samaisen palvelun kautta yhteen tai useam-
paan biopankkiin.

Varsinainen hakemus aineistojen käyttä-
miseksi eli luovutuspyyntö lähetetään myös 
Fingenious®-palvelun kautta. Tässä vaihees-
sa tutkimuksen yksityiskohdat ja haettava 
materiaali tulee olla hyvin selvillä ja luovu-

tuspyyntöön sekä liitteenä toimitettavaan 
tutkimussuunnitelmaan tarkasti kuvattuna. 
Muista tarvittavista liitteistä löytyy tiedot 
Fingenious.fi-sivustolta. Tampereen Bio-
pankki ei vaadi tutkimuksilta eettisen toi-
mikunnan käsittelyä, sillä oma tieteellinen 
ohjausryhmämme arvioi tutkimusten eetti-
syyden ja tieteellisen tason ennen biopankin 
johtajan tekemää virallista luovutuspäätöstä. 
Poikkeuksen eettisen toimikunnan puollon 
tarpeesta tekevät tutkimukset, joissa tutkit-
taviin ollaan yhteydessä, kuten takaisinkut-
sututkimukset.

Kun tutkimus on arvioitu ja hyväksyt-
ty biopankissa, tehdään aina kirjallinen 
sopimus ennen tutkimuksen aloittamista. 
Tämän jälkeen ollaankin valmiita aloitta-
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maan biopankkitutkimuksen toteutus. Bio-
pankin henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä 
tutkijoiden kanssa etenkin tutkimuksen 
alkuvaiheessa, jotta oikea materiaali löytää 
oikein käsiteltynä tutkijalle. Tutkimustulos-
ten valmistuttua tutkimuksesta palautetaan 
esimerkiksi mittaustuloksia tai vaikkapa 
sekvensointidataa biopankkiin tulevien tut-
kimusten hyödynnettäväksi. Biopankkitut-
kimuksista tehdään biopankkilain edellyt-
tämänä aina myös julkaisu. Yksityiskohdat 

julkaisujen vaatimuksista, kuten myös pa-
lautuvasta datasta tehdään sopimusvaihees-
sa.

Pyrimme tekemään tutkimuksen toteu-
tuksesta, biopankkilain sallimissa rajoissa, 
mahdollisimman joustavaa ja tutkijoiden 
omia toiveita huomioivaa. Teemmehän töitä 
nimenomaan lääketieteellisen tutkimuksen 
edistämiseksi - meidän ja tulevien sukupol-
vien yhteiseksi hyväksi.

Lopuksi
Onko biopankkitoiminta tuttua? Toivon, 

että tämän lukemisen jälkeen edes hieman 
tutumpaa ja kynnys biopankkitutkimuk-
sen aloittamiseen olisi aiempaa matalampi. 
Biopankkitoiminta juurtuu osaksi sairaa-
loiden arkea sekä akateemisten ja yritysten 
tutkimusprosesseja vähitellen. On kuitenkin 
palautettava mieleen, että olemme kaikki 
vielä uuden äärellä, onhan biopankkeja ollut 
Suomessa vasta vuodesta 2014 lähtien. Bio-

pankit ja Biopankkien osuuskunta FINBB 
tekevät jatkuvasti töitä prosessiensa kehit-
tämiseksi sekä keskinäiseksi harmonisoimi-
seksi, jotta tutkijat saisivat mahdollisimman 
sujuvaa sekä yhdenmukaista palvelua bio-
pankkitutkimusta tehdessään. Muutaman 
viime vuoden aikana on yhdessä otettu val-
tavia harppauksia kohti maailman parasta 
biopankkimaata, ja me Tampereella teemme 
ylpeänä osamme tästä työstä. ■ 
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Luulo kuulosta ei ole Luulo kuulosta ei ole 
tiedon väärtitiedon väärti
Tiesitkö, että jopa 25 000 aistinsolua her-

moratoineen työskentelevät taukoamat-
ta sisäkorvamme simpukassa rekisteröidäk-
seen ja välittääkseen kaiken kuulemamme 
aivoihimme? Jo osittainenkin vaurio näiden 
simpukan karvasolujen toiminnassa aikaan-
saa kuulovaurion, josta Suomessakin kärsii 
yli 750 000 ihmistä. Vaikka kuulon alenema 
iskisi vain toiseen korvaan, ovat seuraukset 
siltikin varsin häiritsevät: yhdellä korvalla 
kun vaan ei kuule yhtä hyvin kuin kahdel-
la. Puheen erotuskyky jopa vähäisessäkin 
taustamelussa alenee, sillä normaalikuuloi-
sella puheääni ja taustahäly tulevat korviin 
hieman eri aikaa ja eri voimakkuudella, 
minkä ansiosta kuuloradan hermoverkko 
kykenee suodattamaan puheen esiin hälyn 
seasta. Toispuoleisesta kuulon alenemasta 
kärsivät ihmiset, joihin itsekin lukeudun, 
saattavat joutua turvautumaan lukemaan 
huulilta ymmärtääkseen puhetta. Tämän li-
säksi meiltä puuttuu kokonaan suuntakuulo, 
minkä vuoksi emme tiedosta, mistä suun-
nasta ääni kulloinkin tulee.

Kodinkoneiden lukuisat hälytys- ja 
merkkiäänet yhdistettynä olemattomaan 
suuntakuulooni ovatkin tuoneet ihan oman-
laisensa haasteen kotioloihin. Moderneista 
kodinkoneista lähes kaikki nimittäin kom-
munikoivat käyttäjänsä kanssa erilaisin piip-
pauksin. Sinänsä merkkiäänet ovat toki ihan 
hyödyllisiäkin ilmoittaessaan esimerkiksi 
pesukoneen pesuohjelman valmistumisen, 
kahvin tippumisen tai pakastimen oven auki 
jäämisen. Olen silti valitettavan usein löytä-
nyt itseni säntäilemästä pitkin taloa yrittäen 

paikallistaa, mistä koneesta harvakseltaan 
kuuluva merkkiääni tällä kertaa mahtaakaan 
kuulua. Ilman suuntakuuloa melunlähteen 
paikallistaminen on lähes mahdoton tehtä-
vä, ellen sitten vahingossa satu seisomaan 
syyllisen kodinkoneen välittömässä lähei-
syydessä piippauksen kuuluessa. Niinpä 
mysteeriäänten metsästämiseen on melkein 
poikkeuksetta valjastettava joku toinen per-
heenjäsen, jotta saamme palautettua hiljai-
suuden jälleen tupaan.    

