
DNA Sequencing and Genomics Lab of 
Institute of Biotechnology on erikoistunut  
geenien sekvensointiin eli emäsjärjestyksen 
selvittämiseen. Laboratoriossa on sekven-
soitu useiden eliöiden kokonainen genomi 
alkaen kylmäruokaa pilaavasta Lactococcus 
piscium-bakteerista alkaen. Lisäksi labora- 
toriossa tutkitaan sekvensoimalla myös 
geenien ilmentymistä.

Referenssigenomi on digitaalinen sek-
venssitietokanta yhden lajin koko emäs-
järjestyksestä, joka on saimaannorpan 
tapauksessa koottu yhdestä yksilöstä ja 
ihmisen tapauksessa lukuisista genomeista.

DNA-sekvensointitekniikoiden nopea 
kehittäminen on mahdollistanut yhden nuk-
leotidin polymorfismien (SNP) selvittämisen 
joka antaa hyvin tarkan arvion yksilöiden vä-
lisistä eroista. Tätä menetelmää käytetään 
myös saimaanorpan genomiprojektissa. 
Datan kerääminen edellyttää paljon tallen-
nustilaa ja laskentatehoa, jota CSC –  Tieteen 
tietotekniikan keskus Oy tarjoaa ELIXIR- 
infrastruktuurin kautta.

Nykyisin on olemassa myös laskennalli-
sia menetelmiä, joilla voidaan jopa yhdes-
tä genomista kohtuullisen tarkasti päätellä 
millaisessa populaatiossa sen esi-isät ja -äi-
dit ovat eläneet. Populaation kohtaama pul-
lonkaulailmiö tarkoittaa tapahtumaa, jossa 
suurikin osa populaatiosta tuhoutuu tai vain 
pieni joukko yksilöitä perustaa uuden jou-
kon kuten esimerkiksi Suomeen aikanaan 
saapuneet  ihmiset.

Saimaannorpan geneettisen historian 
tutkimisesta on apua myös ihmisen peri-
män tutkimiseen. Pullonkaulat voivat lisä-
tä sisäsiittoisuutta ja siten vaikuttaa myös 

tautiperimään. Suomessa pullonkaulat ovat 
synnyttäneet väestöön noin neljäkymmen-
tä perinnöllistä sairautta, jotka ovat täällä 
huomattavasti yleisempiä kuin muualla. 

Saimaannorpan referenssigenomi apuna 
populaatioiden perimän tutkimisessa
Biotekniikan instituutissa Jukka 
Jernvallin ja Petri Auvisen tutki-
musryhmissä tutkitaan eri lajien 
perimää ja populaatioiden raken-
teita. Tavoitteena on ymmärtää, 
milloin lajit syntyivät ja eriytyivät 
toisistaan.

”CSC:llä on kasvava mer-
kitys genomitutkimuksen 
synnyttämien laajojen 
datamäärien analysoi- 
misessa. Monissa ta-
pauksissa on Suomen 
tapaisessa maassa ollut 
elintärkeää keskittää 
laitteisto ja tallennus- 
kapasiteetti.”
(Petri Auvinen, johtaja, DNA 
Sequencing and Genomics 
Laboratory)

Lisätietoja:

DNa sequencing and 
Genomics Laboratory
Laboratorio on osa Biotekniikan Insti- 
tuuttia, joka on Helsingin yliopiston it-
senäinen tutkimusyksikkö.  
http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/dna-
gen/index.htm

CsC – tieteen tietotekniikan 
keskus oy
CSC– Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
on valtion omistama, opetus- ja kulttuu-
riministeriön hallinnoima, voittoa tavoit-
telematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja  

kehittää valtion omistamaa keskitettyä 
tietotekniikkainfrastruktuuria.
http://www.csc.fi
https://research.csc.fi/cloud-computing

eLiXiR
ELIXIR rakentaa Eurooppaan biologisen 
informaation infrastruktuurin bioalan tut-
kimuksen tueksi. Sen Suomen keskus on 
CSC –  Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
http://www.elixir-finland.org
http://www.elixir-europe.org

Katso video ▶
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http://bit.ly/1SIN7or

