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Kemikaalien kasvava määrä elinympäristössä on lisännyt tarvetta haitallisten aineiden osoittamiseksi ja 
niiden vaikutusten arvioimiseksi. Ympäristödiagnostiikan menetelmien ja laitteistojen kehitystyö on sen 
myötä tullut entistä tärkeämmäksi. Eräs merkittävä terveysongelmia aiheuttava yhdisteryhmä ovat hor-
monien kaltaiset yhdisteet. Se on monimuotoinen ryhmä luonnollisia ja ihmisen tuottamia yhdisteitä, 
jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisten ja eläinten endokriinijärjestelmään. Näiden hormonihäirintää 
aiheuttavien aineiden osoittamiseksi ympäristönäytteistä on kehitetty hiivasolubiosensoreita, jotka perus-
tuvat tumareseptoreiden ja reportterigeenien hyödyntämiseen. Tässä tutkimuksessa käytettiin estro-
geenihormonireseptorin α-muotoa ja lusiferaasia tuottavaa rekombinanttista Saccharomyces cerevisiae -
kantaa. Lusiferaasiaktiivisuus voidaan mitata soluista luminesenssinä ja se riippuu aktivoidun estro-
geenireseptorin sitoutumisesta tunnistamalleen promoottorialueelle. Tutkimuksen tarkoituksena oli verra-
ta eri kryoprotektanttien vaikutusta kylmäkuivattujen hiivasolujen elpyvyyteen ja luminesenssiaktiivisuu-
teen. Soluja käsiteltiin joko trehaloosilla, fruktoosilla, glukoosilla tai rasvattomalla maidolla ennen kyl-
mäkuivausta. Lusiferaasiaktiivisuus mitattiin kasvattamalla kylmäkuivattuja soluja yön yli, käsittelemällä 
niitä 17-β-estradiolilla ja mittaamalla valontuotto luminometrillä 2,5 tunnin inkuboinnin jälkeen. Solujen 
elpyvyyttä tarkasteltiin maljaamalla eri kryoprotektanteilla käsitellyt solut ennen ja jälkeen kylmäkuiva-
uksen ja vertaamalla syntyviä pesäkemääriä. Myös solujen pitkäkestoista kylmäsäilytystä tutkittiin mal-
jauskokeella. Siinä trehaloosilla käsiteltyjä kylmäkuivattuja soluja säilytettiin -20oC:ssa joko 1 tai 4 viik-
koa. Lisäksi tässä tutkimuksessa pyrittiin kehittämään plasmideja, joilla transformoituja hiivasoluja voi-
taisiin käyttää progesteroni- ja kilpirauhashormoniaktiivisuuksien mittaamiseen. Luminesenssikokeessa 
ei indusoitu luminesenssi noussut merkittävästi mitään kryoprotektanttia käyttämällä kontrollinäytteisiin 
verrattuna. Valontuotto oli tosin alhainen myös soluilla, joita ei kylmäkuivattu, joten kylmäkuivauksen 
osuutta alhaisiin luminesenssituloksiin ei voida tuloksista päätellä. Maljauskokeiden perusteella kylmä-
kuivattujen solujen elpyvyyttä edistivät glukoosi, trehaloosi ja fruktoosi. Trehaloosilla käsitellyt kylmä-
kuivatut solut säilyttivät elinkykynsä pakastelämpötilassa merkittävästi paremmin kuin käsittelemättömät 
kontrollisolut sekä 1 että 4 viikon jälkeen. Elpyvyysprosentti oli viikon jälkeen 5,7 ja laski 3,4:ään neljän 
viikon säilytyksessä. Plasmidien kehittäminen uusia biosensorihiivakantoja varten ei onnistunut. Tämän 
tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että estrogeeniaktiivisuutta mittaavien biosensorihiivojen kylmä-
kuivauksesta elpymistä voidaan edistää millä tahansa tutkituista sokereista, mutta suurempaa toistojen 
määrää tarvittaisiin kryoprotektanttien erojen luotettavaan osoittamiseen. Tutkitun hiivakannan solut 
myös kestävät trehaloosilla käsiteltyinä jopa 4 viikon säilytyksen -20oC:ssa elinkykyisinä, tosin elpy-
vyysprosentit ovat pieniä. Jatkotutkimuksissa tulisi solujen kylmäsäilyvyyttä tutkia trehaloosin lisäksi 
muillakin sokereilla ja mahdollisesti pidemmillä säilytysajoilla ja korkeammissa lämpötiloissa.    
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Abstract: 
 
The ever increasing amount of chemicals in the environment has made it important to be able to monitor 
different harmful compounds and to evaluate their impact on living organisms. Hence the development 
work of methods and analytical devices for environmental diagnostics has become more and more impor-
tant. One of the major issues causing adverse health effects is a group of compounds called endocrine 
disruptors. They constitute a wide range of naturally occurring or man-made chemicals that are able to 
modify natural endocrine function. Recombinant yeast biosensors utilizing nuclear receptors and reporter 
genes have been developed for the screening of environmental samples. The yeast strain used in this 
study was Saccharomyces cerevisiae expressing estrogen receptor alpha and firefly luciferase. The 
luciferase activity depends on activation of estrogen receptor and its interaction with a hormone respon-
sive promoter and could be detected as an increase in the luminescence produced by cells. The purpose 
of this study was to compare the effects of different protective additives on the viability and luciferase 
activity of lyophilized yeast strain. The cells were freeze-dried in absence or presence of trehalose, fruc-
tose, glucose or skimmed milk. The luciferase activity was analysed by growing lyophilized cells over-
night, incubating with 17-β-estradiol for 2.5 hours and measuring the light emission levels with a lumi-
nometer. The viability was analyzed before and after the temperature treatments by plating on solidified 
medium and by counting the colonies after incubation. Also the long term storage of the yeast strain was 
assessed by storing trehalose treated freeze-dried cells at -20oC for 1 or 4 weeks. Another objective ot the 
present study was to construct plasmids that could be transformed in yeast cells to develop strains for 
detecting thyroidic or progesteronic action. The results showed that normalized luminescence was low in 
all experiments with lyophilized cells. On the other hand, also the light emission levels obtained with 
cells that were not freeze-dried were low, so the effect the lyophilization had on the results cannot be 
concluded. The results of the viability test showed that increased tolerance for freeze-drying can be 
achieved by using glucose, trehalose or fructose. Trehalose treated cells showed significantly higher 
survival ability compared to control cells after storing in a freezer for 1 or 4 weeks. The survival level 
was 5.7 % after 1 week and decreased to 3.4 % after four-week storage. The constructing of plasmids for 
new yeast biosensor strains was not successful. These studies highlight the possibility to enhance the 
viability of lyophilized cells of this yeast strain by adding any of the examined sugars. Nonetheless, more 
replicates are needed to indicate definitely the differences between the cryoprotectants. The cells of this 
strain are also able to survive as long as 4 weeks at -20oC when treated with trehalose, although the rate 
of survival is low. Additional work is needed to study the long term storage with other sugars besides 
trehalose. Also longer storage times and higher temperatures could be examined.   
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1 Johdanto 

1.1 Ympäristödiagnostiikka 

1.1.1 Ympäristö ja kemikaalit 

Kemikaalit ovat kemiallisissa reaktioissa syntyviä orgaanisia tai epäorgaanisia yhdisteitä, 

joita joko ihminen tuottaa teollisuudessa tai joita syntyy luonnon omissa prosesseissa. Mo-

derni yhteiskunta tarvitsee kemikaaleja ja esimerkiksi Euroopan unionissa (EU) kemikaali-

teollisuus on yksi suurimmista teollisuuden aloista, sillä se käsittää 31 000 yritystä ja työl-

listää lähes kaksi miljoonaa ihmistä (CEFIC, 2006). Erilaisia kemikaaleja on maailmanlaa-

juisesti käytössä noin 100 000 ja Suomessakin kymmeniä tuhansia (Landesborough, 2006). 

 

Kemikaalien suuren mittakaavan valmistus ja käyttö ovat aiheuttaneet suuren uhan sekä 

ihmisten terveydelle että ympäristölle. Suurimmasta osasta maailmalla käytetyistä kemi-

kaaleista on toistaiseksi vain vähän tietoa. Niiden ominaisuuksia ja käyttöön liittyviä riski-

tekijöitä ei tunneta riittävästi. Esimerkiksi EU:n alueella suuressa mittakaavassa tuotetuista 

aineista jopa 86 % on sellaisia, joista on vain vähän tai ei ollenkaan tarkkoja tietoja (Al-

lanou, 1999). Suomessa Kemikaalituoterekisteri sisältää lähes 30 000 vaaralliseksi luoki-

teltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 ihmiselle tai ympäristölle vaarallista ainesosaa 

(SYKE, 2004). Onkin ymmärrettävää, että ihmiset ovat huolissaan kemikaalien vaikutuk-

sista; Eurobarometritutkimuksen (Special Eurobarometer 217, 2005) mukaan ihmisten 

mielestä kaikista ympäristöasioista juuri kemikaaleista ja niiden vaikutuksista terveyteem-

me on erityisen vähän tietoa tarjolla. 

 

Ympäristöön pääsee ihmisen toiminnan seurauksena monia kemikaaleja, ja niillä on vaiku-

tuksia sekä ihmisten terveyteen että ympäristön tilaan. OECD:n (Organization for 

Economic Cooperation and Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) 

tutkimuksen (OECD, 2001a) mukaan arviolta 5-8 % OECD-maiden sairauksista johtuu 

erilaisista ympäristöongelmista. Luontoon joutuessaan saastuttavat kemikaalit voivat aihe-
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uttaa ekosysteemeissä mm. monimuotoisuuden vähenemistä, tuotannon laskua ja tautien 

lisääntymistä (Rapport ym., 1985). Monet kemikaalit rikastuvat ravintoketjuissa, ja eniten 

niistä kärsivätkin usein esimerkiksi petolinnut ja hylkeet ravintoketjujen huipulla.  

 

Puhuttaessa ympäristömyrkyistä tarkoitetaan yleensä radioaktiivisia aineita, raskasmetalle-

ja kuten lyijyä, kadmiumia ja elohopeaa ja myrkyllisiä orgaanisia aineita kuten polykloo-

rattuja bifenyylejä (PCB), dikloori-difenyyli-trikloorietaania (DDT) sekä polysyklisiä aro-

maattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Lisäksi huomattaviin ympäristömyrkkyihin voi-

daan laskea myös lääkkeet ja hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit.   

1.1.2 Ympäristödiagnostiikka ja sen kehitystarpeet 

Huoli kemiallisen altistumisen haittavaikutuksista ihmiseen ja elinympäristöön on luonut 

yhä enemmän vaatimuksia haitallisten aineiden osoittamiseksi ja niiden vaikutusten arvi-

oimiseksi. Jatkuvaa ympäristön diagnosointia on joidenkin haitta-aineiden osalta tehty 

Suomessa jo useita vuosikymmeniä. Ympäristöpitoisuuksia seurataan, jotta ympäristöhal-

linto ja muut tahot olisivat tietoisia haitta-aineiden aiheuttamasta kuormituksesta. Seuranta-

tuloksia käytetään mm. ympäristön tilaa koskevissa raporteissa ja kerättäessä tietoja kan-

sainvälisten sopimusten mukaisesti. Ympäristöseurantaan kuuluvat mm. paineiden seuran-

ta, jolla tarkoitetaan luontoon kohdistuvien haitallisten ihmistoimien seurantaa, kuten jäte-

vesikuormitus, ja ympäristön tilan seuranta, joka tarkoittaa fysikaalisten, kemiallisten ja 

biologisten tekijöiden säännöllistä seurantaa, esimerkiksi sisävesien laadun seuranta (Nie-

mi, 2006).  

 

Sekä kotimainen lainsäädäntö että kansainväliset sopimukset ohjaavat vahvasti ympäristön 

seurantaa ja tutkimustarpeita. Tärkeimpiä velvoitteita kansallisesti ovat ympäristönsuojelu-

laki ja ympäristönsuojeluasetus. Näistä ympäristönsuojelulaki (86/2000) säätelee kaikkea 

ympäristöä pilaavaa toimintaa, ja ympäristönsuojeluasetus (169/2000) listaa mm. tärkeim-

mät pilaantumista aiheuttavat aineet. Muita tärkeitä ympäristömittauksiin vaikuttavia lake-

ja ovat mm. kemikaalilaki, torjunta-ainelaki ja jätelaki (SYKE, 2004). Kansainvälisesti 

tärkeitä velvoitteita ovat mm. monet EU-direktiivit, joista esimerkiksi vesipolitiikan puite-

direktiivi (2000/60/EY) on vesistöseurantojen kannalta tärkein. Se on laaja-alainen puitedi-
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rektiivi, joka kattaa sekä pinta- että pohjavesien suojelun. Tärkein päästödirektiivi taas on 

IPPC-direktiivi (96/61/EY) (Integated Pollution Prevention and Control), jossa mm. sääde-

tään ilmaan, veteen ja maahan kulkeutuvien päästöjen ehkäisemisestä (SYKE, 2004). EU:n 

kemikaalilainsäädäntö on tällä hetkellä uudistumassa: uusi ns. REACH-asetus (Registrati-

on, Evaluation and Authorisation of Chemicals) tulee voimaan kesäkuussa 2007 ja korvaa 

yli 40 nykyistä säädöstä. Asetuksella pyritään parantamaan kemikaaliturvallisuutta. 

 

Ympäristönsuojelulain säännöksen (108 §) mukaan viranomaiselle toimitettavat mittauk-

set, testaukset ja tutkimukset tulee tehdä luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Haitallisten aineiden seuranta on käytännössä ketju, joka koostuu näytteenoton suunnitte-

lusta, itse näytteenotosta, näytteen analysoinnista, tulosten tulkinnasta ja raportoinneista. 

Haitallisten aineiden ympäristöseurantojen tehostamista selvittäneen HAASTE-hankkeen 

loppuraportissa (SYKE, 2004) todetaan, että ympäristöseuranta ei nykyisellään riitä katta-

maan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten sisältämiä velvoitteita. Esimerkiksi 

lääkeaineiden pitoisuuksia Suomen ympäristössä ei ole kartoitettu. Kustannuksilla voi olla 

vaikutusta seurannan puutteellisuuteen; seurantakustannusten arvioinnissa analyysivaihe 

voi kattaa jopa 50 % kokonaiskustannuksista, kuten HAASTE-hankkeen loppuraportissa 

arvioidaan. Myös työtunnit, joita analysointiin joudutaan käyttämään, tuovat lisäkustan-

nuksia. Kun mukaan lasketaan lisääntyvät laadulliset ja määrälliset velvoitteet erilaisten 

haitta-aineiden osoittamisessa, on selvää, että ympäristödiagnostiikassa kaivataan entistä 

nopeampia, halvempia ja luotettavampia kemikaalien analysointimenetelmiä.  