Koronapandemian aikana omaa kommu-
nikointiani ovat merkittävästi hankaloitta-
neet kaikkien kasvoja koristavat kasvomas-
kit, jotka ovat tehneet huuliltalukemisen 
mahdottomaksi. Lisäksi kauppojen kassoil-
la sekä monilla muillakin asioimistiskeillä 
yleistyneet suojapleksit ovat entisestään mo-
nimutkaistaneet kommunikointia myyjien 
kanssa, sillä pleksit ovat blokanneet loputkin 
maskin takaa vaimeasti kantautuneesta pu-
heäänestä. Monet asiointireissut vaikkapa 
apteekkiin ovatkin omalta osaltani aiheut-
taneet vähintäänkin turhautumista tai peräti 
alkukantaisen pakenemisreaktion kommu-
nikoinnin osoittautuessa liian haasteelliseksi 
maskien ja pleksien kuorruttamassa maail-
massa.  Tehokkaimmaksi selviytymistavaksi 
näissä haastavissa kommunikaatiotilanteis-
sa onkin osoittautunut ahkera nyökyttely 
myöntymisen merkiksi sekä pikainen pois-
tuminen tilanteesta heti asian tultua jok-
seenkin hoidetuksi. 

Toisaalta läsnäoloa vaativat palaverit kai-
kuvissa neuvotteluhuoneissa ovat korvautu-
neet lähes täysin etäkokouksilla Teamsissä, 

KOLUMNI
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mikä puolestaan on etupäässä helpottanut 
muiden osallistujien puheenvuorojen kuu-
lemista. Laadukkaat vastamelukuulokkeet 
yhdistettynä mahdollisuuteen vääntää ää-
nenvoimakkuuden nupit kaakkoon ovat 
parantaneet kykyäni erottaa puhetta verrat-
tuna kolkoissa neukkareissa suuren neuvot-
telupöydän ympärillä käytyihin palaverei-
hin. Tällaisissa tilanteissa valitettavan usein 
juuri suuntakuulon puute on saanut pääni 
kääntyilemään viipperän lailla, jotta olen 
pystynyt paikallistamaan puhujan ja naulit-
semaan katseeni hänen kasvoihinsa mah-
dollista huuliltalukemista varten. Toki etä-
palavereissakin usein toivoisin, että kaikki 
osallistujat laittaisivat videokameransa pääl-
le, sillä tiukan paikan tullen toisen ihmisen 
suun liikkeiden ja eleiden näkeminen paran-
tavat viestin perille menoa huomattavasti. 

Kuuloahan voidaan toki kuntouttaakin, 
mutta se kannattaa aloittaa mahdollisim-
man varhain. Huonokuuloinen joutuu alati 
pinnistelemään kuullakseen oikein, mikä 
voi olla varsin uuvuttavaa pidemmän päälle. 
Tämän vuoksi on tärkeää päästä kuulon tut-
kimukseen ajoissa ja saada kuulokoje mie-
luummin myöhään kuin ei milloinkaan. Itse 
asiassa kuulokoje on tapana hankkia jopa 
10 vuotta liian myöhään, vaikka kuulo on 
voinut olla jo pitkään tasolla, jolla kojeesta 
olisi ollut todellista hyötyä. Omakin koke-
mukseni tukee sopivasti tätä väittämää, sil-
lä sain vastikään julkisen terveydenhuollon 
kustantaman kuulokojeen kompensoimaan 
vaikeasta kuuloviasta kärsivää vasenta kor-
vaani. Ehdin tosin kamppailla heikentyneen 
kuulon aiheuttamien haasteiden kanssa jo 
yli 10 vuoden ajan, sillä olin siinä uskos-

sa, ettei kuulovauriotani edes voida korjata 
kuulokojeen avulla. Luulo ei kuitenkaan täl-
läkään kertaa ollut tiedon väärti ja nykyisin 
opettelen taas kuulemaan uudelleen kahdel-
la korvalla.

Ympäröivä äänimaailma on sittemmin 
selkeästi monipuolistunut, sillä kuulen ul-
koillessa jopa lintujen viserryksen, joka 
ilman kuulokojetta lenkkeillessäni saattoi 
jäädä lähes kokonaan autoista kuuluvan 
taustamelun alle. Jännityksellä odotan, 
mahdanko kesällä erottaa myös heinäsirk-
kojen sirityksen, vaikkakin takuuta tämän 
kilpalaulannan kuulemisesta ei kuulokojeel-
lakaan varustetulle voida luvata. Paahteista 
kesää ja heinikon suhinaa tässä sitten vaan 
odotellen simpukan karvasolut ojossa. ■

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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Imusuonitiheyden 
merkitys pankreaattisen 
duktaalisen 
adenokarsinooman 
ennusteessa 
– preliminääritutkimus Oulun yliopistollisessa sairaalassa 
vuosina 2000–2020 kirurgisesti hoidetuista potilaista

Milla Pelttari1, Heikki Huhta2,3

1Lääketieteen opiskelija, Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, MED, milla.pelt-
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Tiivistelmä

Pankreaattinen duktaalinen adenokarsinooma (PDAC) on huonoennusteinen haiman 
kasvaintauti, jonka tarkkaa kokonaiselossaoloaikaa on vaikea ennustaa. Muiden syö-
pätyyppien tutkimuksista on saatu viitteitä, että kasvaimen sisäisen imusuonitiheyden 
määrittäminen voisi toimia työkaluna ennusteen muodostamisessa. OYS:ssa viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana operoitujen PDAC-tapausten pohjalta on käynnissä 
retrospektiivinen tutkimus mahdollisesta imusuonitiheyden ja elossaoloajan ennusteen 
välisestä yhteydestä. Tutkimuksessa käytetään validaatiokohorttina Keski-Suomen kes-
kussairaalan vastaavaa potilaskohorttia vuosilta 2000–2016. 

