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Jari Koponen

Itä-Suomen yliopiston farmasian lai-
toksen professorin Jouko Vepsäläisen 
johtama kuopiolainen tutkimusryhmä 
on jo jonkin aikaa tehnyt yhteistyötä 
Tampereen yliopiston kanssa.

Tutkija Niku Oksalan vetämä ryh-
mä kehittää Tampereella keinotekoista 
elektronista nenää, joka nuuhkii virt-
saa etsien sieltä haiskahduksia syö-
päsoluista.

Sinänsä lupaava keinonenä ei kui-
tenkaan pysty erittelemään hajun yk-
sittäisiä komponentteja, joten niitä sil-
lä ei voida tunnistaa. Silloin täytyy ot-
taa avuksi luonnon supernenä: koiran 
kuononpää eli kirsu.

Kuopiolaiset ovat valjastaneet teh-
tävään koiraharrastaja Susanna Paa-
vilaisen omistaman Kössin, jonka ne-
nän herkkyys on osoittautunut yliver-
taiseksi.

Farmasian laitoksessa soveltavan ke-
mian ja analytiikan tutkimusaluees-
ta vastaava Vepsäläinen pani Kössin 
haistelemaan eukalyptusta sisältävää 
liuosta, jonka pitoisuutta laimennet-
tiin asteittain.

Kokeita tehtiin useita, ja niiden tu-
los oli yksiselitteinen. Kössi pystyi 
varmuudella tunnistamaan eukalyp-
tuksen, kun sen pitoisuus liuokses-

Itä-Suomen yliopiston tähtiavustaja

Kössi haistaa  
syövän merkit

 Itä-Suomen yliopiston 
Kuopion kampuksella 
kehitetään uraauurtavaa 
orgaanista analytiikkaa 
muun muassa useiden 
tautien tunnistamiseen. 
Syövän merkkien etsinnässä 
tutkijoiden tähtiavustaja on 
Kössi-koira, jonka hajuaistin 
herkkyys lyö laudalta 
kaikki ihmisten kehittämät 
menetelmät.

sa vaihteli muutamasta molekyylista 
muutamaan kymmeneen molekyyliin.

Vertailun vuoksi: ihmisen rakenta-
ma analytiikka pääsee parhaimmillaan 
femtogramman tasolle, eli tunnistami-
seen vaaditaan miljoonia molekyyleja.

Samalla tavoin kuin eukalyptusta 
koira voi etsiä virtsasta syöpään viit-
taavia merkkejä. Tutkijat käyttävät nyt 
tarkoitukseen syöpää sairastavien koi-
rien virtsaa, myöhemmin ihmispotilai-
den virtsaa.

Kun Kössi-koira haistaa virtsanäy-
tettä, näyte jaetaan kemiallisin mene-
telmin pienempiin fraktioihin, ja jaka-
mista jatketaan edelleen siitä fraktios-
ta, jonka koira tunnistaa. Viimeisestä 
fraktiosta tunnistetaan siinä olevat mo-
lekyylit.

Jos pitoisuudet ovat analytiikan saa-
vuttamattomissa, tutkijat yhdistävät 
tarvittaessa useampia jakeita niin, että 
päästään mitattaviin pitoisuuksiin. 
Tunnistamisessa oiva apu on ydinmag-
neettinen resonanssi eli NMR-spek-
troskopia.

”Teemme vuodessa noin 30 000 virt-
sa-analyysia. Tähän mennessä olemme 
pystyneet tunnistamaan ja kvantifioi-
maan virtsasta vähän yli sata kompo-
nenttia, ja työ jatkuu”, Vepsäläinen ker-
too.

Ryhmän tavoitteena on löytää kul-
lekin syöpätyypille ominainen kom-
ponenttiprofiili ja käyttää tietoa muun 
muassa keinonenän kehittämisessä. 
Parhaassa tapauksessa tuloksena on 
nopea ja halpa laite diagnostiikassa 
hyödynnettäväksi.

Paljastavat biomarkkerit

Juuri biologiset merkkiaineet eli mark-
kerit ovat vauhdikkaasti etenevän hen-
kilökohtaisen ja ennakoivan lääketie-
teen perusindikaattoreita. Biomark-
kerien avulla voidaan havaita sekä 
tiettyjen tautien riskitaipumus että tau-
tien varhaisaste.