1.2 Endokriinijärjestelmä ja siihen vaikuttavat yhdisteet 

1.2.1 Ihmisen endokriinijärjestelmä 

Ihmisellä on kolme säätelyjärjestelmää, jotka viestittävät elimistön osien välillä ja pyrkivät 

pitämään yllä homeostasiaa: hermosto, immuunijärjestelmä ja endokriininen järjestelmä. 

Nämä kolme toimivat kiinteästi yhteydessä toisiinsa; endokriinijärjestelmä vaikuttaa mo-

niin immuunijärjestelmän toimintoihin, ja hermoston ja endokriinijärjestelmän vuorovaiku-

tus näkyy esimerkiksi hypotalamuksen ja aivolisäkkeen yhteistoiminnassa, kun kes-
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kushermosto kytkeytyy aivoissa hypotalamuksen ja aivolisäkkeen välityksellä endokriini-

seen järjestelmään.  

 

Endokriinijärjestelmä yhdistää aivot hormonien avulla elimiin, jotka säätelevät 

aineenvaihduntaa, kasvua ja kehittymistä sekä lisääntymistä. Aivolisäke on keskeinen um-

pirauhanen ihmisen endokriinijärjestelmässä. Se säätelee erittämiensä hormonien avulla 

muiden umpirauhasten toimintaa. Ihmisen umpirauhaset, joita ovat aivolisäkkeen lisäksi 

mm. kilpirauhanen, haima ja lisämunuaisen kuorikerros, muodostavat umpieritysjärjestel-

män, jossa tiehyeettömät umpirauhaset vaikuttavat toisiin elimiin erittämiensä välittäjäai-

neiden avulla. Nämä välittäjäaineet, hormonit, kulkevat verenkierron välityksellä elimistön 

eri osissa oleviin soluihin. Osa umpirauhasista on sukupuoliriippuvaisia: naisilla umpi-

rauhasina toimivat munarakkula, keltarauhanen ja istukka, miehillä taas kivekset. Nämä 

kaikki erittävät sukupuolihormoneja. Ihmisen endokriinijärjestelmään eivät kuulu avo-

rauhaset eli eksokriiniset rauhaset, joita ovat mm. sylki- ja hikirauhaset.  

1.2.2 Hormonit ja niiden vaikutusmekanismit 

Hormonit ovat kemiallisia viestiaineita, joita jokin solu erittää verenkiertoon tai solunul-

koiseen nesteeseen ja jotka kulkeutuvat kaikkialle elimistöön vaikuttaen toisten solujen 

toimintaan. Hormonit voidaan jakaa neljään rakenteelliseen ryhmään: aminohappojen joh-

dokset, steroidit, eikosanoidit sekä peptidit ja proteiinit. Peptidi- ja proteiinihormonit ovat 

translaatiossa syntyneitä, kooltaan ja post-translationaalisilta ominaisuuksiltaan vaihtele-

via. Usein ne syntetisoidaan pro-hormoneina, joista proteolyyttisesti pilkotaan lopullinen 

muoto. Syntetisoituja peptidi- ja proteiinihormoneja voidaan joko säilyttää solussa eritys-

jyväsissä, joista ne tarpeen tullen eritetään ulos, tai niitä voidaan tuottaa ja erittää vesikke-

leissä konstitutiivisesti. Hormonit, jotka ovat aminohappojen johdoksia, syntetisoidaan 

prekursoneina toimivista tyrosiinista ja tryptofaanista. Esimerkiksi kilpirauhashormoni ja 

adrenaliini kuuluvat tyrosiinista johdettujen hormonien ryhmään. Serotoniini ja melatoniini 

taas on johdettu tryptofaanista. Steroidihormonit ovat lipidejä, jotka syntetisoidaan koleste-

rolista soluspesifisen entsyymitoiminnan kautta. Steroidihormonien rakenteelliset erot ovat 

pieniä, mutta toiminnalliset erot voivat olla hyvin suuria. Syntetisoituja steroidihormoneja 

ei varastoida soluihin vaan ne eritetään pian valmistuksen jälkeen. Esimerkiksi testosteroni 
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ja kortisoli ovat steroidihormoneja. Eikosanoidihormonit ovat steroidihormonien tapaan 

rasva-aineita, mutta ne ovat kolesterolin sijaan solukalvon fosfolipideistä johdettuja. Ei-

kosanoidihormoneja ovat esimerkiksi prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit.     

 

Perinteisten umpirauhasten solujen tuottamien hormonien tehtävä on yleensä säädellä koko 

elimistön toimintaa. Vaikka hormonit voivat verenkierron kautta päästä lähes kaikkien 

solujen yhteyteen, ne vaikuttavat vain tiettyihin kohdesoluihin. Näissä kohdesoluissa täy-

tyy joko pinnalla tai solun sisällä olla sopiva reseptori, joka tunnistaa hormonimolekyylin. 

Usein hormonien kiinnittyminen sen tunnistavaan reseptoriin saa solussa aikaan voimistu-

van reaktiosarjan, kaskadin, joka saa aikaan muutoksia solun entsyymiaktiivisuudessa ja 

aineenvaihdunnassa. Hormonien pitoisuus verenkierrossa on varsin pieni, ja se ei yleensä 

ole vakaa vaan rytminen, esimerkiksi kuukautiskiertoon tai vuorokauden aikaan liittyen. 

Pelkkä hormonin pitoisuus verenkierrossa ei kuitenkaan määrää kohdesolujen hormonivas-

teen tasoa, sillä paikallinen hormonireseptorien ja postreseptorimekanismien ilmentyminen 

lopulta ratkaisee, kuinka vahva hormonin vaikutus on. Hormoneilla ja niiden oikea-

aikaisella ilmentämisellä on tärkeä merkitys elimistön homeostasian ylläpitämisessä. Tä-

män vuoksi hormonien pitoisuutta verenkierrossa säädellään palautesäätelyn avulla. Pepti-

di- ja proteiinihormonit sekä aminohappojen johdoksista esimerkiksi adrenaliini liukenevat 

veriplasmaan helposti, ja ne kulkevatkin yleensä vapaina molekyyleinä verenkierrossa. 

Steroidihormonit ovat suhteellisen heikosti veriplasmaan liukenevia, joten suurin osa niistä 

kulkee verenkierrossa kuljetusproteiineihin kiinnittyneinä (Kontula ym., 2000). 

 

Kuten yllä on todettu, hormonit vaikuttavat vain niihin soluihin, joissa on molekyyliä sito-

va reseptori. Useimpien hormonien, erityisesti proteiinihormonien, reseptorit sijaitsevat 

solukalvolla. Hormoni-reseptorikompleksi saa tyypillisesti aikaan ketjureaktion solun sisäl-

lä. Toisenlainen vaikutusreitti on käytössä esimerkiksi pienikokoisilla steroidi- ja kilpi-

rauhashormoneilla: niiden reseptorit sijaitsevat sytoplasmassa tai tumassa, jonne hor-

monimolekyylit kulkevat solukalvon läpi. Hormoni-reseptorikompleksi sitoutuu tumassa 

DNA:han vaikuttaen geenien luentaan ja sitä kautta proteiinisynteesiin. 
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1.2.3 Tumareseptorit 

Tumareseptorit muodostavat laajan ligandi-indusoitujen transkriptiofaktoreiden superper-

heen. Siihen kuuluu suuri joukko reseptoreita, jotka vaikuttavat moniin eukaryoottiorga-

nismien fysiologisiin toimintoihin, kuten solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä homeo-

stasiaan. Tumareseptoreita yhdistää niiden toimintatapa: ne sitoutuvat spesifiseen ligan-

diinsa, jolloin niiden rakenteellinen konformaatio muuttuu ja reseptori (usein dimerisoitu-

neena) siirtyy tumaan, jossa se sitoutuu tunnistamaansa vaste-elementtiin DNA:ssa ja akti-

voi geeniekspressiota. Tähän superperheeseen kuuluvat mm. steroidihormoni-, kilpi-

rauhashormoni-, aryylihiilivety- ja D-vitamiini-reseptorit. Lisäksi tunnetaan niin sanottuja 

orporeseptoreita, joille ei ole löydetty spesifistä ligandia (ks. yleiskatsaus Janošek ym., 

2006) 

 

Tumareseptoreilla on yhteisiä rakenteellisia ja toiminnallisia domeeneja. N-terminaalisessa 

päässä oleva A/B-alue on pituuden ja sekvenssin suhteen hyvin vaihteleva. Sen sisällä si-

jaitsee AF-transaktivaatiodomeeni, joka vaikuttaa transkription aktivointiin. Reseptorin 

keskellä sijaitsee DNA:ta sitova C-alue. Se koostuu kahdesta konstantista sinkkisormesta, 

joiden avulla reseptori tunnistaa tarkasti vaste-elementtisekvenssinsä. Reseptorin C-

terminaalinen pää koostuu pääosin ligandia sitovasta E-alueesta, joka vastaa oikean ligan-

din tarkasta tunnistamisesta. Tälle domeenille sijoittuu myös monia muita toimintoja, kuten 

heat-shock-proteiineihin, dimerisoitumiseen ja transaktivaatioon liittyvät alueet (ks. yleis-

katsaukset: Tsai ja O’Malley, 1994; Mangelsdorf ym., 1995).  

 

1.2.3.1 Kilpirauhashormoni ja kilpirauhashormonireseptori 

Kilpirauhashormonin synteesi ja varastointi tapahtuvat pääasiassa kilpirauhasessa. Hormo-

nin valmistusta kontrolloi aivolisäkkeen erittämä kilpirauhashormonia stimuloiva hormoni 

tyreotropiini. Kilpirauhanen koostuu rakkuloista, joissa yksikerroksinen epiteelisolukerros 

verhoaa kolloidia sisältävää onteloa. Epiteelisolut varastoivat sisälleen jodi-ioneita verestä 

ja konsentroivat ne hormonituotantoa varten. Jodi-ionit hapetetaan solussa peroksidaasient-

syymin avulla ja siirretään rakkulan kolloiditilaan. Kolloidiontelossa on paljon tyreoglobu-

liiniproteiinia, jonka tyrosiinitähteisiin jodidit sitoutuvat. Syntyneet jodityrosiiniit kytkey-

tyvät toisiinsa, jolloin niistä muodostuu biologisesti aktiivisia kilpirauhashormoneja, tyrok-
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siinia (T4) ja trijodityroniinia (T3). Hormonit varastoidaan tyreoglobuliiniin sitoutuneina 

kolloidiin, josta ne tarpeen tullen otetaan endosytoosin avulla takaisin kilpirauhassoluun ja 

vapautetaan globuliinin hydrolysoinnin jälkeen verenkiertoon (Välimäki, 2000). 

 

Suurin osa kilpirauhasen tuottamasta hormonista on tyroksiinimuodossa, eli siinä on neljä 

jodiatomia kiinni. Tyroksiini on kuitenkin inaktiivinen hormoni, jonka vaikutus aineen-

vaihduntaan on vähäinen. Elimistö dejodioi sen dejodinaasientsyymin avulla trijodityronii-

niksi, aktiiviseksi hormoniksi (Berry ja Larsen, 1992). Verenkierrossa kilpirauhashormonit 

kulkevat kantajaproteiineihin, kuten kilpirauhashormoneja sitovaan globuliiniin ja albu-

miiniin, sitoutuneina. Vain hyvin pieni osa hormonimolekyyleistä kulkee vapaana ja siten 

biologisesti aktiivisena. Kilpirauhashormonilla on välttämätön tehtävä ihmisen ja muiden 

eläinten kehityksen, kasvun ja metabolian kannalta (ks. yleiskatsaukset: Lazar, 1993; 

Zhang ja Lazar, 2000). Kilpirauhashormoni mm. kiihdyttää perusaineenvaihduntaa ja ha-

pen kulutusta, ja kasvuiässä se on välttämätön esimerkiksi aivojen kehityksen kannalta 

(Gilbert, 2007). 

 

Kilpirauhashormoni vaikuttaa eri kudoksissa sitoutumalla tuman kilpirauhashormoniresep-

toreihin. Reseptoreja koodaa kaksi geeniä, TRα ja TRβ, jotka sijaitsevat eri kromosomeissa 

(ks. yleiskatsaus Yen, 2001) ja jotka ovat homologisia onkogeenille c-erb-A (Sap ym., 

1986; Weinberger ym., 1986). Vaihtoehtoisen silmukoinnin kautta molemmista geeneistä 

tuotetaan useita isoformeja (ks. yleiskatsaus Yen, 2001), joita mahdollisesti ilmennetään 

eri kudoksissa eri määrissä (Cheng, 2005). Kilpirauhashormonireseptorin päätehtävä on 

toimia transkriptiofaktorina kohdegeeneilleen. Se vaikuttaa näiden geenien ilmentämiseen 

suoraan sitoutumalla erityisiin kilpirauhashormonireseptorin vaste-elementtisekvensseihin 

(THR-RE) kohdegeenien säätelyalueella. Vaste-elementit koostuvat lyhyistä, toistuvista 

DNA-jaksoista (ks. yleiskatsaus Yen, 2001). Yleisimmin kilpirauhashormonireseptori si-

toutuu vaste-elementtiinsä heterodimeerinä retinoidireseptorin (RXR) kanssa (Bugge ym., 

1992; Marks ym., 1992). Dimerisoitumisen on todettu edistävän DNA:han sitoutumista 

(Perlmann ym., 1996). Reseptori voi sitoutua vaste-elementtiin konstitutiivisesti riippumat-

ta ligandin läsnäolosta. Ilman ligandia kilpirauhashormonireseptori kuitenkin toimii koh-

degeeninsä perustranskription repressorina, ja vasta ligandin sitoutuessa se aktivoi tran-

skriptiota (ks. yleiskatsaus Zhang ja Lazar, 2000). 
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1.2.3.2 Estrogeeni ja estrogeenireseptori 

Estrogeeni on ryhmänimi munarakkulasta ja keltarauhasesta erittyville steroidiyhdisteille, 

jotka toimivat naishormoneina. Vaikka estrogeenejä tuotetaan miestenkin elimistössä, niitä 

esiintyy kuitenkin merkittäviä määriä vain lisääntymisikäisillä naisilla. Luonnollisista est-

rogeeneistä ihmisellä voimakkaimmin vaikuttava on esradioli (17β-estradioli, E2). Kaksi 

muuta, estroni ja estrioli, ovat heikompia. Kaikkia näitä tuotetaan elimistössä androgee-

neistä entsyymien avulla. Tunnetaan myös joukko muita, luonnollisia ja synteettisiä, estro-

geenin tavoin vaikuttavia yhdisteitä (Fang ym., 2001). 