Tutkimuskohortin aineisto on kerätty Biopankki Borealiksen näytearkistosta. Biopank-
kien näytearkistojen ja -käsittelypalveluiden hyödyntäminen helpottaa huomattavasti 
tutkimuksen käytännön toteuttamista ja aineiston kokoamista.  Toisaalta biopankkiuu-
distuksen myötä näytehallinnan- ja käsittelyn kuluvastuu on siirtynyt yliopistolta tut-
kijan harteille. Suuren otoksen näytetutkimuksissa tämä vie usein merkittävän suuren 
lohkon tutkimusbudjetista. 

TIE
DEARTIK

KELI
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Pankreaattinen duktaalinen adenokar-
sinooma (PDAC) on haiman yleisin 

maligni kasvaintauti kattaen noin 85–95 % 
haimasyöpätapauksista (Jin & Bai 2020, Sie-
gel et al. 2021). PDAC:lla on huono maine 
synkän ennusteensa vuoksi: viiden vuoden 
elossaoloennuste taudissa on noin 5 %. Kui-
tenkin multimodaalihoidoilla, joissa on-
kologinen ja kirurginen hoito yhdistetään, 
ennuste on huomattavasti parempi (25–30 
%) (Vincent et al. 2011, Miller et al. 2016, 
Bengtsson et al. 2020).

Kansainvälisten arvioiden mukaan 
PDAC tulee olemaan toiseksi yleisin syö-
päkuoleman aiheuttaja länsimaissa vuoteen 
2030 mennessä (Park et al. 2021, Siegel et al. 
2021). Korkein ikästandardoitu esiintyvyys 
(engl. age-stadardized incidence rate, ASR) 
löytyy Euroopasta, vaihdellen maittain 6,7–
11,2 tapausta 100 000 asukasta kohden (Bray 
et al. 2018). Suomessa todetaan vuosittain 
yli 1100 uutta PDAC-tapausta, ja globaalin 
trendin mukaisesti esiintyvyys on nousussa 
myös Suomessa (Pitkäniemi et al. 2020). 

PDAC:n synkkää ennustetta selittävät 
osaltaan myöhäinen havaitseminen, varhai-

nen metastasointi sekä syöpäsolujen heikko 
vaste lääkkeelliseen kemoterapiaan (Con-
roy et al. 2011, von Hoff et al. 2011). Suu-
rin yksittäinen tekijä huonossa ennusteessa 
on myöhäisestä havaitsemisesta ja nopeasta 
invaasiosta johtuva laaja levinneisyys havait-
semishetkellä. Havaitsemisvaiheessa noin 
85 % tapauksista on levinneessä vaiheessa, 
eivätkä täten ole enää multimodaalisen hoi-
don piirissä (Stathis & Moore 2010, Klaiber 
et al. 2018). Solutasolla PDAC:lle tyypillisiä 
piirteitä ovat terveen haimakudoksen runsas 
korvautuminen sidekudoksella (fibroosi) ja 
syöpäsolukon tunkeutuminen hermoraken-
teiden ympärille (engl. perineural invasion, 
PNI) sekä paikallisiin imu- ja verisuoniin 
(Kuvat 1A ja 1B).

PDAC:n aggressiivisen luonteen taustal-
la olevaa mekanismia ei tarkasti tunneta, 
mutta yhtenä keskeisenä tekijänä on kas-
vainsolujen ja strooman välinen interaktio. 
(Ireland et al. 2016). PDAC:n levinneisyyttä 
arvioidaan TNM-luokituksella, joka huomi-
oi kasvaimen koon (T), sekä etäpesäkkeiden 
esiintyvyyden paikallisissa imusolmukkeis-
sa (N) ja muissa kauempana sijaitsevissa 

 » Pankreaattinen duktaalinen adenokarsinooma (PDAC) on haiman yleisin maligni 
kasvaintauti, ja sen ennuste on erittäin huono. 

 » Leikkaushoidon läpikäyneiden potilaiden elossaoloennusteen tarkempaan muo-
dostukseen ei ole löydetty riittävän hyvää ennusteellista arvoa omaavaa tekijää. 

 » PDAC:n yhteydessä olisi hyvä tutkia sellaisia ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä, 
jotka edesauttavat yksilöllisen ennusteen muodostusta muissa karsinoomissa. 

 » Kasvaimen sisäisen imusuonitiheyden määrittämisen uskotaan helpottavan elos-
saoloennusteen tarkentamista.

 » Biopankkien laajojen näytearkistojen avulla saadaan helpommin riittävän kattava 
näyteotos kudosnäytteisiin pohjautuvien tutkimusten tekemiseksi. Toisaalta näy-
tehallinnan siirryttyä biopankeille, on tutkijalle siirtynyt aiempaa huomattavasti 
suurempi kuluvastuu.

YDINASIAT
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elimissä (M). TNM-luokittelun pohjalta 
määritellään potilaan saama hoitopolku.  
PDAC:n kohdalla TNM-luokittelu ei kui-
tenkaan yksittäisenä tekijänä riitä määrittä-
mään potilaan tarkkaa ennustetta, sillä leik-
kauksen jälkeisen elossaoloajan on havaittu 
vaihtelevan samankin levinneisyysluokan 
potilaiden kesken suuresti, mediaanin ol-
lessa 11–13 kuukautta (Xu et al. 2015, Birn-
baum et al. 2019, Xie et al. 2020).

PDAC:n ennusteen tiedetään olevan 
huono, mutta tarkempaa ennustetta elossa-
oloajasta ei ilman muita tarkempia ennus-
teellisia tekijöitä voida muodostaa. PDAC:n 
kohdalla tällaista ennustetta parantavaa te-
kijää, kuten yksittäistä solutason suuretta, ei 
ole toistaiseksi löydetty. Tällaisten tekijöiden 
löytyminen olisi kuitenkin tärkeää paitsi en-
nusteen muodostuksen niin myös hoitopää-
tösten tekemisen tueksi. 