Useimmiten biomarkkerit liitty-
vät muutoksiin aineenvaihdunnassa. 
Markkereita esiintyy virtsan lisäksi 
esimerkiksi veressä. Yksi vanhimmis-
ta käytössä olevista biomarkkereista on 
nivelreuman vasta-aine ACPA, joka on 
löydettävissä verestä jo taudin aikaises-
sa vaiheessa.

Kehittyvä analytiikka ja siihen liitty-
vä tutkimus tuottavat jatkuvasti lisää 
tietoa, jonka määrä on kovassa kasvus-
sa. Kuopiossa tehtävän syöpäriskitutki-
muksen perustana ovat ihmisen solu-
jen sisältämät polyamiinit, joita tarvi-
taan solujen kasvuun, jakautumiseen ja 
erilaistumiseen.

Polyamiinien metaboliatuotteet 
esiintyvät virtsassa asetyloituneessa 
muodossa. Syöpäsolut kasvavat ja li-
sääntyvät nopeasti, jolloin polyamii- 
nien metaboliayhdisteiden pitoisuus 
virtsassa kasvaa. Jos potilaalla havai-
taan yhdisteiden kohonneita pitoi-
suuksia, häneltä todennäköisesti löytyy 
myös jonkinasteinen syöpä.

Yhdisteiden analytiikkaa on kehitet-
ty jo pitkään, mutta menetelmät ovat 
olleet työläitä, ja niihin on liittynyt mo-
nia rajoituksia.

Jouko Vepsäläisen ryhmä on raken-
tanut entisten tilalle nopean, nestekro-
matografiaan ja tandemmassaspek-
troskopiaan (LC-MS/MS) perustuvan 
tekniikan. Sen avulla näytteistä saa-
daan tehokkaasti uutta tietoa.

”Käytimme analyyseissa deuteroi-
tuja sisäisiä standardeja, joiden avulla 
pystyimme tunnistamaan ja kvanti- 
fioimaan 14 polyamiinia. Näistä dia-
setyylispermiini oli verrokkeihin näh-
den selvästi koholla kaikkien syöpäpo-
tilaiden näytteissä, oli kyseessä sitten 
eturauhas-, munasarja- tai vatsan seu-
dun syöpä”, professori kertoo.

   Homekoirana uransa aloittanut 
Kössi haistelee nyt syöpäsoluja virtsa-
näytteistä.
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”Yhdiste on lupaava ehdokas yleisek-
si syöpämarkkeriksi.”

Dementian jäljillä

Veren ja virtsan lisäksi sairauksista 
kertovia biomarkkereita voidaan etsiä 
myös selkäydinnesteestä, joka avaa ik-
kunan keskushermoston toimintaan.

Tämän osoitti kuopiolaistutkimus, 
jossa NMR-menetelmää käytettiin en-
simmäistä kertaa laajan potilas- ja ver-
rokkijoukon selkäydinnestenäytteiden 
analysointiin.

Vuonna 2015 valmistuneen tutki-
muksen pohjana olivat professori Rei-
no Laatikaisen luomat tietokonemallit.

”Niiden avulla pystytään tietokone-
avusteisesti tunnistamaan selkäydin-
nesteessä olevia yhdisteitä ja selvittä-
mään niiden pitoisuudet”, Vepsäläinen 
kertoo.

Tutkimuksessa saatiin metaboliitti-
profiilit neljälle eri muistisairaudelle, 
Alzheimerin taudille, vaskulaariselle eli 
verisuoniperäiselle dementialle, Lewyn 
kappale -taudille ja otsa-ohimolohko-
rappeumalle.

Profiilien avulla potilasnäytteet kyet-
tiin yhdistämään oikeaan sairauteen 
85–100 prosentin tarkkuudella. Tulok-
set olivat niin lupaavia, että työtä aio-
taan nyt jatkaa.

”Analyysit tehtiin vanhemmalla lait-
teella, jonka tuottamista spektreistä jäi 
joukko piikkejä tunnistamattomiksi. 
Uusi NMR-laitteemme on sata kertaa 
vanhempaa herkempi, joten analytiik-

kaan on odotettavissa merkittävää pa-
rannusta.”