 

Estrogeenejä tuottavat naisen elimistössä kypsyvän munarakkulan teeka- ja granuloo-

sasolut munarauhasessa. Pieniä määriä niitä erittyy myös mm. raskauden aikana istukasta 

ja molemmilla sukupuolilla lisämunuaisten kuorikerroksesta. Estrogeenien eritystä stimu-

loivat aivolisäkkeen etulohkon hormonit follitropiini (follikkelia stimuloiva hormoni) ja 

lutropiini (luteinisoiva hormoni), joita puolestaan säätelee hypotalamuksesta vapautuva 

gonadoliberiini. Muiden sterodihormonien tapaan myös estrogeenit kulkevat verenkierros-

sa lähinnä kantajaproteiineihin sitoutuneina – suurin osa estrogeenimolekyyleistä sitoutuu 

albumiiniin tai sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin. Estrogeenilla on monenlaisia 

fysiologisia vaikutuksia elimistössä, mm. naissukupuolielinten kehityksen stimulointi, su-

kupuoliominaisuuksien säätely sekä vaikutukset keskushermostoon ja luun metaboliaan 

(ks. yleskatsaukset: Turner ym., 1994; Couse ja Korach, 1999). 

 

Estrogeenihormoni sitoutuu estrogeenihormonireseptoreihin, joita on todettu olevan ihmi-

sellä kaksi erillistä ja itsenäisesti toimivaa, ERα ja ERβ (Green ym., 1986; Mosselman ym., 

1996). Nämä eivät ole toistensa isoformeja, vaan erillisiä proteiineja, joita eri kro-

mosomeissa sijaitsevat geenit koodaavat (ks. yleiskatsaus Couse ja Korach, 1999). Ligan-

din sitoutuminen reseptoriin saa aikaan konformaatiomuutoksen reseptorissa, mikä johtaa 

reseptorin dimerisaatioon, reseptorin ja DNA:n vuorovaikutukseen ja koaktivaattoreiden ja 

muiden transkriptiofaktoreiden kerääntymiseen ja lopulta estrogeenisäädeltyjen geenien 

transkriptioaktiivisuuden muutoksiin (ks. yleiskatsaus Nilsson ym., 2001). Toisin kuin 

esimerkiksi kilpirauhashormonireseptoreiden kohdalla, estrogeenihormonireseptorit eivät 

sitoudu DNA:han konstitutiivisesti, vaan sitoutumisen saa aikaan ligandin aiheuttama kon-
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formaatiomuutos reseptorin rakenteessa. Ligandin sitoutuminen tarvitaan muuttamaan re-

septorin rakenne transkription kannalta aktiiviseksi (Beekman ym., 1993). 

 

Estrogeenihormonireseptori sitoutuu DNA:han sekä homo- että heterodimeerimuodossa 

(Kumar ja Chambon, 1988; Cowley ym., 1997). Molemmat reseptorit, ERα ja ERβ, tunnis-

tavat saman DNA-alueen, estrogeenin vaste-elementtisekvenssin, joka on kolmen emäksen 

erottama käänteistoisto ydinsekvenssistä AGGTCA (Glass, 1994). ERα:n ja ERβ:n DNA:ta 

sitovat alueet ovat hyvin homologisia (Enmark ym., 1997) ja niillä on yhteneviä ligandin 

sitomisominaisuuksia (Kuiper ym., 1998), tosin näiden kahden estrogeenireseptorimuodon 

ilmentymisen voimakkuus eri kudoksissa eroaa (Kuiper ym., 1997). Estrogeenireseptorei-

den on todettu vaikuttavan joidenkin geenien ilmentymiseen ilman suoraa DNA:han sitou-

tumista, proteiini-proteiini-vuorovaikutusten kautta (ks. yleiskatsaus Nilsson ym., 2001). 

1.2.3.3 Progesteroni ja progesteronireseptori 

Progesteroni eli keltarauhashormoni on steroidihormoni, joka kuuluu gestageeneihin. Se 

toimii välivaiheena useiden muiden steroidihormonien tuotannossa. Progesteronia tuote-

taan lisämunuaisten kuorikerroksesta ja sukupuolirauhasista, erityisesti keltarauhasesta ja 

istukasta. Vaikka progesteronia erittyy miehilläkin, naisilla sitä tuotetaan huomattavasti 

suurempia pitoisuuksia, erityisesti kuukautiskierron loppuvaiheessa ja raskauden aikana. 

Keltarauhasen progesteronieritystä säätelevät monet hormonit, erityisesti lutropiini. Veren-

kierrossa progesteroni kulkee kantajaproteiineihin, kuten kortikosteroideja sitovaan globu-

liiniin, sitoutuneena (ks. yleiskatsaus Graham ja Clarke, 1997). 

 

Progesteronilla on tärkeä tehtävä raskauden alkamisessa ja jatkumisessa: se muun muassa 

säätelee ovulaatiota (ks. yleiskatsaus Zalányi, 2001), valmistaa kohdun ottamaan vastaan 

hedelmöityneen munasolun ja estää kohdun sileiden lihasten supistumista. Progesteroni ei 

kuitenkaan ole vain raskauteen liittyvä hormoni, vaan sillä on todettu olevan monia tärkeitä 

tehtäviä myös muissa naisten kehitykseen ja lisääntymiseen liittyvissä toiminnoissa (ks. 

yleiskatsaus Lydon ym., 1996). Progesteroni mm. vaikuttaa maitorauhasten kehittymiseen 

ja aivojen toimintaan sekä estää luukatoa (ks. yleiskatsaus Graham ja Clarke, 1997). Moni-

en progesteronin vaikutusten on todettu johtuvan sen kyvystä vastustaa estrogeenin toimin-

taa; se esimerkiksi ehkäisee estrogeenin vaikutusta estrogeenireseptoriin (Mester ym., 
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1974) ja eristää estrogeenin geeninsäätelytoiminnalle välttämättömiä transkriptiofaktoreita 

(Savouret ym., 1994).  

 

Progesteronireseptoreita on löydetty kaksi muotoa, PR-A ja PR-B (Kastner ym., 1990b), 

joita molempia koodaa sama geeni. Vaikka PR-A ja PR-B ovat saman geenin koodaamia, 

ne ovat erilaisia toiminnoiltaan (ks. yleiskatsaus Conneely ym., 2003). PR-A ja PR-B voi-

vat säädellä eri geenejä, ja progesteronin vaikutukset solussa voivat riippua eri reseptori-

muotojen suhteellisista ilmentymismääristä (ks. yleiskatsaus Mulac-Jericevic ja Conneely, 

2004). PR-A voi myös toimia PR-B:n välittämän transkription repressorina (Vegeto ym., 

1993). Progesteronireseptoreiden ilmentymistä säätelevät sekä estrogeeni lisäämällä että 

progesteroni vähentämällä reseptorin ilmentymistä useimmissa kudoksissa (Milgrom ym., 

1973; yleiskatsaus Graham ja Clarke, 1997). Progesteronin sitoutuminen progesteroni-

reseptoriin saa aikaan reseptorin dimerisaation ja kiinnittymisen tumassa DNA:han. Di-

meeri tunnistaa promoottorialueella sijaitsevan progesteronin vaste-elementtisekvenssin, ja 

kiinnittyminen siihen saa aikaan muutoksen promoottorin säätelemän geenin ilmentymi-

sessä (ks. yleiskatsaus Tsai ja O’Malley, 1994).    

1.2.4 Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit 

Monet ympäristökemikaalit vaikuttavat elimistössä hormonien kaltaisesti häiriten endo-

kriinijärjestelmän normaalia toimintaa. Nämä hormonihäirintään (englanniksi endocrine 

disruption) osallistuvat yhdisteet on Euroopan komissio (1999) määritellyt ”eksogeenisiksi 

aineiksi tai aineseoksiksi, jotka muuttavat hormonijärjestelmän toimintaa ja aiheuttavat 

siksi haittavaikutuksia terveessä organismissa, sen jälkeläisissä tai (ala)populaatioissa”. 

Hormonitoimintaa häiritsevät aineet voivat olla luonnollisesti esiintyviä, kuten kasviestro-

geenit, tai teollisuuskemikaaleja, kuten muovien pehmentiminä käytetyt ftalaatit ja tuho-

laismyrkyt (ks. yleiskatsaus Witorsch, 2002).  

 

Viime vuosikymmenten aikana on saatu kasvavassa määrin todisteita ympäristökemikaali-

en hormonien kaltaisista vaikutuksista monissa eläinryhmissä, mahdollisesti myös ihmisis-

sä (ks. yleiskatsaus Colborn ym., 1993). Hormonaaliset vaikutukset on monien yhdisteiden 

osalta huomattu vasta vuosia niiden ympäristöön pääsemisen jälkeen. Tunnettu hyönteis-
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myrkky DDT oli ensimmäinen tarkoituksella ympäristöön levitetty kemikaali, jonka todet-

tiin vaikuttavan hormonin kaltaisesti. Myöhemmin hormonitoimintaan liittyviä häiriöitä 

havaittiin hyönteismyrkky Keponea valmistavan tehtaan työntekijöissä. Koe-eläimillä teh-

dyt laboratoriokokeet vahvistivat näiden yhdisteiden estrogeenin kaltaiset vaikutukset, 

vaikkakaan niiden vaikutuksista ihmisen elimistössä ei olla vielä nykyäänkään yksimielisiä 

(ks. yleiskatsaukset: Sonnenschein ja Soto, 1998; Waring ja Harris, 2005).  

 

Viime vuosien aikana hormonihäirintään on alettu kiinnittää huomiota entistä enemmän, 

kun kemikaalien mahdollisista vakavista haittavaikutuksia ihmisille ja luonnolle on saatu 

enenevässä määrin tietoa. Vuonna 1995 Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto kutsui 

koolle kaksi työryhmää pohtimaan tutkimustarpeita hormonihäirinnän riskien arviointia 

koskien. Yhdysvaltojen liittohallitus on myös lisännyt hormonihäirinnän tutkimusrahoitus-

taan (ks. yleiskatsaukset: Reiter ym., 1998; Daston ym., 2003). Euroopan komissio puoles-

taan hyväksyi joulukuussa 1999 tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille hor-

monaalisia haitta-aineita koskevasta yhteisön strategiasta, ja käytännön toimina on esimer-

kiksi laadittu luettelo sellaisista aineista, joiden merkitys hormonitoiminnan häiriöissä on 

arvioitava paremmin. Lisäksi vuonna 2001 pidettiin Ruotsissa hormonaalisia haitta-aineita 

käsittelevä eurooppalainen työpaja (Euroopan komissio, 2001). Tällä hetkellä Euroopan 

komission tuella on käynnissä CREDO-yhteenliittymässä ryhmä tutkimusohjelmia, joissa 

tutkitaan monipuolisesti hormonihäirintää. 

 

Hormonitoimintaan vaikuttavat yhdisteet ovat hyvin monimuotoinen ryhmä biofyysisiltä 

ominaisuuksiltaan erilaisia aineita, lipofiilisistä hydrofiilisiin ja helposti hajoavista hyvin 

pitkäikäisiin (Schulte-Oehlmann ym., 2006). Myös vaikutustavoiltaan hormonien kaltaiset 

yhdisteet ovat monimuotoisia: Ne voivat jäljitellä luonnollisten hormonien toimintaa sitou-

tumalla samaan hormonireseptoriin, kuten esimerkiksi isoflavoni genisteinin sitoutuminen 

estrogeenireseptoriin (Stroheker ym., 2004). Vastaavasti ne voivat toimia myös antagonis-

teina luonnollisille hormoneille, kuten esimerkiksi sienimyrkkynä käytetty vinclozolin, 

joka toimii antiandrogeenisenä yhdisteenä elimistössä (Shono ym., 2004). Muita hormoni-

en kaltaisten yhdisteiden vaikutustapoja ovat esimerkiksi hormonisynteesiin tai hor-

monireseptorimääriin vaikuttaminen sekä kantajaproteiineihin sitoutumisen estäminen. On 

myös huomattu, että jotkin yhdisteet voivat toimia pleiotrooppisesti vaikuttaen useaan koh-
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teeseen; esimerkiksi ympäristömyrkky DDE (DDT:n johdannainen) voi toimia sekä estro-

geenin agonistina ja androgeenin antagonistina (ks. yleiskatsaukset: Sonnenschein ja Soto, 

1998; Waring ja Harris, 2005). Toisin kuin luonnolliset hormonit, teollisuuden synteettiset 

kemikaalit ovat usein hitaasti hajoavia, joten ne säilyvät luonnossa kauan ja voivat kerään-

tyä ihmisten ja eläinten elimistöön (Jobling ym., 1995). 

 

Hormonihäirintä on kansainvälinen ongelma, ja esimerkkejä hormonien kaltaisten yhdis-

teiden vaikutuksista eri eläinryhmiin on raportoitu paljon. Esimerkiksi Floridassa huomat-

tiin 1990-luvun alussa lisääntymishäiriöitä alligaattoreissa, jotka elivät DDT:n saastutta-

massa järvessä (Guillette ym., 1994). Linnuilla hormonihäirintää ovat tutkineet muun mu-

assa Halldin ym. (2003), jotka ovat havainneet lisääntymishäiriöitä sikiövaiheessa hormo-

nien kaltaisille yhdisteille altistuneissa japaninviiriäisissä. Hormonihäirinnän vaikutusta 

kaloihin on tutkittu paljon niiden tärkeän ravintomerkityksen vuoksi ihmisille ja koti-

eläimille. Kalat ovat hyviä hormonihäirintätutkimuksen kohteita vesiympäristössä myös 

siksi, että lipofiiliset kontaminantit vedessä absorboituvat helposti kalan elimistöön, ja ka-

lojen detoksikaatio on tehottomampaa kuin nisäkkäillä. Niillä onkin todettu lukuisissa tut-

kimuksissa monimuotoisia lisääntymiseen ja sukupuolikäyttäytymiseen liittyviä ongelmia, 

kuten koiraskalojen feminisoitumista estrogeenisesti vaikuttavien kemikaalien takia. Hor-

monitoimintaan liittyviä ongelmia kaloilla on havaittu erityisesti tehtaiden ja jäteveden-

puhdistamojen lähellä vesistöissä, jonne haitallisia kemikaaleja voi helposti valua (ks. 

yleiskatsaus Arukwe, 2001). 