Tutkimuksen tausta
Kasvaimen sisäisen imusuonitiheyden 

(engl. intratumoral lymphatic vessel den-
sity, ILVD) on havaittu olevan yhteydessä 
potilaan pidempään elossaoloaikaan eri 
syöpätyypeissä, kuten suun levyepiteelikar-
sinoomassa ja ruokatorven adenokarsinoo-
massa (Brundler et al. 2006, Chen et al. 
2021). PDAC:ssa näiden muuttujien suhdet-
ta ei kuitenkaan ole vielä tutkittu riittävän 

kattavin aineistoin, mutta on perusteltua 
olettaa saman suuntaisen yhteyden olevan 
mahdollinen myös PDAC:n kohdalla. Mi-
käli tällainen yhteys löytyisi, olisi sen myötä 
saatavaa ennusteellista mallia mahdollista 
käyttää tarkemman elossaoloennusteen laa-
timiseen haiman resektionäytteiden histo-
patologisen tutkimuksen perusteella. 

Tutkimuskysymys ja tavoite
Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on 

tarkastella kasvaimen sisäisen imusuoniti-
heyden (ILVD) vaikutusta PDAC potilaiden 

leikkauksen jälkeiseen kokonais-elossaolo-
aikaan. Toisena tavoitteena on tarkastella 
ILVD:n ilmentymisasteen yhteyttä aiemmin 

Kuva 1. Esimerkkikuvat PDCA:n histologiasta. A. Normaalin eksokriinisen haiman asinaarisolukon (keltai-
nen nuoli) vieressä on invasiivinen syöpätiehyt (valkoinen nuoli). Kuvassa merkittynä myös normaali tiehyt 
(musta nuoli) sekä endokriinisen haiman Langerhansin saareke (vihreä nuoli). Kuvat otettu 20x objektii-
villa. B. Perineuraalinen invaasio (valkoinen nuoli, hermo indikoitu asteriskillä), jonka vieressä normaa-
lia haiman asinaarisolukkoa, sekä normaalina lobulusrakenteena, että hajanaisempina esiintyminä vahvan 
fibroosin takia. Kuvat otettu 20x objektiivilla.
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tunnettuihin histopatologisiin riskitekijöi-
hin. Tutkimuksella luodaan myös pohja 
saman aineiston muiden histopatologisten 

ominaisuuksien ennusteellisen arvon mää-
rittämiselle muissa tutkimuksissa. 

Aineiston valinta ja biopankin rooli
Tutkimus on retrospektiivinen kahden 

keskuksen kohorttitutkimus, joka kattaa 
kirurgisen hoidon läpikäyneet PDAC-poti-
laat. Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) 
kohortti toimii tutkimuskohorttina ja Kes-
ki-Suomen Keskussairaalan (KSKS) kohort-
ti validaatiokohorttina. OYS:n näytteet on 
kerätty aikaväliltä 1. tammikuuta 2000–31. 
joulukuuta 2020 ja KSKS:n aikaväliltä 1. 
tammikuuta 2000–31. joulukuuta 2016 
(Tahkola et al. 2018).

Tutkimuksen ensisijaisena valintakritee-
rinä oli histologisesti varmistettu primää-

rinen PDAC (ICD-koodi C25). Vain ne 
leikkausnäytteet, jotka sisälsivät varmiste-
tusti neoplastista kasvua, hyväksyttiin tutki-
mukseen. Tapaukset on kaksoisidentifioitu 
käyttäen LESU-leikkaustietojärjestelmää ja 
patologian näytehallintaohjelmaa, QPati:a. 
Tutkimukseen sopivia tapauksia tunnistet-
tiin noin 240 ja näiden tapausten näytelasit 
tilattiin Pohjois-Suomen Biopankki Borea-
likselta. Validaatiokohorttina toimivan KS-
KS:n aineiston (Tahkola et al. 2018) lopulli-
nen koko oli 108 potilastapausta. 

Aineiston tutkinta ja seuraavat vaiheet
Tämän artikkelin kirjoittamisajan-

kohtana (04/2022) tutkimus on edennyt 
vaiheeseen, jossa näytelasit on valittu ja 
uudelleenarvioitu patologien toimesta. Ar-
tikkelissa käydään läpi tutkimuksen seuraa-
vat vaiheet niin kuin ne on tarkoitus tutki-
mussuunnitelman mukaisesti toteuttaa. 

Alkuperäiset diagnostiset HE-lasit tut-
kittiin mikroskooppisesti, ja jokaisesta 
tapauksesta valittiin edustavin näyte jat-
kotutkimuksiin. Näytelasin edustavuuden 
arvioinnissa huomioitiin neoplastisen ku-
doksen määrä ja laajuus, kudoksen säilynei-
syys fiksaatiossa sekä mahdollinen syöpäso-
lujen invaasiorintama leikkeen rasvakudosta 
kohti. Valittujen näytteiden soveltuvuus 
tutkimukseen varmistettiin vielä tutkimuk-
sessa mukana olevien vatsaelinpatologiaan 
suuntautuneiden patologien toimesta.

Osa tutkimukseen valituista näytteistä oli 
yli kaksikymmentä vuotta vanhoja, minkä 
vuoksi kaikista näytteistä tullaan tilaamaan 
uudet HE-lasit. Tällä edesautetaan näyt-

teiden vertailukelpoisuutta ja helpotetaan 
tutkittavuutta. Uudet lasit skannataan di-
gitaaliseen muotoon käyttäen Aperio AT2 
-näytelasiskanneria (Leica Biosystems). 
Skannattujen näytelasien mukaan valitaan 
kolme kohtaa, joiden perusteella alkuperäi-
sestä kudosblokista otetaan näytteet kudos-
mikrosiruun (engl. tissue microarray, TMA) 
käytettäviksi. TMA:t valmistetaan käyttäen 
Galileo CK4500 -laitetta. TMA-tekniikkaa 
käyttämällä saadaan huomattavan suuri 
määrä näytteitä kerralla käsiteltyä ja tutkit-
tua immunohistokemiallisilla värjäyksillä 
ilman että tulosten toistettavuus heikkenee 
(Ilyas et al. 2013). Kudosnäytteet värjätään 
anti-LYVE-1-vasta-aineella. LYVE-1 on 
pääsääntöisesti imusuonten endoteelissä 
ilmenevä hyaluronireseptori (Sahni et al. 
2005). LYVE1-värjäyksellä mahdollistetaan 
PDCA-näytteissä olevien imusuonten ha-
vainnointi ja niiden tiheyden laskeminen.