Väestö vanhenee jatkuvasti, joten 
muistisairauksien varhaisdiagnostii-
kalle on suuri yhteiskunnallinen tarve. 
Nopea, luotettava diagnostiikka mah-
dollistaisi ikäryhmäseulonnan, jonka 
perusteella ihmisiä voitaisiin esimer-
kiksi ohjata muuttamaan elämäntapo-
jaan.

Kun sairaus kyettäisiin havaitsemaan 
ajoissa, kohdennettu lääkehoito voitai-
siin aloittaa nykyistä aiemmin. Varhain 
todetun sairauden pahenemisvaihetta 
olisi myös mahdollista lykätä eteen-
päin parhaimmillaan ehkä kymmenen 
vuotta.

Tulevaisuudessa muistisairauksien 
eteneminen pystytään ehkä jopa py-
säyttämään uusilla hoitomuodoilla, 
joita jo tutkitaan intensiivisesti.

Terveyttä sipulista

Kuopiolaistutkijat eivät paneudu pel-
kästään sairauksien etsimiseen vaan 
myös terveyden tukemiseen. Se voi ta-
pahtua vaikkapa terveysvaikutteisten 
ruoka-aineiden avulla.

Elintarvikkeiden terveysvaikutukset 
ovat nykyään kuuma aihe, johon liittyy 
paljon erilaisia uskomuksia ja mutu-
tietoa. Niiden vastapainoksi tarvitaan 
vankkaa tutkimustietoa, jota on nyt 
tarjolla esimerkiksi punasipulin puo-
lustajille ja valkosipulin ylistäjille.

Laitoksessa on tehty ensimmäinen 
kattava tutkimus viiden eri sipulin 

koostumuksesta. Tutkijoiden luupin 
alla olivat kelta-, puna-, salotti-, valko- 
ja purjosipulit.

Selvityksen tulokset voivat olla mo-
nelle yllättäviä. Jos vettä ei oteta huo-
mioon, sipulien koostumuksesta 90 
prosenttia on sokereita – mitä ei maun 
perusteella arvaisi.

Yhdeksän prosenttia sipulista on or-
gaanisia happoja, kuten aminohappo-
ja, sitruunahappoa ja etikkahappoa, ja 
prosentin verran muita yhdisteitä, ku-
ten flavonoideja.

Tutkijat käyttivät sokerien ja amino-
happojen tunnistamiseen ja kvantifi-
ointiin tietokoneavusteista NMR-tek-
niikkaa ja muihin yhdisteisiin LC-MS-
yhdistelmää. Sipuleista tunnistettiin ja 
kvantifioitiin kaikkiaan 36 eri yhdistet-
tä sokereita, flavonoideja, aminohap-
poja ja muita orgaanisia happoja.

Kaikkein sokerisimmaksi osoittautui 
tavallinen keltasipuli, jonka glukoosi- 
ja sukroosipitoisuudet olivat korkeim-
mat.

”Valkosipulin terveysmaine sai sikä-
li vahvistusta, että siitä löytyivät suu-
rimmat aminohappo- ja fruktoosi- 
sekä frukto-oligosakkaridipitoisuudet. 
Frukto-oligosakkaridiyhdisteiden on 
oletettu tuottavan tiettyjä terveysetu-
ja”, Vepsäläinen kertoo.

Kärkeen nousi kuitenkin salottisi-
puli.

”Salottisipulissa muun muassa an-
tioksidantteina toimivien flavonolien  
pitoisuudet olivat poikkeuksellisen 
korkeita. Salottisipuli näyttäisikin so-

Salottisipuli on erin-
omainen antioksidant-
tien lähde, joka sopisi 
terveystuotteiden 
raaka-aineeksi.
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Jouko Vepsäläi-
nen on tyyty-
väinen etenkin 
huippunopeaan 
NMR-spektromet-
riin, jota hänen 
ryhmänsä käyt-
tää ahkerasti.

Erilaisten analyysimenetelmien 
käyttö ja niistä saadun informaa-
tion yhdistäminen samoissa tutki-
muksissa, uusimpien ja suoritus-
kykyisimpien laitteiden hankinta, 
laitteiden jatkuva korkea käyttöta-
so, yhteistyöverkosto ja osaava hen-
kilökunta.