 

Vaikka monia hormonihäirinnän aiheuttamia vaikutuksia eri eläinryhmissä tunnetaan, 

hormonien kaltaisten yhdisteiden vaikutuksista ihmisiin ei olla yksimielisiä. Vahvoja epäi-

lyjä kuitenkin on niiden vakavista terveysvaikutuksista, kuten jo ensimmäiset raportoidut 

kemikaalien aiheuttamat hormonitoiminnan häiriöt DDT:lle ja Keponelle altistuneissa ih-

misissä 1940-luvulla osoittivat (ks. yleiskatsaus Sonnenschein ja Soto, 1998). On mahdol-

lista, että maailmanlaajuinen sperman laadun heikentyminen miehillä johtuisi juuri hor-

monihäirintään osallistuvista kemikaaleista. On myös esitetty, että sikiönkehityksen aikai-

nen altistuminen estrogeenin tavoin vaikuttaville yhdisteille voisi vaikuttaa joillakin mie-

hillä muidenkin lisääntymishäiriöiden ja kivessyövän syntyyn (ks. yleiskatsaukset: Sharpe 

ja Shakkeback, 1993; Shakkeback ym., 2001). Naisilla on epidemiologisissa tutkimuksissa 
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saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia DDE:n vaikutuksista rintasyövän yleisyyteen (ks. 

yleiskatsaus Wolff ja Toniolo, 1995). Lisääntymiseen liittyvien häiriöiden lisäksi hormoni-

häirintä aiheuttaa mahdollisesti muitakin terveysriskejä, kuten immuunijärjestelmään liit-

tyviä ongelmia (Weisglas-Kuperus ym., 2004). Maailman terveysjärjestö WHO:n raportis-

sa (2002) todetaan, että hormonihäirinnän terveysvaikutuksiin vaikuttaa erityisen suuresti 

ikä, jolloin hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistutaan; sikiövaiheessa ja lap-

suus- ja murrosiässä vieraille kemikaaleilla altistumisella voi olla erityisen suuri vaikutus. 

On esimerkiksi osoitettu, että PCB-yhdisteiden vaikutukset hermoston toimintaan riippuvat 

siitä, altistutaanko sille jo sikiönä vai vasta syntymän jälkeen (ks. yleiskatsaus Jacobson ja 

Jacobson, 2001). 

 

Lukuisissa tutkimuksissa on kerrottu yhden kemikaalin, kuten DDT:n tai PCB:n, aiheutta-

van hormonitoiminnan häiriöitä eläimillä tai ihmisillä. Usein kuitenkin monia hormonien 

kaltaisia yhdisteitä löydetään samasta näytteestä, eli eliöt voivat altistua samanaikaisesti 

usealle hormonihäiriöitä aiheuttavalle yhdisteelle (ks. yleiskatsaus Colborn ym., 1993). On 

ymmärrettävää, että tämänkaltaisia havaintoja on tehty erityisesti teollisuusjätteiden saas-

tuttamista järvistä. Yksittäinen hormonin kaltaisesti vaikuttava kemikaali saattaa esiintyä 

luonnossa pieninä pitoisuuksina ja vaikuttaa elimistössä heikommin kuin luonnolliset hor-

monit. Kuitenkin usealle samankaltaisesti vaikuttavalle yhdisteelle altistuminen aiheuttaa 

suuremman yhteisvaikutuksen. On myös tutkittu hormonihäiriötä aiheuttavien kemikaalien 

mahdollista synergististä vaikutusta, jossa kaksi eri yhdistettä saa aikaan suuremman hor-

monaalisen vaikutuksen kuin yksin vaikuttavien kemikaalien vaikutusten summa. Arnold 

ym. (1996) ovat tutkimuksessaan havainneet, että kahden yhdisteen synergistinen vaikutus 

voi olla jopa 1600-kertainen yksittäisiin vaikutuksiin verrattuna, yhdisteistä riippuen. 

 

Tutkimuksia, joilla on pyritty osoittamaan hormonihäirinnän vakavia vaikutuksia ihmisel-

le, kritisoidaan siitä, että ne aliarvioivat endokriinijärjestelmän monimutkaisuutta. Myös-

kään in vitro-kokeista tai eläinkokeista saatuja tuloksia ei voida verrata sellaisinaan ihmi-

siin. Esimerkiksi ihmisen ja hiiren raskaus eroaa toisistaan fysiologisesti, ja kasvava sikiö 

naisen kohdussa altistuu normaalisti paljon suuremmille estrogeenipitoisuuksille kuin hii-

rellä ilman haitallisia vaikutuksia kasvuun ja kehitykseen. Tällä on perusteltu sitä, että pie-

net hormonien kaltaisten ympäristökemikaalien pitoisuudet eivät vaikuttaisi ihmisen kehi-
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tykseen haitallisesti. Myöskään kemikaalien synergistisistä vaikutuksista ei ole kriitikkojen 

mielestä tarpeeksi vakuuttavia tutkimustuloksia. Tutkijat vaikuttavat kuitenkin olevan yk-

simielisiä siitä, että erityisen suurille haitallisten kemikaalien pitoisuuksille altistuminen 

voi aiheuttaa ihmisilläkin hormonihäirintää (American Council on Science and Health, 

1999; yleiskatsaus Witorsch, 2002). Selvää on, että monipuolista tutkimusta niin hormoni-

häirintään mahdollisesti vaikuttavista kemikaaleista kuin niiden vaikutuksista ihmisten ja 

eläinten terveyteenkin tarvitaan vielä paljon. 

1.3 Hiivasolut biosensoreina 

1.3.1 Johdanto biosensoreihin 

Biosensori on laite, joka tuottaa analyyttistä tietoa käyttäen biologista aistivaa osaa ja sii-

hen liittyvää signaalia muuntavaa osaa. Biologinen osa aistii kemiallisia tai fysikaalisia 

muutoksia, jotka muunninosa muuttaa käyttökelpoiseksi, mitattavaksi signaaliksi, esimer-

kiksi sähköksi. Biosensorit kuuluvat laajempaan kemiallisten sensoreiden ryhmään, mutta 

niitä käsitellään usein omana ryhmänään biologisen tunnistusosan takia. Perinteisiin ana-

lyyttisiin menetelmiin verrattuna biosensorit ovat nykyisin jo yhtä suorituskykyisiä mitta-

ustarkkuudessa, sillä esimerkiksi Virta ym. (1995) ovat raportoineet pitoisuudeltaan jopa 

0,1 fM elohopean mittaamisesta bakteerisolujen avulla. Biosensoreiden spesifisyys on nii-

den tärkeimpiä vahvuuksia; biologiset molekyylit ovat luonnostaan tarkkoja vuorovaiku-

tuksissaan toisten molekyylien kanssa. Tästä esimerkkeinä ovat entsyymi-substraatti-, vas-

ta-aine-antigeeni- ja reseptori-ligandi-vuorovaikutukset, joita kaikkia voidaan hyödyntää 

biosensoreiden aistivissa osissa. 

 

Biosensoreiden historia on suhteellisen lyhyt: Leland C. Clark Jr. kuvaili ensimmäisen 

biosensorin, amperometrisen entsyymielektrodin glukoosimittausta varten vuonna 1962. 

Glukoosin mittaus perustui glukoosioksidaasientsyymiin: elektrodin mittaama happikon-

sentraation lasku oli suhteessa glukoosin konsentraatioon. Tämä ensimmäinen malli toimi 

ja toimii yhä perustana monille muille vastaaville biosensoreille (Newman, 2002). Vuosien 

aikana lukuisia muita biosensorimalleja on luotu, ja esimerkiksi jo vuonna 1975 kehitettiin 

ensimmäinen mikrobibiosensori, kun bakteereiden käytöstä biosensorin aistivana osana 

  



                                                                                                                            22 

alkoholin mittaamisessa raportoitiin. Biosensoriteknologia eteni suurin askelin 1980-

luvulla, mutta vasta 1990-luku oli varsinaista kaupallistumisen aikaa. Sama on jatkunut 

myös 2000-luvulle tultaessa, ja vuonna 2002 biosensoreiden kokonaisliikevaihdon arvioi-

tiin olevan noin 2,5 miljardia yhdysvaltain dollaria. Kuitenkin 85 % tästä liikevaihdosta 

koostui kertakäyttöisistä veren glukoosia mittavista biosensoreista, joita diabeetikot käyt-

tävät (Newman ym., 2002). Tämä kertoo muiden biosensorisovellusten vähäisestä kaupal-

listumisesta vuosien aikana – vaikka biosensoreita on kehitetty paljon tutkimuslaboratori-

oissa ympäri maailmaa, silti vain harva käytännön sovellus on menestynyt kaupallisesti. 

Useimmat kaupalliset biosensorit ovat lääketieteen sovelluksia. Kuitenkin markkinoita 

muillakin aloilla olisi, jos kilpailukykyisiä biosensoreita olisi valmiina kaupalliseen käyt-

töön. Esimerkiksi patogeenejä mittaavilla biosensoreilla oli vuonna 2003 arvioiden mukaan 

yli puolen miljardin dollarin markkinat. Lisäksi puhtaan ruuan ja veden tullessa tulevai-

suudessa yhä tärkeämmiksi vaatimuksiksi maailmalla, nopeiden taudinaiheuttajia mittaavi-

en biosensorimittareiden markkinoiden uskottiin entisestään kasvavan (ks. yleiskatsaus 

Alocilja ja Radke, 2003). 

1.3.2 Biosensoreiden luokittelu, immobilisointi ja sovellusalat 

Biosensorit voidaan ryhmitellä sekä signaalia muuntavan osan että biologisen tunnis-

tusosan mukaan. Signaalia muuntavan osan mukaan biosensorit jaetaan mm. sähkökemial-

lisiin, optisiin ja lämpösensoreihin. Sähkökemiallisten menetelmien eduiksi katsotaan hyvä 

tarkkuus, edullisuus ja vähäinen energiankulutus (ks. yleiskatsaus Wang, 2002). Optiset 

menetelmät puolestaan ovat nopeita ja herkkiä ja uusien tekniikoiden myötä mahdollistavat 

pienoiskoossa rakentamisen. Biosensoreissa hyödynnettyjä optisia tekniikoita ovat mm. 

absorptio-, fluoresenssi- ja luminesenssispektroskopiat ja valon sironta. Lämpösensorit 

perustuvat biologisten reaktioiden aiheuttamiin lämpötilanmuutoksiin, jotka voidaan havai-

ta termistorin resistanssin muutoksina (ks. yleiskatsaus Rodriguez-Mozaz ym., 2004a).  

 

Biologisen aistinosan mukaan biosensorit jaetaan katalyyttisiin ja affiniteettiin perustuviin 

molekyylin tunnistusosiin. Useimmat katalyyttiset biosensorit perustuvat sähkökemiallisiin 

mittaustapoihin, kun taas affiniteettiin perustuvien sensoreiden kohdalla optiset menetel-

mät ovat usein käyttökelpoisimpia (ks. yleiskatsaus Turner, 2000). Katalyyttisiä aistinosia 
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voivat olla esimerkiksi entsyymi- ja solubiosensorit, affiniteettiin taas perustuvat esimer-

kiksi immunokemialliset, reseptori- ja DNA-biosensorit. Immunokemialliset sensorit ovat 

tarkkoja, selektiivisiä ja monikäyttöisiä, sillä vasta-aineita voidaan tuottaa sitoutumaan 

rakenteeltaan hyvin erilaisiin yhdisteisiin. Myös entsyymeihin perustuvat biosensorit hyö-

dyntävät biomolekyylien spesifistä sitoutumista. Ne ovat yleisimpiä aistinosia biosenso-

reissa, sillä hyvän spesifisyyden lisäksi voidaan hyödyntää entsyymien katalysointiominai-

suutta. Solukalvon läpäisevien, ei-katalyyttisten reseptoreiden spesifisiä molekyylinsito-

misominaisuuksia taas voidaan hyödyntää biosensoreissa esimerkiksi ionikanavien sääte-

lyn kautta. DNA-biosensoreissa käytetään nukleiinihappojuosteita tunnistamaan vastejuos-

teita ja hybridisoitumaan niihin, esimerkiksi patogeenisiä mikrobeja tunnistettaessa. Myös 

muita DNA:ta spesifisesti sitovia molekyylejä on mahdollista tunnistaa DNA-

biosensoreilla. Solubiosensoreina voidaan käyttää esimerkiksi bakteereja, hiivoja ja eläin-

soluja. Niiden avulla voidaan mitata monipuolisemmin näytteiden ominaisuuksia kuin yk-

sittäisten molekyylien avulla (ks. yleiskatsaukset: Rodriguez-Mozaz ym., 2004a; Rodrigu-

ez-Mozaz ym., 2006). Solubiosensoreita, erityisesti mikro-organismien hyödyntämistä, 

tarkastellaan laajemmin luvussa 1.3.3. 

 

Biosensoreiden käyttökelpoisuuden ja toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että biologi-

sen tunnistusosa on läheisessä yhteydessä muunninosaan. Tähän yhteenliittämiseen on käy-

tetty apuna monia kehitettyjä immobilisointitekniikoita. Yksinkertaisin menetelmä on bio-

komponentin fysikaalinen adsorptio pinnalle; tällä tekniikalla voidaan immobilisoida solu-

ja ja proteiineja. Kovalenttisessa sitomisessa taas aistinosan ja muunninosan välille syntyy 

kovalenttinen kemiallinen sidos. Tämän vahvan sidoksen avulla on immobilisoitu mm. 

entsyymejä ja vasta-aineita. Suosittu menetelmä on myös geeliin tai polymeeriin pidättä-

minen (engl. entrapment), tosin mittausaika voi pidentyä geelin muodostaman diffuusioes-

teen takia (ks. yleiskatsaus Rodriguez-Mozaz, ym., 2004a).  

 

Biosensoreille voidaan asettaa tiettyjä suorituskykyvaatimuksia, jotka toimivan ja käytän-

nöllisen sensorin tulee täyttää. Tärkein niistä on selektiivisyys, kyky erottaa eri aineet toi-

sistaan. Tämä koskee lähinnä biologista aistinosaa, jossa tunnistus tapahtuu. Kuten edellä 

on todettu, biosensoreissa käytettävät biologiset molekyylit, kuten entsyymit ja vasta-

aineet, ovat luonnostaan hyvin tarkkoja selektiivisyydessään. Biosensoreiden herkkyys eli 
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sensitiivisyys on myös tärkeä vaatimus kilpailukyvyn kannalta – laitteen tulisi havaita mik-

romolaarisia tai sitä pienempiä pitoisuuksia voidakseen kilpailla perinteisten mittausmene-

telmien kanssa. Kuitenkaan laitteen tarkkuus ei saa kärsiä sensitiivisyyden parantuessa. 