Varsinainen ILVD-mittaus tehdään ma-
nuaalisesti laskemalla jokaisesta näytteestä 
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imusuonitiheys useammasta kohdasta ja 
määrittämällä näiden perusteella näytekoh-
tainen keskiarvo. Mittayksikkönä käytetään 
kpl/mm2 ja suurennoskertoimena 40x. 
Tilastoanalyysiä varten tiheys jaetaan me-
diaanin mukaan kahteen luokkaan (matala, 
korkea).

Saadun datan tilastollisiin analyysei-
hin käytetään SPSS-tilasto-ohjelmaa v. 27 
(IBM Corp.). Varsinaisten muuttujien vä-
lisen vertailun lisäksi analyysissä arvioi-
daan arvioitsijoiden välistä yhtenevyyttä. 

Elossaoloajan määrittämiseen käytetään 
Kaplan-Meier-metodia, ja ryhmien välisiä 
eroja verrataan log-rank-testillä. Monimuut-
tuja-analyysit tehdään Cox-regressiomallia 
käyttäen, ja niissä otetaan huomioon muun 
muassa ikä, sukupuoli, operaatiovuosi, kas-
vaimen erilaistumisaste ja neoadjuvantti-
hoito. Tulokset ilmoitetaan keskiarvoina, 
mediaaneina, prosentteina, keskihajontana 
tai riskisuhteena (HR). Mikäli analyysien 
p-arvo on alle 0,05, voidaan tuloksia pitää 
tilastollisesti merkitsevinä. 

Tulosten tulkinta ja merkitys
Tutkimuksen avulla saadaan lisätietoa 

ILVD:n merkityksestä PDAC:n taudinku-
lussa, sekä luodaan uusia kliinisiä työkaluja 
taudin tarkempaan luokitteluun. Tutkimuk-
sen avulla kyetään osoittamaan, liittykö esi-
merkiksi matala ILVD kasvaimen suureen 
kokoon tai etäpesäkkeitä lähettäneeseen 
tautiin, joiden tiedetään olevan huonon en-
nusteen merkkejä. Lisäksi tutkimus auttaa 
osoittamaan, onko huonon ennusteen omaa-
vien potilaiden näytteissä matala ILVD. Mi-
käli näin on, varianssianalyysillä pystytään 
selvittämään, onko matala ILVD itsenäinen 
ennusteellinen tekijä, tunnettujen riskiteki-
jöiden vaikutuksia säätämällä. Tutkimuksel-

la ei kuitenkaan kyetä osoittamaan syy-seu-
raussuhteita, eikä ILVD:n merkityksen 
biologista mallia PDAC etenemisessä, eikä 
tutkimuksen tavoite ole selvittää kasvaimen 
sisäisten imusuonten mekanistista merki-
tystä PDAC:n etenemisessä. Tutkimuksen 
avulla voidaan kuitenkin löytää syövän bio-
logisesta käyttäytymisestä mahdollisia uusia 
terapeuttisia kohteita. 

Mikäli PDAC:n ennusteen ja imusuoni-
tiheyden välistä yhteyttä ei havaita, viittaa 
se siihen, ettei ILVD ole käytettävissä en-
nusteellisena tekijänä. Tällöin etsintä tulee 
suunnata muihin potentiaalisiin PDCA:n 
ominaisuuksiin.

Lopuksi: PDAC-tutkimuksen ja biopank-
kiyhteistyön tärkeys

Tieteellistä arvoa antavan tutkimuksen 
saavuttamiseksi tutkimusotoksen tulee olla 
riittävän suuri, jotta saatuja tuloksia voi-
daan pitää valideina. Koska vain noin 15 % 
PDAC-tapauksista on leikkaushoitoon kel-
paavia, riittävän kattavan otoksen koostami-
nen leikkausnäytteistä on haastavaa. Riittä-
vän näyteotoksen kokoamisen haasteena on 
ollut myös leikkauksia suorittavien sairaa-
loiden resurssien rajallisuus – diagnostisesta 

käytöstä poistuneiden näytteiden säilömi-
nen vuosikymmenten ajalta on usein talou-
dellisesta näkökulmasta kannattamatonta. 
Yhteistyö alueellisten biopankkien kanssa 
on tuonut helpotusta säilytykseen liittyvään 
ongelmaan. Kun näytteiden arkistoinnis-
ta, pitkäaikaissäilytyksestä ja tutkimukseen 
tulevien näytteiden poiminnasta vastaa 
erillinen, erityisesti näytehallintaan keskit-
tynyt taho, helpottaa se kudosnäytteisiin 
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pohjautuvan tutkimuksen potilasaineiston 
kasaamista. Biopankkien näytearkistoista 
saadaan helpommin kerättyä harvalukui-
semmastakin sairaudesta riittävän kokoinen 
otos pätevän tutkimuksen tekemiseksi. Näy-
teotoksen kerääminen ja itse tutkimuksen 
käynnistäminen myös nopeutuu, sillä tar-
vittavat näytteet on kerätty jo ennen niiden 
käyttötarkoituksen määräytymistä. Tutkijan 
ei näin ollen tarvitse odottaa uusia tapauksia 
näytesarjan keräämiseksi.   