Siinä keskeiset tekijät, joiden an-
siosta Itä-Suomen yliopiston farma-
sian laitos Kuopiossa on vienyt bio- 
ja orgaanisten yhdisteiden analytiik-
kaa huimasti eteenpäin ja avannut 
tietä uusille sovelluksille.

Professori Jouko Vepsäläinen on 
erityisen tyytyväinen laitoksen uu-
simpaan hankintaan, pari vuotta 
käytössä olleeseen huippunopeaan 

Menestyksen monta tekijää
NMR-spektrometriin.

Vepsäläinen kertoo uutuuden 
erottelukyvyn ja herkkyyden olevan 
merkittävästi parempia kuin van-
hemmilla laitteilla. Täysautomaatti-
seen laitteeseen voidaan ladata ker-
ralla viitisensataa näytettä, joiden 
mittaus sujuu kuuden näytteen tun-
tivauhtia.

”Kun laite käynnistetään esimer-
kiksi viikonlopuksi, tutkijat voivat 
poimia omien näytteidensä tulok-
set heti maanantaiaamuna. Laitteen 
käyttöaste on korkea, yli 90 prosent-
tia käytettävästä mittausajasta”, pro-
fessori kuvailee ja kiittelee Pohjois-
Savon liittoa, jonka rahoitus mah-
dollisti hankinnan.
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veltuvan erilaisten terveystuotteiden 
bioraaka-aineeksi.”

Tutkimuksessa selvisi myös se, että 
sipulien yhdisteiden pitoisuudet vaih-
televat suurestikin saman lajin eri eris-
sä. Myös viljelypaikka ja varastointiai-
ka vaikuttavat asiaan.

Jäteliemestä arvokemikaaleja

Joskus sattuma johtaa merkittävään 
havaintoon. Näin kävi hiljattain myös 
Jouko Vepsäläiselle.

Kun puusta valmistetaan hiiltä, syn-
tyy hiilen lisäksi myös kaasuja ja nestet-
tä, noin kolmannes kutakin. Kuopion 
kampuksen sovelletun fysiikan laitok-
sessa on laitteisto, jonka avulla pyrolyy-
sinesteet voidaan kiehumapisteen pe-
rusteella jakaa fraktioihin.

Vepsäläinen sai yhden jaenäytteen 
tutkittavaksi NMR-laitteella.

”Katsoin heti, että kappas kummaa. 
Näyte sisälsi 30 prosenttia dehydro-
abietiinihappoa, aromaattista ainetta, 
jonka hinta on aivan järjetön. Milli-
gramma happoa maksaa 200 euroa.”

Löydön jälkeen farmasian laitoksessa 
ryhdyttiin tutkimaan laajemmin puus-
ta saatavien öljyjen koostumuksia ja 
erityisesti sitä, onko öljyt mahdollista 
jakaa komponenteiksi niin, että niis-
tä löytyisi esimerkiksi farmaseuttisiin 
tarkoituksiin sopivia yksittäisiä aineita.

”Suomessa raumalainen Forchem 
tuottaa vuodessa satoja tonneja män-
työljyä ja valmistaa siitä erilaisia resii-
nihappojakeita jatkokäsittelyyn. Hei-
dän jakeensa sisältävät kolme, neljä 
pääkomponenttia ja kymmenkunta 
muuta komponenttia pienempinä pi-
toisuuksina”, Vepsäläinen kertoo.

”Me olemme viime aikoina keskitty-
neet jakamaan tällaisia seoksia yksittäi-
siksi komponenteiksi. Tässäkin työssä 
NMR on osoittautunut korvaamatto-
maksi avuksi, koska sillä nähdään kaik-
ki orgaaniset aineet kerralla.”

Pyrolyysitutkimus on edennyt Tekes-
hankkeeksi, joka tähtää liiketoiminnan 
aloittamiseen.

”Meillä on nyt menetelmiä, joilla 
pystymme eristämään puuöljyjakeis-
ta 95-prosenttisesti puhtaina puolen-
kymmentä yhdistettä. Projektin lopus-
sa nähdään, lisensoidaanko menetelmä 
tai perustetaanko spin off -yritys. Täs-
sä vaiheessa luotan siihen, että spin off 
tulee.” 

Kirjoittaja on kemisti ja  
vapaa tiedetoimittaja.