Muita vaatimuksia biosensoreille ovat esimerkiksi nopeus ja palautumisaika, eli kauanko 

näytteen analysointi kestää ja kuinka pian sensori on valmis mittaamaan uuden näytteen, ja 

elinikä, eli kuinka kauan biomolekyyli kestää käyttökelpoisena. Aikaan liittyvät vaatimuk-

set vaihtelevat riippuen biosensorityypistä – esimerkiksi veren glukoosia mittaavilta lait-

teilta voidaan odottaa nopeita mittauksia, kun taas soluihin perustuvat mittaukset voivat 

vaatia pitkiä käsittelyaikoja esimerkiksi toksisuusanalysoinneissa. 

 

Biosensorisovelluksia on kehitetty useille eri aloille, joista lääketiede on suurin. Kuten 

luvussa 1.3.1 todettiin, glukoosia mittaavat biosensorit ovat suurin biosensorisovellusryh-

mä. Uusimmat, ns. neljännen sukupolven glukoosisensorit mittaavat veren sokerin rantees-

ta läpäisemättä ihoa. Glukoosimittauksissa biosensoreilla käytetään nykyisin mm. sähkö-

kemiallista, glukoosioksidaasiin perustuvaa mittausmenetelmää (ks. yleiskatsaus Nakamu-

ra ja Karube, 2003). Muitakin lääketieteen biosensorisovelluksia on pyritty kehittämään; 

esimerkiksi laktaatin mittaukseen on kehitetty sensori, joka hyödyntää kultaelektrodille 

immobilisoitua laktaattioksidaasientsyymiä (Ito ym., 1996). Lääketieteen lisäksi biosenso-

risovelluksia on kehitetty mm. elintarviketeollisuuteen sekä ympäristödiagnostiikkaan. 

Elintarviketeollisuuden biosensorisovelluksia on tehty mm. lihan laadun, kalan tuoreuden 

ja ruuan ainesosien, kuten glukoosin ja sakkaroosin, mittaamiseen (ks. yleiskatsaus Naka-

mura ja Karube, 2003). Ympäristödiagnostiikan biosensorisovelluksia käsitellään luvussa 

1.3.4.1. Edellä mainittujen teollisuudenalojen lisäksi myös puolustussektorilla on tarvetta 

biosensoreille; Hamburgin (2002) mukaan bioterrorismin noustua viime vuosina todelli-

seksi uhkakuvaksi on tullut tarve nopeille patogeenejä tunnistaville menetelmille.  

1.3.3 Mikro-organismit biosensoreina 

1.3.3.1 Solubiosensoreiden edut 

Elävien solujen käyttäminen biosensoreiden aistinosina mahdollistaa mittauksia, joita yk-

sittäisien biomolekyylien avulla ei voida tehdä. Solujen avulla voidaan esimerkiksi mitata 

tutkittavien näytteiden toksisuutta ja genotoksisuutta eli vaurioita geneettiselle materiaalil-
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le. Solut voivat entsyymijärjestelmineen vastata moniin eri substraatteihin laaja-alaisesti, 

tai niitä voidaan esimerkiksi geneettisesti muokattuina käyttää spesifisiin yhdisteiden mit-

tauksiin. Solut eivät ole yhtä herkkiä ympäristön muutoksille, kuten pH:n tai lämpötilan 

vaihteluille, kuin eristetyt proteiinit. Soluja on myös helppo tuottaa suuria määriä, ja mitat-

tavia näytteitä ei aina tarvitse esikäsitellä. 

 

Solubiosensoreiden herkkyys ei useissa tapauksissa vielä yllä analyyttisten kemiallisten 

mittausmenetelmien tasolle (ks. yleiskatsaus Köhler ym., 2000). Substraatit ja tuotteet jou-

tuvat myös läpäisemään solukalvon, mikä hidastaa vasteaikoja verrattuna entsyymibiosen-

soreihin. Solujen käyttäminen biosensoreina kuitenkin mahdollistaa molekyylien biosaata-

vuuden mittaamisen. Esimerkiksi ympäristönäytteiden raskasmetallipitoisuuden mittauk-

sissa perinteisillä mittaustavoilla saadaan selville vain kokonaismetallipitoisuus. Kuitenkin 

voi olla, että vain jokin metallin ionimuodoista aiheuttaa biologisia vaikutuksia elävissä 

organismeissa. Metallien biosaatavuuden mittaamiseen ovat mm. Tauriainen ym. (1997 ja 

1998) kehittäneet geneettisesti muunneltuja bakteeribiosensoreita. Biosaatavuuden mittaa-

miseksi mitattavan analyytin tulee kulkea solun sisään tai kiinnittyä solureseptoreihin aihe-

uttaakseen vasteen. 

 

Solubiosensoreita kehitettäessä käytetään usein hyväksi reportterigeenejä. Nämä geenit 

koodaavat proteiineja, jotka tuottavat jonkin signaalin, joka voidaan mitata solusta. Bio-

sensoreiden aistinosana toimiva selektiivinen tunnistustapahtuma, kuten ligandin sitoutu-

minen reseptoriin, voidaan yhdistää reportterigeenin toimintaan, jonka avulla tuotetaan 

mitattava signaali. Reportterigeeni voi olla solussa luonnostaan, tai se voidaan siirtää sinne 

yhdistelmä-DNA-tekniikan avulla. Jos reportterigeeni sijaitsee alavirtaan konstitutiivisesti 

ilmennetystä promoottorista, biosensorilla voidaan mitata yleistä toksisuutta, kun tuotetun 

signaalin intensiteetti vähenee solun metabolian heikentyessä. Jos taas mitattava analyytti 

säätelee reportterigeeniin yhdistettyä promoottoria, tällaisella konstruktilla voidaan mitata 

tietyn molekyylin esiintyvyyttä tutkittavassa näytteessä (ks. yleiskatsaus Sørensen ym., 

2006). 

 

Käytössä on nykyisin lukuisa määrä sekä luonnollisia että geneettisesti muokattuja report-

terigeenejä, jotka puolestaan koodaavat eri menetelmin mitattavia reportteriproteiineja. 
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Luminesoivia reportteriproteiineja käytetään paljon biosensoreissa niiden herkän detektion 

takia. Tämän valontuottoa signaalina käyttävän menetelmän etuna on myös proteiinin en-

dogeenisen aktiivisuuden puuttuminen useimmista soluista. Yleisimmin käytettyjä lumine-

senssiin perustuvia reportteriproteiineja ovat bakteerin ja tulikärpäsen lusiferaasientsyymit 

sekä vihreä fluoresoiva proteiini (ks. yleiskatsaus Lewis ym., 1998). Hakkilan ym. (2002) 

tutkimuksen mukaan lusiferaaseilla päästään parempaan herkkyyteen kuin fluoresoivilla 

proteiineilla. Pohjois-Amerikan tulikärpäsestä (Photinus pyralis) eristetty lusiferaasi eroaa 

bakteerilusiferaasista rakenteeltaan ja valontuottoreaktioltaan. Se emittoi valoa (emis-

siohuippu 560 nm) reaktiossa spesifisen substraattinsa, lusiferiinin, kanssa (de Wet ym., 

1987). Emittoidun valon intensiteetti toimii lusiferaasientsyymin ilmentämisvoimakkuuden 

mittarina. Tulikärpäsen lusiferaasiin perustuvia biosensoreita ovat kehittäneet esimerkiksi 

Leskinen ym. (2005). Niitä käsitellään tarkemmin luvussa 1.3.4.2. 

1.3.3.2 Saccharomyces cerevisiae 

Jokapäiväisessä kielenkäytössä sanalla ”hiiva” tarkoitetaan yleensä nimenomaan Saccha-

romyces cerevisiae (S. cerevisiae) -lajia eli leivinhiivaa. Tämän yksisoluisen, silmikoitu-

malla jakautuvan eliön historia on pitkä, sillä sitä on jo tuhansia vuosian käytetty oluen 

valmistuksessa ja leivonnassa taikinan nostattajana. Nykyisin S. cerevisiae on kaikista eu-

karyooteista eli aitotumallisista mikro-organismeista parhaiten tutkittu. Sen koko genomi 

on selvitetty ja julkaistiin vuonna 1996, jolloin se oli ensimmäinen kokonaan sekvensoitu 

aitotumallinen eliö. Leivinhiivalla on 16 kromosomia, joista on löydytty noin 6000 avointa 

lukukehystä, eli aluetta, jolla todennäköisesti on proteiinia koodaava geeni. Yhteensä ge-

nomin koko on yli 12 000 kiloemästä (Goffeau ym., 1996). Monisoluisiin organismeihin 

verrattuna leivinhiivan genomi on hyvin tiivis, sillä yli 70 % siitä koodaa geenejä. Intronei-

ta on hyvin vähän, ne ovat yleensä pieniä ja sijaitsevat lähes aina geenin 5’-päässä (ks. 

yleiskatsaus Dujon, 1996). Nykyisin leivinhiiva toimii eukaryoottisena malliorganismina, 

jota osataan muokata geneettisesti monilla menetelmillä. Leivinhiivan jakaantumisaika on 

noin 80 minuuttia, mikä mahdollistaa sen massatuotannon. Sen avulla voidaan esimerkiksi 

tuottaa muiden eliöiden proteiineja eri käyttötarkoituksiin – esimerkiksi ensimmäinen lei-

vinhiivassa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettu lääketieteellinen proteiini oli ihmisen 

interferoni jo vuonna 1981 (Hitzeman ym., 1981).  
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Leivinhiivan, kuten muidenkin hiivojen, käyttämisessä biosensoreina on etuja verrattuna 

bakteerisensoreihin: hiivat ovat bakteereja fysikaalisesti kestävämpiä ja niillä on parempi 

kestokyky pH:n, lämpötilan ja osmolaarisuuden vaihteluille. Sekä bakteerit että hiivat kas-

vavat nopeasti, ja niitä on helppo manipuloida geneettisesti. Kuitenkin hiivat aitotumallisi-

na voivat joissain tapauksissa toimia malliorganismina, kun halutaan verrata yhdisteiden 

vaikutuksia kehittyneempiin organismeihin, kuten ihmisiin – alkeistumallisilla bakteereilla 

tämä ei yleensä ole mahdollista. Esimerkiksi toksisuusmittauksissa ja lääkkeiden testauk-

sessa eukaryoottisolujen käyttö biosensoreina voi olla välttämätöntä. Hiivoja tunnetaan 

satoja lajeja ja niiden tiedetään kasvavan hyvin erilaisissa ympäristöissä. Siksi onkin mah-

dollista, että geenimuunneltujen leivinhiivasolujen lisäksi villityypin hiivoista voidaan löy-

tää sopivia biosensoreita (ks. yleiskatsaus Baronian, 2004).  

1.3.4 Biosensorihiivat ympäristödiagnostiikassa 

1.3.4.1 Ympäristömonitorointi biosensoreilla 

Kuten luvussa 1.1 todettiin, huoli kemiallisen altistumisen haittavaikutuksista ihmiseen ja 

ympäristöön on luonut vaatimuksia haitallisten aineiden osoittamiseksi ja vaikutusten arvi-

oimiseksi. Tarvetta tähän ovat lisänneet monet lait, säädökset ja sopimukset, joista yksi 

tärkeimmistä on EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EU). Myös OECD on julkais-

sut ohjeiston kemikaalien riskiluokituksesta ihmisille ja ympäristölle (OECD, 2001b). 

Ympäristödiagnostiikan menetelmien ja laitteistojen kehitystyö on sen myötä tullut entistä 

tärkeämmäksi, sillä esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivin myötä EU:n alueella ympä-

ristömonitoroinnin määrä kasvaa, ja monia uusia kemikaaleja tulee voida mitata vesistöis-

tä. Tätä varten tulee kehittää uusia, halpoja ja luotettavia laitteita ja menetelmiä, jotka 

mahdollistavat monien analyyttien nopean mittaamisen (ks. yleiskatsaus Allan ym., 2006). 

Eräänä ympäristödiagnostiikkaan liittyvänä vaihtoehtona on viime vuosina kehitetty erilai-

sia biosensoreita, joilla on jo toimivia sovelluksia esimerkiksi lääketeollisuudessa. 

 

Ympäristömonitorointiin kehitetyillä biosensoreilla voidaan mitata sekä spesifisiä yhdistei-

tä, esimerkiksi jotain tiettyä raskasmetallia, että yleisempiä vaikutuksia, kuten näytteen 

toksisuutta. Ympäristömonitoroinnissa biosensoreiden etuina perinteisiin analyyttisen ke-

mian menetelmiin verrattuna on Harmsin ym. (2006) mukaan mm. mahdollisuus biosaata-
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vuuden mittaamiseen kemikaalien kokonaispitoisuuden sijaan. Halvat ja nopeat biosensorit 

sopisivat erityisesti pieniin laboratorioihin. Suzukin (2000) mukaan ympäristömonitoroin-

tiin käytettäviä biosensoreita voidaan rakentaa pienoiskoossa, mikä mahdollistaa usean 

näytteen yhtäaikaisen mittaamisen, pienemmät tarvittavat näytemäärät ja edullisemmat 

biosensorilaitteet. Ympäristömonitoroinnissa voisi olla hyödyksi mukana kuljetettavat lait-

teet, joilla näytteen tutkiminen voitaisiin suorittaa jo näytteenottopaikalla. Seuraavassa 

käsitellään muutamia esimerkkejä biosensoreista, joita on kehitetty ympäristömonitoroin-

tiin. 

 

Toksisuusmittauksilla voidaan selvittää joko akuuttia tai kroonista toksisuutta ympäristös-

sä. Monitoroinnin avulla voidaan saada kokonaiskuva esimerkiksi jätevesien tai saastuneen 

maaperän vaikutuksista eliöihin. Aikaisemmin toksisuusmittauksissa käytettiin kehittyneitä 

eläimiä, kuten kaloja, sillä niiden avulla saadaan todellinen kuva kemikaalien vaikutuksis-

ta. Kuitenkin eläinten käyttö on kallista ja vie paljon aikaa. Samoin kasvien käyttäminen 

esimerkiksi maaperän saastumisen selvittämiseen on hidasta, vaikkakin niiden avulla voi-

daan suorittaa monipuolisia mittauksia. Bioluminesoivat bakteeribiosensorit ovat nykyisin 

suosittu toksisuuden mittausmenetelmä helppokäyttöisyytensä ja edullisuutensa takia (ks. 

yleiskatsaus Farré ym., 2005). Esimerkiksi Choi ja Gu (2002) ovat luoneet kannettavan, 

kylmäkuivattuihin bioluminesoiviin bakteerisoluihin perustuvan biosensorin toksisuuden 

analysointiin; solut tuottavat valoa, kun niiden stressipromoottori aktivoituu ja aktivoi bak-

teerilusiferaasin ilmentymistä toksisessa kasvuympäristössä. 