Biopankkien tarjoamiin lisäpalveluihin 
kuuluu myös erilaiset näytteiden käsittelyyn 
liittyvät toiminnot. Esimerkiksi TMA-blok-
kien valmistus, näytteiden histologiset vär-
jäykset sekä DNA-eristys on mahdollista 
teettää lisämaksusta biopankin toteuttama-
na. Kudosnäytetutkimuksen tekijän näkö-
kulmasta etenkin TMA-blokkien valmistus 
biopankin toimesta on tuonut suurta hel-
potusta tutkijan työtaakkaan. Usean toi-
minnon keskittäminen yhdeltä ja samalta 
taholta saatavaksi palveluksi helpottaa myös 
tutkimuksen käytännön järjestelyitä.

Toisaalta näytehallinnan ja -käsittelyn 
siirryttyä yliopistollisilta sairaaloilta bio-
pankeille, ovat tutkimusten tekemisen kulut 
tutkijalle itselleen myös kasvaneet merkit-
tävästi. Ennen näytteiden keräämisestä ja 
värjäyksistä olivat vastuussa yliopiston palk-
kaamat laboratoriohoitajat ja bioanalyytikot. 
Tällöin tutkijalle itselleen jäi maksettavaksi 
vain näytteiden värjäykseen, ynnä muuhun 
käsittelyyn, tarvittujen reagenssien hinta. 
Biopankkiuudistuksen myötä tutkijan mak-
settavaksi tulee keräyksen ja käsittelyn kulut 
tuntimääräisenä, mikä voi näytekäsittelyssä 
merkitä lähes sadan euron työtuntihintaa 
(PPSHP Palveluhinnasto 2022). Validin 
lääketieteellisen tutkimuksen vaatiessa suu-
rehkon näytemäärän, muodostuu tästä tut-
kimukselle huomattava lisämenoerä, jonka 
osuus on useimmiten rajallisesta tutkimus-
budjetista merkittävä.

On selvää, että PDAC-tutkimuksen mer-
kitys tulee kasvamaan taudin esiintyvyyden 
lisääntyessä entisestään. Aiheesta tarvitaan 

monikansallisia tutkimuksia mahdollis-
ten alueellisten erojen selvittämiseksi, jotta 
yleispätevien ennusteellisten mallien laati-
minen mahdollistuu. Kansainvälinen tutki-
mus on myös välttämätöntä tutkimustulos-
ten validoimiseksi, ennen kuin löydökset 
ovat hyväksyttävissä laajempaan kliiniseen 
käyttöön. Yhteistyö biopankkien kanssa, ja 
biopankkien välillä, helpottaa tämänkal-
taisten laajojen tutkimuksien tekemistä sekä 
kansallisesti, että kansainvälisesti.
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Medaffconin luot-
saamia tutkimuksia: 

Biopankista 
potilastyöhön

Gaucherin tauti on perinnöllisiin har-
vinaissairauksiin lukeutuva lysoso-

maalinen kertymätauti, missä solukalvon 
rasvamolekyylien normaali käsittely ja ha-
jottamisprosessi on estynyt. Tästä johtuen 
tiettyjä lipidejä kertyy solun sisään. Gauche-
rin taudin oirekuva on hyvin vaihteleva. 
Trombosytopenia, pernan ja maksan suu-
rentuminen, luusto-ongelmat sekä anemia 
ovat tyypillisiä Gaucherin taudin löydöksiä. 
Oirekuva sisältää useita yleisiä tautitiloja, 
mikä yhdessä sairauden harvinaisuuden 
kanssa saattaa johtaa siihen, ettei potilas saa 
oikeaa diagnoosia tai sen saaminen viivästyy. 
Gaucherin taudin todellisesta esiintyvyydes-
tä Suomessa ei ole tietoa, mutta diagnosoi-
tujen potilaiden määrä on toistaiseksi hyvin 
pieni. On siis mahdollista, että maassamme 
on diagnosoimattomia Gaucher-potilaita. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää Gaucherin taudin esiintyvyyttä 
Suomessa sekä pyrkiä kehittämään mene-
telmiä mahdollisten diagnosoimattomien 
potilaiden tunnistamiseksi tulevaisuuden 
potilastyössä.

Kansainvälinen Gaucher Earlier Diagno-
sis Consensus (GED-C) -asiantuntijapaneeli 
on kehittänyt potilaiden oireisiin, laborato-
riolöydöksiin sekä sukuhistoriaan pohjau-
tuvan pisteytysjärjestelmän, jonka avulla 
mahdolliset Gaucher-potilaat voidaan hel-
pommin tunnistaa ja ohjata jatkotutkimuk-
siin. 

Tässä esitellyssä tutkimuksessa (Kuva 1) 
alkuperäistä GED-C pisteytysjärjestelmää 
muokattiin siten, että se soveltuu paremmin 
pisteytyksessä vaadittavien tietojen auto-
maattiseen hakuun ja analysointiin suoma-
laisista potilasrekisteritiedoista. Tavoitteena 
oli takautuvasti pisteyttää biopankissa oleva 

Biopankit sekä sosiaali- ja terveysalan rekisterit palvelevat monenlaisia tutkimus-
asetelmia. Tässä kirjoituksessa esittelemme kahden suomalaisen biopankin, Poh-
jois-Suomen Biopankki Borealiksen sekä Auria-biopankin, tieto- ja näyteaineis-
toja hyödyntäneen tutkimuksen. Lisäksi esittelemme tutkimuksesta vastanneen 
yrityksen nimeltään Medaffcon. Tekemämme tutkimus avasi uusia näkökulmia 
biopankkiaineistojen hyödyntämismahdollisuuksiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää harvinaissairauksien diagnostiikan kehittämisessä.
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laaja potilasaineisto automaattiseen tiedon-
hakuun soveltuvan pisteytysjärjestelmän 
avulla ja siten tunnistaa ne mahdolliset po-
tilaat, joilla Gaucherin tauti on jäänyt diag-
nosoimatta. Tavoitteena oli myös varmistaa 
näiden potilaiden diagnoosi analysoimalla 
biopankkien näytemateriaalia Gaucherin 
tautiin kohdistuvilla diagnostiikkamenetel-
millä.  

On huomattava, että GED-C-pisteytys-
järjestelmä on toistaiseksi vielä prototyyppi, 
eikä sitä aikaisemmin ole käytetty suoma-
laisessa potilasaineistossa, ja kansainväli-
sestikin vain yhdessä julkaistussa potilasko-
hortissa. Tästä syystä pisteytysjärjestelmää 
testattiin myös diagnosoiduilla Gaucher-po-
tilailla. Tätä varten Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa diagnosoituja Gaucher-potilaita 
kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen ja 

luovuttamaan tutkimusnäytteitä Borea-
lis-biopankkiin. Tutkimukseen osallistu-
neiden Gaucher-potilaiden erikoissairaan-
hoidon tietojen avulla saatiin tärkeää tietoa 
Gaucheriin viittaavasta GED-C-pistemää-
rästä, jota voitiin hyödyntää pisteytettävän 
biopankkiaineiston tulosten arvioinnissa. 
Varsinaisten kliinisten raja-arvojen mää-
rittämiseen tarvitaan enemmän potilaita ja 
tarkempia tutkimuksia.

Tutkimuksen alkaessa Auria-biopankis-
sa oli noin 170 000 näyteluovuttajaa. Heistä 
noin 160 000:lle löytyi erikoissairaanhoi-
don tietoja, joita voitiin hyödyntää auto-
maattisessa tiedonhaussa ja siten määrittää 
GED-C-pistemäärä. Pisteytyksessä huomi-
oitiin rakenteista diagnoosi- ja laboratori-
otietoa sekä potilaskertomusteksteistä lou-
hittua pisteytykseen hyödynnettävää tietoa. 

Kuva 1. Biopankkiaineistojen monet hyödyntämismahdollisuudet: Tässä kir-
joituksessa esitellyn biopankkitutkimuksen keskeiset vaiheet.
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Analyysien tuloksena löydettiin korkean 
GED-C-pistemäärän henkilöitä, joilla ei ol-
lut aiempaa Gaucherin taudin diagnoosia. 
Korkean pistemäärän saaneista potilaista 
vain hieman alle 17 %:lle löytyi Auria-bio-
pankista plasmanäyte. Näistä plasmanäyt-
teistä Gaucherin tauti pyrittiin varmista-
maan ns. lyso-Gb1-biomarkkerianalyysin 
avulla. Analysoinnin tuloksena ei kuiten-
kaan tehty Gaucherin tautiin viittaavia löy-
döksiä. Muista korkean pistemäärän poti-
laista biopankissa oli ainoastaan parafiinin 
valettuja kudosnäytteitä, minkä vuoksi näi-
den henkilöiden kohdalla Gaucherin tautia 
ei voitu varmuudella varmistaa tai poissul-
kea. Gaucherin taudin harvinaisuuden ja 
mahdollisten alueellisten erojen vuoksi tut-

kimus tulisi laajentaa koskemaan myös mui-
ta suomalaisia biopankkiaineistoja. 

Tässä kuvatun tutkimuksen tulokset jul-
kaistiin vuonna 2021, mutta työ jatkuu edel-
leen. Jatkotutkimuksen tulokset lähetetään 
arvioitavaksi lähiaikoina. Gaucherin taudin 
seulontatyökalua on jatkotutkimuksessa 
kehitetty entisestään ja uskomme sen tarjo-
avan mielenkiintoisen mallin sovellettavaksi 
myös muihin harvinaissairauksiin.

Viite tutkimukseen: Savolainen ym. (2021) The Gaucher 
earlier diagnosis consensus point-scoring system (GED-C 
PSS): Evaluation of a prototype in Finnish Gaucher disease 
patients and feasibility of screening retrospective electronic 
health record data for the recognition of potential undiagno-
sed patients in Finland. Molecular Genetics and Metabolism 
Reports. 27:100725.
 doi: 10.1016/j.ymgmr.2021.100725.
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Suomeen kolme uutta ERC Consolidator Grant -tutkimusapurahaa

EU:n vuonna 2007 perustama Euroopan 
Tutkimusneuvosto (European Research 
Council, ERC) rahoittaa huippututkijoi-
den uraauurtavaa tutkimusta. Vuoden 
2021 haussa ERC-rahoitusta (ERC Con-
solidator Grant) myönnettiin kolmelle 
Suomessa toimivalle tutkimusryhmälle, 
joita johtavat professori Dario Greco 
(Tampereen yliopisto), dosentti Pekka 
Katajisto (Helsingin yliopisto, Karoliini-
nen instituutti) sekä professori Tarja 
Malm (Itä-Suomen yliopisto).

Professori Greco tutkimusryhmineen täh-
tää toksikologian alan uudistukseen yh-
distelemällä toksikologian, farmakologian 
ja biolääketieteen big-dataa, tekoälyä, 
toksikogenomiikkaa, molekyylianalyysia 
ja soluteknologiaa. Tutkimuksen tavoit-
teena on mullistaa kemikaalien turvalli-
suustestausta ja lääkekehitystä luomalla 
laskennallinen alusta kemikaalien sekä 
sairauksien perinteisen ja systeemitok-
sikologisen tiedon yhteen saattamiseksi. 

Dosentti Katajiston tutkimusryhmä puo-
lestaan tutkii kantasolujen ikääntymis-

biologiaa ja sitä miksi kantasolujen kyky 
korjata kudoksia heikentyy organismin 
ikääntyessä. Tutkimusrahoituksen saanut 
projekti pyrkii selvittämään, millä tavalla 
laadullisesti erilaisten soluelinten epäta-
sainen jakautuminen tytärsoluihin vaikut-
taa kantasolujen uusiutumiskykyyn. Työn 
tavoitteena on löytää uusia keinoja yl-
läpitää kudosten toiminnallisuutta ikään-
tymisen yhteydessä. 

Professori Malmin tutkimusryhmä tähtää 
Alzheimerin taudin syntymekanismien 
selvittämiseen. Rahoitusta saaneessa 
projektissa kartoitetaan aivojen puhdis-
tajasolujen eli mikrogliasolujen merki-
tystä Alzheimerin taudin etenemisessä 
ja kehitetään solunulkoisiin vesikkelei-
hin pohjautuvia diagnostisia menetel-
miä. Työn tavoitteena on löytää uusia 
lääkekehityksen kohdemolekyylejä sekä 
taudin etenemisestä kertovia biomerk-
kiaineita.  