 

Myös metallien mittaamisessa bakteeribiosensorit ovat osoittautuneet tehokkaiksi; esimer-

kiksi tulikärpäsen lusiferaasiin perustuvia bakteeribiosensoreita ovat kehittäneet jo aiem-

min mainitut Tauriainen ym. (1997 ja 1998) ja vihreää fluoresoiviin proteiineihin perustu-

via bakteerisensoreita Liao ym. (2006). Biokemiallisen hapenkulutuksen mittaamiseen 

voidaan käyttää sekä eläviä että kuolleita mikrobeja (Tan ja Wu, 1999).  Myös hormonihäi-

rinnän monitorointia varten on pyritty kehittämään useita biosensoreita. Ne mittaavat joko 

hormonihäirinnän vaikutuksia tai tiettyjä hormonihäirintään osallistuvia yhdisteitä. Rose 

ym. (2002) ovat kehittäneet sähkökemiallisen, vasta-aineisiin perustuvan biosensorin ten-

sideille eli pinta-aktiivisille aineille. Parellada ym. (1998) taas ovat valmistaneet sähköke-

miallisia biosensoreita kasvimyrkky atrazinen ja fenolien mittaamiseen, joista edellinen 
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perustuu vasta-aineisiin ja jälkimmäinen tyrosinaasientsyymiin. Myös optisiin menetelmiin 

perustuvia ympäristömonitorointibiosensoreita on kehitetty; esimerkiksi Rodriguez-Mozaz 

ym. (2004b) ovat kehittäneet vasta-aineisiin perustuvan biosensorin, joka mittaa yhtäaikai-

sesti sekä kasvimyrkkyjä atrazinea ja isoproturonia että luonnollista hormonia estronia. 

Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin estrogeenin tavoin vaikuttavien yhdisteiden 

biosensorimittauksia. 

1.3.4.2 Estrogeenin kaltaisten yhdisteiden mittaaminen biosensorihiivoilla 

Hormonihäirintää aiheuttavista yhdisteistä estrogeenin kaltaisesti vaikuttavia aineita on 

tutkittu eniten. Suuri määrä erilaisia kemikaaleja, niin luonnollisia yhdisteitä kuin ihmisen 

valmistamiakin, on todettu estrogeenin tavoin vaikuttaviksi. Näihin kuuluvat mm. luonnos-

sa esiintyvät kasviestrogeenit sekä monia kasvi- ja tuholaismyrkkyjä, PCB-yhdisteitä ja 

tensidejä. Näistä erityisesti luonnolliselle ekosysteemille vieraat estrogeenin kaltaiset yh-

disteet, ksenoestrogeenit, voivat olla terveydelle haitallisia. Erityisesti miehen elimistö, 

jossa ei estrogeeniä luonnollisesti juuri tuoteta mutta jossa on sen reseptoreja monissa ku-

doksissa (Jacobs ym., 2003), voi olla herkkä ksenoestrogeenien negatiivisille terveysvaiku-

tuksille. Suurin osa näistä yhdisteistä ei muistuta rakenteeltaan luonnollisia estrogeenejä, 

joten pelkän kemiallisen rakenteen perusteella ei usein voida ennustaa, onko kemikaali 

ksenoestrogeeni vai ei (ks. yleiskatsaus Sonnenschein ja Soto, 1998). Yhdisteen mahdolli-

nen ksenoestrogeenisyys tuleekin arvioida sen aiheuttamien vaikutusten, ei kemiallisen 

analyysin, perusteella. Ympäristödiagnostiikassa on tarve nopeille, luotettavia tuloksia 

antaville ksenoestrogeenien monitorointimenetelmille. Tähän tarkoitukseen on pyritty ke-

hittämään erilaisia solubiosensoreita.  

 

Laajamittaiseen ksenoestrogeenisiksi epäiltyjen kemikaalien seulontaan in vivo -testit ovat 

työläitä ja kalliita. Nisäkäs- tai hiivasolubiosensoreita, jotka perustuvat vaste-elementin 

säätelemään reportterigeeniin, voidaankin käyttää kemikaalien ja ympäristönäytteiden en-

sivaiheen seulontaan. Tämän in vitro -vaiheen jälkeen positiivisen tuloksen antavat kemi-

kaalit voidaan varmistaa ksenoestrogeenisiksi in vivo -testeillä. Nisäkässoluihin perustuvat 

biosensorit voivat olla hiivasolubiosensoreita herkempiä (Legler ym., 2002), ja niiden us-

kotaan antavan paremman kuvan terveysvaikutuksista ihmiseen, mutta tulokset nisäkässo-

luja käytettäessä voivat vaihdella riippuen käytetystä solulinjasta (Gutendorf ja Westen-

dorf, 2001), mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Hiivasolutestit ovat lisäksi halvempia to-
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teuttaa, sillä hiivasoluja on mm. helpompi ja nopeampi kasvattaa, eikä niissä ole luonnos-

taan sukupuolihormonireseptoreita (OECD, 2001b).  

 

Estrogeenisesti vaikuttavien yhdisteiden monitorointiin on kehitetty useita rekombinantti-

sia hiivasolubiosensoreita edellä mainittujen hiivan etujen johdosta. Seuraavassa verrataan 

kolmea tällaista sensorikonstruktia, jotka perustuvat S. cerevisiae -hiivan käyttämiseen: 

Routledgen ja Sumpterin (1996) kehittämä menetelmä mittaa estrogeenireseptorin akti-

voimaa transkriptiota β-galaktosidaasireportteriproteiinin avulla. Samaa reportteriproteiinia 

hyödyntää myös Nishikawan ym. (1999) menetelmä, joka seuloo ksenoestrogeenisiä kemi-

kaaleja mittaamalla estrogeenireseptorin ligandi-indusoituja vuorovaikutuksia transkriptio-

naalisten koaktivaattoreiden kanssa. Kolmas tarkasteltava hiivasolubiosensori on Leskisen 

ym. (2005) kehittämä bioluminesenssiin perustuva mittausmenetelmä yhdisteiden estro-

geeniaktiivisuudelle. 

 

Leskisen ym. menetelmässä hiivasoluun on siirretty ekspressioplasmidi, jossa on ihmisen 

estrogeenireseptorin koodaussekvenssi. Reseptoriproteiinia tuotetaan konstitutiivisesti, ja 

soluun tuleva estrogeeni tai sen kaltainen molekyyli kiinnittyy siihen. Tämä reseptori-

ligandikompleksi kiinnittyy hiivan genomiin integroituun estrogeenin vaste-

elementtisekvenssiin. Sekvenssi sijaitsee promoottorialueella, joka säätelee tulikärpäsen 

lusiferaasigeenin ilmentymistä. Estrogeeni tai sen analogimolekyyli saa siis aikaan report-

teriproteiinina toimivan lusiferaasin ekspressoitumisen solussa. Lusiferaasiaktiivisuus voi-

daan määrittää tutkittavasta näytteestä lisäämällä substraattina toimivaa D-lusiferiiniä ja 

mittaamalla indusoitu luminesenssi luminometrillä. Routledgen ja Sumpterin menetelmä 

muistuttaa Leskisen ym. menetelmää siinä, että yhdisteen sitoutuminen solussa tuotettuun 

estrogeenireseptoriin saa aikaan kompleksin sitoutumisen reportterigeenin promoottorialu-

eelle. Tässäkin menetelmässä estrogeenin vaste-elementtisekvenssi on siirretty promootto-

rialueelle, ja reseptori-ligandikompleksin sitoutuessa sille reportterigeenin ekspressio akti-

voituu. Routledgen ja Sumpterin konstruktiossa reportterigeeninä toimii lusiferaasigeenin 

sijaan lac-Z, ja toisin kuin Leskisen ym. biosensorihiivassa, reportterigeenisekvenssi ja 

vaste-elementti sijaitsevat ekspressioplasmidissa. Estrogeenireseptoria taas tuotetaan Rout-

ledgen ja Sumpterin menetelmässä genomiin integroidusta sekvenssistä. Estrogeenin kal-

taisen yhdisteen vaikutuksesta solussa ilmennetään lac-Z-geeniä, joka tuottaa β-
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galaktosidaasia. Entsyymi eritetään solun ulkopuolelle, ja se saa aikaan normaalisti keltai-

sen kromogeenisen substraatin muuttumisen punaiseksi, mikä voidaan mitata absorbanssin 

avulla.  

 

Nishikawan ym. menetelmä ei perustu hormoni-ligandikompleksin sitoutumiseen vaste-

elementtisekvenssiin, kuten kaksi edellä kuvattua konstruktia, vaan käyttää hyväksi estro-

geenireseptorin kykyä kiinnittyä koaktivaattoreihin hormonisubstraattinsa indusoimana. 

Nishikawan ym. hiivakonstruktissa soluun on viety kaksi ekspressioplasmidia: Toisesta 

tuotetaan hiivan transaktivaattorin GAL4:n DNA:ta sitovaa osaa fuusioituna estro-

geenireseptorin ligandia sitovan osan kanssa (GAL4DBD-ER). Myös toisesta plasmidista 

tuotetaan fuusioproteiinia, GAL4:n aktivaatiodomeenia, yhdistettynä yhden transkriptio-

naalisen koaktivaattorin (joko CBP, p300, RIP140, TIF1, TIF2 tai SRC1) reseptorivuoro-

vaikutusdomeeniin. Nishikawan ym. menetelmässä käytetään S. cerevisiae Y190-kantaa, 

jossa GAL4:n sitoutumiskohta on genomissa ylävirtaan β-galaktosidaasia koodaavasta lac-

Z-geenistä. Tämä konstrukti siis käyttää samaa reportterigeeniä kuin Routledgen ja Sump-

terin kehittämät biosensorihiivat. GAL4DBD-ER kiinnittyy GAL4:n sitoutumiskohtaan 

lac-Z:n säätelyalueelle, ja estrogeenin tai sen analogimolekyylin läsnäollessa koaktivaattori 

sitoutuu GAL4:n aktivaatiodomeeniin fuusioituna reseptoriin. Aktivaatiodomeeni saa ai-

kaan transkriptiokoneiston sitoutumisen promoottorialueelle aktivoiden geenin luennan ja 

sitä kautta β-galaktosidaasin tuottamisen. 

 

Kaikkia kolmea edellä kuvattua estrogeenisten yhdisteiden mittausmenetelmää yhdistää se, 

että niissä hyödynnetään ekspressioplasmideja ja Nishikawan ym. menetelmää lukuun ot-

tamatta myös genomiin integroituja sekvenssejä reportteriproteiinien tuottamisessa. Re-

portteriproteiineina Nishikawa ym. ja Routledge ja Sumpter käyttävät β-galaktosidaasia, 

Leskinen ym. taas tulikärpäsen lusiferaasia. β-galaktosidaasi on paljon käytetty reportteri-

proteiini, mutta sen käyttäminen on aikaa vievää pitkien induktioaikojen takia. Routledgen 

ja Sumpterin mukaan heidän biosensorihiivoillaan tulokset saadaan 3-4 päivän kuluttua, 

mikä tekee menetelmästä suhteellisen hitaan. β-galaktosidaasin käyttö on myös monimut-

kaista lukuisten työvaiheiden takia ja vaatii monia erilaisia reagensseja. Lusiferaasin hyö-

dyntäminen reportteriproteiinina hiivoissa on nopeampaa ja yksinkertaisempaa kuin β-

galaktosidaasin käyttäminen: Leskisen ym. olivat jo aiemmin (2003) kehittäneet yksivai-
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heisen ja nopean lusiferaasimittausmenetelmän, jota he nyt hyödynsivät biosensorihiiva-

konstruktissaan. Tässä menetelmässä indusoitu luminesenssiaktiivisuus voidaan mitata 

elävistä soluista, eikä reaktioseokseen tarvitse lisätä muita reagensseja kuin D-lusiferiiniä. 

Koko mittaus voidaan suorittaa yhden päivän aikana, mikä on huomattava etu solubiosen-

soreiden ominaisuuksia vertailtaessa. Lyhyt inkubointiaika, 2,5 tuntia, myös mahdollistaa 

tutkittavien ympäristönäytteiden käytön sellaisenaan ilman esikäsittelyjä. Ainoa selvä etu 

β-galaktosidaasin käyttämisessä lusiferaasiin verrattuna on mahdollisuus kvantitatiivisten 

lisäksi myös kvalitatiivisiin tuloksiin, sillä entsyymin aiheuttama värinmuutos liuoksessa 

voidaan nähdä paljain silmin. 

 

Yhteistä kolmelle estrogeeniaktiivisuuden mittausmenetelmälle on mahdollisuus mitata 

useita näytteitä samanaikaisesti, sillä soluja sisältävää kasvatusliuosta ja tutkittavaa näytet-

tä tarvitaan vain pieniä määriä, menetelmästä riippuen yhteensä 100–250 μl. Näin ollen 

mittaus voidaan suorittaa esimerkiksi 96-kuoppalevyllä. Kaikki kolme menetelmää ovat 

raportoitujen tulosten perusteella tarpeeksi herkkiä biosensorimittauksiin, sillä jokaisella 

on mahdollista päästä mittaustarkkuudessa nM-tasolle. Nishikawan ym. konstrukti hyödyn-

tää muista kahdesta poiketen niin sanottua two-hybrid-menetelmää, mikä lisää tulosten 

luotettavuutta. Siinä GAL4:n sitoutumis- ja aktivaatio-osat ovat fuusioproteiineina erillään 

toisistaan ja aktivoivat reportterigeenin ilmentymisen vasta, kun fuusioproteiinit tulevat 

toistensa yhteyteen reportterigeenin säätelyalueella. Sekä estrogeenireseptori että koakti-

vaattorit on tuotu hiivaan nisäkässolusta, joten hiivasolujen luonnostaan sisältämät mole-

kyylit eivät voi häiritä reportterigeenin ilmentymistä. Toisaalta Nishikawan ym. mukaan 

two-hybrid-menetelmässä inkubointiaika on ongelmallinen, sillä solujen ja tutkittavan 

näytteen lyhyt, neljän tunnin inkubointi vähentää biosensorihiivan herkkyyttä huomatta-

vasti verrattuna pidempään yön yli inkubointiin. Solujen pitkäaikainen altistaminen kseno-

biooteille voi heidän mukaansa kuitenkin heikentää solujen elinkykyä ja kasvua, mikä vai-

keuttaa tulosten tulkintaa. 