Suomen Solubiologit ry onnittelee 
lämpimästi kaikkia rahoituksen 
saaneita!

Lisätietoja: https://erc.europa.eu/news/erc-2021-consolidator-grants-results



SOLUBIOLOGI | 39

Solubiologi-lehden kirjoitusohjeetSolubiologi-lehden kirjoitusohjeet

Yleistä
Solubiologi-lehti on Suomen Solubiologit 

ry:n (www.suomensolubiologit.fi) jäsenlehti, 
jossa julkaistaan solu- ja molekyylibiologiaan ja 
biolääketieteeseen läheisesti liittyviä artikkelei-
ta suomeksi ja ruotsiksi kirjoittajan kotimaisen 
kielen mukaisesti. Kirjoitukset voivat olla yleis-
tajuisia katsausartikkeleita tai lyhyitä tieteellisiä 
raportteja. Lehdessä julkaistaan myös tutkimus-
ryhmä- sekä yritysesittelyjä. Halutessasi kirjoittaa 
Solubiologi-lehteen, ota yhteyttä alueesi paikal-
listoimittajaan tai päätoimittajaan. Kirjoittajana 
voi toimia lähes kuka tahansa bioalan ammatti-
lainen, kuitenkin siten, että esimerkiksi opinnäy-
tetöihin perustuvat artikkelit toivotaan kirjoitet-
tavan yhdessä työn ohjaajan kanssa. 

Käsikirjoitus lähetetään toimittajalle sähkö-
postin liitteenä docx.-muodossa. Teksti kirjoi-
tetaan rivivälillä 1,5 ja Times New Roman 12 pt 
-kirjasimilla välttäen ylimääräistä muokkausta 
(ei automaattista tavutusta tms.). Tekstitiedostot 
tallennetaan siten, että niistä ilmenevät kirjoit-
tajan nimi sekä tiedoston muoto (esimerkiksi 
Virtanen_teksti.docx). Kuvien ja taulukoiden 
tulee olla erillisinä tiedostoina mieluiten tiff- tai 
eps-muodossa, parhalla mahdollisella resoluu-
tiolla. Kuvat ja taulukot tallennetaan muodossa 
Virtanen_kuva1, Virtanen_taulukko1 jne. Kuvia 
ja taulukoita ei saa sisällyttää osaksi tekstitiedos-
toa. Kuva- ja taulukkotekstit sijoitetaan erillisille 
sivuille itse päätekstin jälkeen. 

Tekstin rakenne
Artikkelin ensimmäisellä sivulla tulee ilmoit-

taa seuraavat tiedot: otsikko, kirjoittajien nimet, 
kirjoittajien affiliaatiot, päävastuullisen kirjoitta-
jan sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Pituus
Katsausten suurin sallittu pituus on 1800 sa-

naa, johon sisältyvät tiivistelmä ja pääteksti. Ly-
hyiden tieteellisten raporttien ihannepituus on 
1500 sanaa. Kirjallisuusluetteloa, taulukoita ja 
kuvia, kuvatekstejä tai ydinasioita ei lasketa tähän 
pituuteen.

Tiivistelmä
Artikkeleihin tulee liittää enintään sadan sa-

nan mittainen tiivistelmä. Tiivistelmä ei ole joh-
danto vaan sen tulee kertoa itsenäisesti koko ar-

tikkelin olennainen sisältö. 

Pääteksti
Artikkelin ensimmäinen osa on johdanto, jon-

ka tehtävä on johdattaa lukija aiheeseen. Johdan-
toa ei otsikoida. Artikkelit tulee jäsentää väliot-
sikoiden ja kappalejaon avulla. Tekstin on oltava 
selkeää, helposti ymmärrettävää ja hyvää suomen 
tai ruotsin kieltä. Toimituksella on oikeus korjata 
artikkelin kieliasua, joskin päävastuu tekstistä ja 
sen sisällöstä on kirjoittajalla itsellään. Asiamuu-
toksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Artikke-
lin loppuun tulee kirjoittaa Lopuksi-väliotsikolla 
alkava lyhyt jakso, jossa keskitytään pohtimaan 
aiheen tulevaisuudennäkymiä. 

Kirjallisuusviitteet
Kirjallisuusviitteiden lukumäärä tulee ra-

joittaa keskeisimpään 30 kappaleeseen. Kirjalli-
suusviitteet kirjoitetaan tekstissä aikajärjestyk-
sessä pilkuilla erotettuina (Eilebrecht ym. 2010, 
Bock 2017, Hirakawa ja Watanabe, 2019). Viit-
teet liitetään täydellisinä aakkosjärjestyksessä 
kirjoittajineen ja otsikkoineen tekstin loppuun 
Kirjallisuusviitteet-väliotsakkeen alle. Mikäli 
viitattu artikkeli on julkaistu vain elektronisessa 
muodossa, viitelistaan on lisättävän myös elekt-
roniseen aineistoon viittaava doi-numero. Alla 
esimerkki kirjallisuusviitteistä.

Bock R (2017) Witnessing genome evolution: 
Experimental reconstruction of endosymbiotic 
and horizontal gene transfer. Annu Rev Genet. 
51: 1-22. 

Eilebrecht S, Brysbaert G, Wegert T, Urlaub H, 
Benecke BJ, Benecke A (2011) 7SK small nuclear 
RNA directly affects HMGA1 function in tran-
scription regulation. Nucleic Acids Res. 39: 2057-
2072. 

Hirakawa Y, Watanabe A. (2019) Organel-
lar DNA Polymerases in Complex Plastid-Bea-
ring Algae.Biomolecules. 9: E140. doi: 10.3390/
biom9040140.

Ydinasiat 
Artikkeleihin tulee liittää Ydinasiat-tekstilaa-

tikko, jossa 3–5 yksittäisellä, erillisellä virkkeellä 
tiivistetään artikkelin keskeinen sisältö. 

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



40 | SOLUBIOLOGI