 

Kuten edellä on todettu, hormonihäirintää aiheuttavista aineista estrogeenin kaltaiset yhdis-

teet ovat tutkituin ryhmä. Ympäristöstä löytyvien ksenobioottisten yhdisteiden vaikutuksis-

ta muihin tumareseptoreihin on vähemmän tutkimustietoa kuin estrogeenireseptoriin vai-

kuttavista aineista. Kuitenkin monet yhdisteet voivat sitoutua esimerkiksi kilpirauhas-, 
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androgeeni- ja keltarauhashormonireseptoreihin, ja eri reseptorit voivat vuorovaikuttaa 

toistensa kanssa ja luoda monimutkaisia verkostoja muiden signaalijärjestelmien kanssa 

(ks. yleiskatsaus Janošek ym., 2006). Tumareseptoreilla tämä niin sanottu cross-talk-ilmiö 

ei ole harvinainen – esimerkiksi retinoidireseptorit muodostavat heterodimeerejä muiden 

tumareseptoreiden kanssa ja vaikuttavat siten niiden toimintaan (Cai ym., 2002). Kaikkia 

edellä kuvattuja kolmea hiivasolubiosensoria voidaan muokata niin, että ne tunnistavat 

muitakin kuin estrogeenin kaltaisia yhdisteitä. Nishikawa ym. raportoivat artikkelissaan 

estrogeenin lisäksi lukuisia muita hormoneja tunnistavien konstruktien kehittämisestä vaih-

tamalla GAL4DBD-ER-fuusioproteiinista estrogeenireseptorin tilalle muiden reseptorien 

ligandia sitovia osia. Myös Leskisen ym. ja Routledgen ja Sumpterin menetelmät mahdol-

listavat monien eri hormonien mittaamisen. Leskinen ym. raportoivatkin estrogeenin lisäk-

si androgeenisten yhdisteiden mittaamisesta vaihtamalla solussa tuotettavaa hormoniresep-

toria ja reportterigeenin säätelyalueella sijaitsevaa vaste-elementtisekvenssiä. Koska indu-

soitu luminesenssi voidaan mitata helposti mikrotiitterilevyltä, on mahdollista valmistaa 

testipattereita, joissa samalla levyllä on useita eri hormonien kaltaisia yhdisteitä mittaavia 

biosensorihiivoja. 

1.4 Hiivasolujen kylmäkuivaus 

Mikro-organismien säilytys kuivaamalla on ollut jo vuosikymmeniä yleinen tapa säilyttää 

soluviljelmiä pitkäaikaisesti. Kuivauksessa materiaalista poistetaan nestettä lämmön, sätei-

lyn, jäähdytyksen tai muun menetelmän avulla. Solujen säilytyksen lisäksi mm. elintarvi-

ke- ja lääketeollisuus käyttävät kuivaamista suurien elintarvike- ja lääkevalmistemäärien 

säilyttämiseen. Kaikkien solujen kuivaustekniikoiden tarkoitus on saada solut säilymään 

pitkän varastoinnin ajan elinkykyisinä. Suurin osa kuivatuista soluista kuolee varastoinnin 

aikana, mutta elinkykynsä säilyttäneiden solujen avulla voidaan kannan kasvattamista jat-

kaa (ks. yleiskatsaus Morgan ym., 2006). Suuria solupitoisuuksia (108–1010 solua millilit-

raa kohti) kuitenkin usein tarvitaan, jotta edes osa soluista kestäisi kuivauksen ja säilytyk-

sen (Costa ym., 2000; Miyamoto-Shinohara ym., 2000). Hiiva Saccharomyces cerevisiae 

on todettu hyvin kuivauksen jälkeistä säilytystä kestäväksi: Miyamoto-Shinoharan ym. 

(2006) mukaan jopa kahdenkymmenen vuoden säilytyksen jälkeen suhteellisen suuri mää-

rä hiivasoluja voi säilyä elinkykyisinä.  
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Mikro-organismien kuivaustekniikoita on useita, mutta niissä kaikissa on yleensä samat 

perusvaiheet: solujen kasvatus, suoja-aineiden lisääminen solujen joukkoon, kuivauspro-

sessi, säilytys, rehydraatio ja solujen elpyminen (ks. yleiskatsaus Morgan ym., 2006). 

Kylmäkuivaus ja sumukuivaus ovat esimerkkejä käytössä olevista solujen kuivausmene-

telmistä. Sumukuivauksessa käytetään hyväksi kuumaa kuivatuskaasuvirtaa. Sumu-

kuivaimeen syötetään liuennutta tai kiinteää ainetta sisältävää nestettä, jota sumutetaan 

pieninä pisaroina kuumaan kaasuvirtaan. Tällä tavoin neste haihtuu, ja kuivuneet aineet 

voidaan erottaa kaasuvirrasta. Tätä menetelmää käytetään esimerkiksi meijeriteollisuudes-

sa, jossa kuivattuja valmistusaineita, kuten maitojauhetta, saadaan tuotettua suhteellisen 

halvalla. Edullisuuden lisäksi menetelmän etuna on nopea kuivausaika. Ongelmana voi 

kuitenkin olla menetelmässä käytettävät korkeat lämpötilat, jotka vaativat kuivattavalta 

aineelta lämmönsietokykyä. Sumukuivausta on mikrobiologiassa kokeiltu mm. probioottis-

ten bakteerien säilyttämiseen (Corcoran ym., 2004; yleiskatsaus Morgan ym., 2006).  

 

Kylmäkuivaus eli lyofilisointi on sumukuivausta hitaampi ja kalliimpi menetelmä, ja sen 

avulla on mahdollista kuivata vain melko pieniä ainemääriä. Myös solujen elpyminen lyo-

filisoinnin jälkeen on heikompaa kuin sumukuivauksessa. Kylmäkuivausta on kuitenkin 

tutkittu paljon, ja sitä on käytetty jo vuosikymmeniä mikro-organismien kuivaamiseen. 

Kylmäkuivattuja tuotteita on helppo kuljettaa ja käsitellä, ja se on nykyisin suosituin mene-

telmä solukantojen säilyttämiseksi. Kylmäkuivausta on käytetty menestyksellä esimerkiksi 

hiivasolujen säilyttämiseen kuivassa muodossa (Lodato ym., 1999; yleiskatsaus Morgan 

ym., 2006). Menetelmän tarkoituksena on kiinteän aineen erottaminen liuoksesta sublimaa-

tioon perustuen. Liuotin poistetaan alhaisessa paineessa ja lämpötilassa niin, että se haihtuu 

kiinteästä olomuodosta suoraan höyryksi. Kylmäkuivauksessa on nimensä mukaisesti sekä 

jäähdytys että kuivausvaiheet: Ensiksi liuos jäädytetään kylmäkuivaimessa, jotta sublimaa-

tio voi tapahtua. Seuraavaksi painetta kylmäkuivaimen sisällä lasketaan ja lämpötilaa sää-

detään niin, että liuottimen sublimaatiota tapahtuu. Tällä tavoin jäätynyt kosteus saadaan 

höyrystymään ja poistumaan kylmäkuivaimen höyryn tiivistymiskammion kautta. Viimei-

sessä vaiheessa painetta ja lämpötilaa säädetään edelleen niin, että kiinteään aineeseen si-

toutunut neste höyrystyy. Koko kylmäkuivausprosessi on hyvin hidas, sillä painetta ja 

lämpötilaa täytyy säädellä varovasti, ettei jäätynyt aine pääse höyrystymisen sijasta sula-
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maan. Jos kylmäkuivattu tuote säilytetään tiiviisti suljettuna, se voi säilyä pitkiäkin aikoja 

ilman pilaantumista, sillä esimerkiksi haitallista entsyymitoimintaa ei pääse ilman nestettä 

tapahtumaan. 

 

Erilaisia suoja-aineita eli kryoprotektantteja käytetään usein parantamaan kylmäkuivaus-

kestävyyttä. Niitä voidaan lisätä joko solujen kasvatuksen aikana tai ennen niiden lyofi-

lisointia. Usein käytettyjä suoja-aineita ovat rasvaton maito, glyseroli, sokerit trehaloosi, 

sakkaroosi ja glukoosi, sekä orgaaninen rikkiyhdiste dimetyylisulfoksidi. Suoja-aineet voi-

vat vaikuttaa monin tavoin: solun sisällä ne esimerkiksi ehkäisevät liiallista kuivumista 

sitomalla vettä ja estävät suurien jääkiteiden muodostumista; solun ulkopuolella ne puoles-

taan voivat estää solunulkoisen nesteen jäätymistä solukalvon lähellä (ks. yleiskatsaus 

Hubálek, 2003). Useat kryoprotektantit, esimerkiksi sokerit, voivat muuttua nopeasti jää-

dytettäessä amorfiseen, lasimaiseen muotoon. Tässä ns. vitrifikaatiossa suoja-ainetta sisäl-

tävä neste ei muodosta jääkiteitä, vaan saa aikaan riittävän viskositeetin solun sisällä ja 

ympärillä molekyylien liikkeen minimoimiseksi (ks. yleiskatsaus Morgan ym., 2006). Lo-

dato ym. (1999) ovat havainneet, että juuri amorfisen muodon saavuttavat suoja-aineet 

ovat erityisen tehokkaita suojaamaan soluja kylmäkuivauksen aikana. 

 

Sokereita on käytetty paljon kryoprotektantteina kylmäkuivauksessa. Niitä tiedetään ole-

van luonnossa runsaasti kuivaa kestävissä kasveissa (Ghasenpour ym., 1998), ja esimerkik-

si trehaloosin ja sakkaroosin on todettu edistävän solujen kuivauskestävyyttä suojaamalla 

solukalvoja ja estämällä proteiinien denaturoitumista (Leslie ym., 1995). Erityisesti treha-

loosia, joka on luonnollinen disakkaridi ja jota on löydetty lukuisista kuivaa kestävistä 

eliölajeista, on tutkittu paljon solujen kylmän- ja kuivankestävyyttä parantavana aineena. 

Sen on todettukin parantavan esimerkiksi bakteerisolujen (Leslie ym., 1995), nisäkässolu-

jen (Eroglu ym., 2000) ja hiivojen (Diniz-Mendes ym., 1999) kylmänsietokykyä. Treha-

loosin vaikutuksia on tutkittu eniten leivinhiivassa, jossa se viimeaikaisten tutkimusten 

perusteella vaikuttaa toimivan monipuolisena stressinsietoaineena, ei siis pelkkänä ener-

giavarastona, kuten aiemmin on luultu. Sitä syntetisoidaan soluissa lämpösokin jälkeen ja 

yhdessä stressiproteiinien kanssa (ks. yleiskatsaus Crowe ym., 2001). Solukalvoa ja prote-

iineja suojatakseen trehaloosin täytyy kulkea solukalvon läpi, ja sen mahdollistava trans-

portteri onkin löydetty (Han ym., 1995).  
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Kylmäkuivattujen solujen, kuten kaikkien kuivattujen tuotteiden, säilytysolosuhteet vaikut-

tavat niiden säilymiseen elinkykyisinä; esimerkiksi happi, kosteus, valo, mikrobit ja läm-

pötilanmuutokset ovat tekijöitä, jotka voivat haitata tuotteen säilymistä (ks. yleiskatsaus 

Morgan ym., 2006). Kuivatun aineen säilytyslämpötila riippuu itse aineesta ja sen käyttö-

tarkoituksesta. Esimerkiksi edellä kappaleessa 1.3.4.2 kuvattujen hiivasolubiosensoreiden 

nopeaa ja helppoa käyttöä eri laboratorioissa edesauttaisi solujen kylmäkuivaus ja mahdol-

lisuus säilyttää niitä pakastelämpötiloissa. Tämä vaatisi suoja-aineiden käyttöä ennen solu-

jen kylmäkuivausta ja -säilytystä.  

 

Viimeinen tärkeä käsittelyvaihe kylmäkuivatuille mikro-organismeille ennen solujen elvy-

tyskasvatusta on rehydraatio eli nesteen palautuminen soluun. Siinä huomioon otettavia 

tekijöitä ovat rehydraatioliuoksen koostumus ja rehydraationopeus. On osoitettu, että sa-

man liuoksen käyttäminen rehydraatiossa, kuin missä solut on kylmäkuivattu, edesauttaa 

solujen elpymistä (ks. yleiskatsaus Morgan ym., 2006). Rehydraationopeutta ovat tutkineet 

esimerkiksi Poirier ym. (1999), joiden tutkimuksen mukaan leivinhiivan elpymisen kannal-

ta hyvin hidas rehydraatio kontrolloiduissa oloissa on parempi kuin nopea rehydraatiopro-

sessi. Ongelmana kuitenkin on, että pitkäkestoinen rehydraatiovaihe ei ole taloudellisesti 

kannattava.  
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2 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tässä työssä pyrittiin sekä tutkimaan jo olemassa olevien biosensorihiivakantojen käyttöä 

että kehittämään uusia solukantoja ympäristödiagnostiikkaan. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli: 

 

1. Kehittää uusia plasmideja, joiden avulla voidaan luoda kilpirauhashormonia, proge-

steronia ja niiden kaltaisia yhdisteitä mittaavia biosensorihiivakantoja.  

2. Selvittää eri suoja-aineiden vaikutusta kylmäkuivattujen, estrogeeniaktiivisuutta 

mittaavien biosensorihiivojen elpyvyyteen ja luminesenssiaktiivisuuteen. 

3. Tutkia trehaloosin vaikutusta kylmäkuivattujen biosensorihiivojen elpyvyyteen pit-

käkestoisen kylmäsäilytyksen jälkeen.  
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3 Materiaalit ja menetelmät 

3.1 Hormonireseptoreiden ja vaste-elementtien kloonaustyöt 

3.1.1 Käytetyt plasmidit 

Hormonireseptorien ja hormonien vaste-elementtien kloonaamiseen käytettiin kahta plas-

midia, jotka oli myöhemmin tarkoitus siirtää mutatoidun S. cerevisiae -hiivakannan soluun.   

 

Hormonireseptorisekvenssit kloonattiin pRS314/GPD-PGK-plasmidiin. Sen koko on 5885 

emäsparia (ep) ja sen avulla reseptorit oli tarkoitus siirtää hiivasolun sisään. Plasmidi 

pRS314 (Sikorski ja Hieter, 1989) on kehitetty YCp-hiivaplasmideista, jotka ovat autono-

misesti replikoituvia pienen kopioluvun vektoreita. pRS314/GPD-PGK sisältää hiivan 

sentromeerisekvenssin (CEN) ja itsenäisesti replikoituvan sekvenssin (ARS). Lisäksi 

plasmidi sisältää jatkuvatuottoisen GDP-promoottorin (glyseraldehydifosfaattidehydro-

genaasipromoottori), hiivaspesifisen PGK-terminaattorisekvenssin ja TRP-sekvenssin, joka 

ohjaa tryptofaanin anaboliaa ja palauttaa mutatoidulle hiivakannalle tryptofaaniprototrofi-

an. Selektiivisenä resistenssigeeninä toimii plasmidissa β-laktamaasi (AmpR) Escherichia 

coli -bakteerissa tehtävissä plasmidituotoissa. Hormonireseptorisekvenssit pyrittiin työssä 

siirtämään plasmidin promoottori- ja terminaattorisekvenssien väliin, jolloin niitä ilmen-

nettäisiin solun sisällä jatkuvatuottoisesti. 

 

Hormonien vaste-elementtisekvenssit siirrettiin 6694 ep:n kokoiseen YipLuc-plasmidiin 

(Leskinen ym., 2003). YipLuc on kehitetty YIp-vektoriplasmideista, jotka integroituvat 

genomiin homologisen rekombinaation avulla. YipLuc sisältää URA3-markkerin, joka in-

tegroituu hiivan kromosomistoon ura-geenin alueelle ja palauttaa sen toimivuuden muta-

toidussa hiivakannassa. Lisäksi YipLuc-plasmidi sisältää Melα-promoottorin (α-galak-

tosidaasigeenistä) ja luc-skl-geenin, joka ilmentää tulikärpäsen (Photinus pyralis) lusife-

raasientsyymiä. Tästä luc-skl-geenistä on poistettu C-terminaalinen skl-pää (Ser-Lys-Leu), 

jolloin tuotettu lusiferaasientsyymi ei ohjaudu hiivan peroksisomiin (Gould ym., 1989; 

Leskinen ym., 2003). YipLuc-plasmidiin pyrittiin siirtämään vaste-elementtisekvenssi 

  



                                                                                                                            39 

MELα-promoottorin upstream-alueelle, jolloin hormoni-hormonireseptorikompleksin kiin-

nittyessä vaste-elementtiinsä lusiferaasientsyymin ilmentyminen aktivoituu, ja hor-

monivaste voidaan mitata valontuottona, kun lisätään lusiferaasispesifistä substraattia, D-

lusiferiiniä. 

3.1.2 Progesteronihormonireseptorin ligaatio pRS314/GDP-PGK-plasmidiin 

Ihmisen progesteronihormonireseptoria koodaava geeni hPR saatiin pSG5-vektoriin (Stra-

tagene, Yhdysvallat) ligoituna J. Palvimolta. Täydellisen hPR-geenin koko on noin 4400 

ep, mutta pSG5-vektorissa oli sen aktiivisempi, 3656 ep pitkä muoto, josta geenin 5’-pään 

ei-transloituva alue oli poistettu ja johon oli lisätty konsensussekvenssi (Kozak-sekvenssi) 

translaation aloitukseen (Kastner ym., 1990a).    

 

Progesteronihormonireseptori restriktoitiin pSG5-vektorista EcoRI-restriktioentsyymillä 

(MBI Fermentas, Liettua) valmistajan suosittelemassa puskurissa. Restriktoitu plasmidi 

ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä ja hPR-geeni puhdistettiin geelistä NucleoSpin® 

Extract -geelipuhdistusvälineistöllä (Macherey-Nagel, Saksa) valmistajan ohjeen mukaan. 

Myös pRS314/GDP-PGK-plasmidi restriktoitiin EcoRI:llä ja ajettiin 2-prosenttisessa aga-

roosigeelissä, josta se eristettiin ja puhdistettiin. Ennen geeliajoa osa plasmidista käsiteltiin 

katkaravun alkalisella fosfataasilla (SAP, Shrimp Alkaline Phosphatase; MBI Fermentas, 

Liettua), joka poistaa 5’-fosfaatit restriktoidusta vektorista estäen vektorin ligaation itsensä 

kanssa. Plasmidia inkuboitiin SAP:n kanssa 1 tunti 37 oC:ssa. Sekä SAP-käsiteltyjä että 

SAP-käsittelemättömiä, puhdistettuja plasmideja ligoitiin (T4 DNA Ligase; MBI Fermen-

tas, Liettua) puhdistetun hPR:n kanssa 2 tuntia huoneenlämmössä ja yön yli vesihauteessa 

kylmähuoneessa. Yön aikana veden lämpötila laski 16 oC:sta 6 oC:seen. Edellä mainittujen 

ligaatioseosten lisäksi tehtiin kontrolliseokset, joihin inserttiä ei lisätty ollenkaan. Pelkkää 

EcoRI:llä katkaistua vektoria ligoitiin tällöin joko SAP-käsittelyn kanssa tai ilman sitä. 

Kaikkia ligaatioseoksia transformoitiin lämpöshokkimenetelmällä (42 oC, 40 sekuntia) 

Escherichia coli -bakteerin JM109-kannan soluihin sekä ultrakompetentteihin XL10-Gold-

soluihin (Stratagene, Yhdysvallat) valmistajan ohjeen mukaan. Kaikki transformoidut solut 

maljattiin LB-agarmaljoille (ks. liite).  
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3.1.3 Kilpirauhashormonireseptori-α:n ja -β:n ligaatio pRS314/GDP-PGK-

plasmidiin 

Ihmisen kilpirauhashormonireseptoria koodaavat geenit THR-α ja THR-β saatiin monista-

malla ihmisen cDNA-kirjastosta (Quick Clone II Human Universal cDNA; Clontech, Yh-

dysvallat) polymeraasiketjureaktiolla (PCR) (Arnheim ja Erlich, 1992). PCR-töissä käytet-

tiin T3 Thermocycler -laitetta (Biometra, Saksa). PCR:ssä käytetyt alukkeet ja niiden eri-

tyispiirteet ovat taulukossa 1. THR-α:n sekä 5’- että 3’-päiden alukkeisiin lisättiin kahden 

emäksen mittaiset ylimääräiset alueet edistämään restriktioentsyymin sitoutumista katkai-

sualueeseensa. Samoin THR-β:n 5’- ja 3’-päihin lisättiin vastaavassa tarkoituksessa kol-

men emäksen mittaiset ylimääräiset alueet. Monistettavien alueiden pituudet olivat THR-

α:lle 1487 ep ja THR-β:lle 1401 ep. PCR:ssä käytettiin seuraavia ohjelmia: THR-α: alku-

denaturointi 3 min 95 oC, 27 x (denaturointi 45 s 94 oC, pariutuminen 1 min 60,4 oC, pi-

dennysreaktio 1 min 72 oC) ja lopullinen pidennys 10 min 72 oC. THR-β: alkudenaturointi 

3 min 95 oC, 27 x (denaturointi 45 s 94 oC, pariutuminen 1 min 57,6 oC, pidennysreaktio 1 

min 72 oC) ja lopullinen pidennys 10 min 72 oC. DNA-polymeraasina käytettiin DyNAzy-

me EXT -DNA-polymeraasia (Finnzymes, Suomi). PCR-monistuksen jälkeen tuotteet ajet-

tiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä ja ajon jälkeen oikean kokoiset palat eristettiin geelil-

tä ja puhdistettiin.   
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Taulukko 1: Alukkeet. THR-α- ja THR-β-geenien PCR-monistamisessa käytettyjen alukkeiden sekvenssit, 

sulamislämpötilat ja pituudet. Templaattina toimi ihmisen cDNA-kirjasto. Sekvenssit on esitetty 5’  3’ 

suunnassa. Restriktiokohdat on merkitty lihavoituina ja kursivoituina ja restriktioentsyymien nimet on mer-

kitty niiden alle. Alukesekvenssin sulamislämpötila (Tm) on lämpötila, jossa puolet alukkeista on kiinnitty-

neenä templaattiin. Kaikki alukkeet tilattiin kaupallisesti syntetisoituina (Oligomer, Suomi / TAG Copenha-

gen, Tanska). 

 

Alukkeen 

nimi 
Sekvenssi Tm pituus

THR-α 5’ 
CGGGATCCATGGAACAGAAGCCAAGCAAGGTG 

BamHI 
64,2 oC 32 ep 

THR-α 3’ 
CCGCAGCTGTCAGGGAGAGGCTGCATTGCC 

SalI 
75,0 oC 30 ep 

THR-β 5’ 
CGCGGATCCATGACTCCCAACAGTATGACAGAA 

BamHI 
62,8 oC 33 ep 

THR-β 3’ 
CCGCAGCTGCTAATCCTCGAACACTTCCAAGAA     

SalI 
70,7 oC 33 ep 

 

                                                                                                                                                                      

Sekä THR-α, THR-β että pRS314/GDP-PGK-plasmidi katkaistiin SalI- ja BamHI-

restriktioentsyymeillä (MBI Fermentas, Liettua) valmistajan suosittelemassa puskurissa. 

Restriktioseoksia inkuboitiin 90 minuuttia 37 oC:n lämpötilassa, minkä jälkeen ne ajettiin 

2-prosenttisessa agaroosigeelissä ja puhdistettiin. Puhdistettua plasmidia ligoitiin puhdis-

tettujen THR-α:n ja -β:n kanssa kolme tuntia huoneenlämmössä ja yön yli vesihauteessa 

kylmähuoneessa. Yön aikana veden lämpötila laski 16 oC:sta 6 oC:seen. Rinnakkaisissa 

näytteissä käytettiin plasmidivektorin ja inserttien eri suhteellisia määriä. Ligaatiotuotteita 

transformoitiin lämpöshokkimenetelmällä (42 oC, 40 sekuntia) XL10-Gold-soluihin. 

Transformoidut solut maljattiin LB-agarmaljoille.  

 

Restriktioreaktio uusittiin muuttamalla digestiota siten, että sekä plasmidia että hor-

monireseptori-inserttejä inkuboitiin SalI:n kanssa 1,5 tuntia, minkä jälkeen restriktioseok-

seen lisättiin BamHI ja annettiin reaktion edetä vielä toiset 1,5 tuntia. Ligaatio, transfor-

maatio ja maljaus toteutettiin samoin kuten edellä. 
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Myös hormonireseptori-inserttien ja plasmidin katkaisua erikseen SalI:llä ja BamHI:llä 

tutkittiin. Tällöin plasmidia ja inserttejä restriktoitiin ensin SalI:llä 1,5 tuntia restriktioent-

syymin optimipuskurissa ja ne ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä. Oikean kokoiset 

palat eristettiin geelistä ja puhdistettiin. Tämän jälkeen tuotteita restriktoitiin BamHI:llä 1,5 

tuntia optimipuskurissa. Jälleen ne ajettiin geelissä ja oikean kokoiset palat eristettiin ja 

puhdistettiin. Ligaatio, transformointi ja maljaus suoritettiin kuten edellä. 

 

Jokaisessa yllä kuvatussa kilpirauhashormonireseptori-α:n ja -β:n ligaatiossa 

pRS314/GDP-PGK-plasmidiin käytettiin kontrolleina ligaatioseoksia, joihin ei lisätty in-

serttiä ollenkaan. 

3.1.4 Hormonireseptorivaste-elementit ja niiden hybridisaatio 

Yksijuosteiset hormonireseptorien vaste-elementit, hPR-RE1 (Mak ym., 1989) ja hPR-RE2 

(Lieberman ym., 1993) progesteronihormonireseptorille sekä THR-RE (Olson ym., 1997) 

kilpirauhashormonireseptorille, hybridisoitiin kaksijuosteisiksi ennen plasmideihin ligoin-

tia.   

 

Progesteronivaste-elementin kloonaustöissä käytettiin hPR-RE1-sekvenssiä, joka koostuu 

kahdesta peräkkäisestä kopiosta vaste-elementtisekvenssiä ja jonka molempiin päihin on 

syntetisoitu XhoI-restriktioentsyymin katkaisukohdat. Sen 5’- ja 3’-sekvenssit oli tilattu 

syntetisoituina tylppäpäämuodossa TAG Copenhagenilta. Sekvenssien pituus on 76 emäs-

tä. Molempien juosteiden sekvenssit on merkitty taulukkoon 2.  

 

Sekvenssi hPR-RE2 on puolestaan edellä mainittua hPR-RE1:tä lyhyempi. Siinä on vain 

yksi kopio vaste-elementtisekvenssistä ja sen päihin on syntetisoitu XhoI-katkaisukohdat. 

Sekä 5’- että 3’-juosteet ovat toisilleen palindromisia sekvenssejä hPR-RE2:ssa, joten kah-

ta erillistä sekvenssiä ei tarvinnut syntetisoida. Sekvenssi tilattiin syntetisoituna TAG Co-

penhagenilta tylppäpäämuodossa; sen pituus on 48 emästä. Sekvenssi on merkitty tauluk-

koon 2. 
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Kilpirauhashormonin vaste-elementtisekvenssi on Olsonin ym. (1997) mukaan antanut 

parhaan reportterigeenin ilmentymisen kolme kertaa peräkkäin toistettuna. Tilattavaan vas-

te-elementtisekvenssiin suunniteltiinkin XhoI-katkaisukohdat juosteen päihin ja näiden 

väliin vaste-elementtisekvenssi kolmeen kertaan toistettuna. THR-RE:n 5’- ja 3’-sekvenssit 

tilattiin syntetisoituina TAG Copenhagenilta tylppäpäämuodossa. Sekvenssien pituus on 78 

emästä. Molempien juosteiden sekvenssit on merkitty taulukkoon 2.   

 

Kaikkien vaste-elementtien hybridisaatio toteutettiin kuumentamalla 5’- ja 3’-juosteita ja 

vettä sisältävä reaktioseos 75 oC:seen 7 minuutin ajaksi ja antamalla seoksen jäähtyä hi-

taasti takaisin huoneenlämpöön. Käytetty kuumennuslämpötila ylittää kaikkien kolmen 

hybridisaatioreaktion kohdalla sekvenssille lasketun sulamislämpötilan (Tm), joten juosteet 

hybridisoituvat vasta lämpötilan laskun myötä. 

 

Taulukko2: Vaste-elementit. Syntetisoitujen vaste-elementtien hPR-RE1, hPR-RE2 ja THR-RE sekvenssit 

ja sulamislämpötilat. hPR-RE2:n 5’- ja 3’-juosteet ovat toisilleen palindromisia sekvenssejä, joten vain yksi 

juoste syntetisoitiin hybridisaatiota varten. XhoI-restriktiokohdat on merkitty lihavoituina ja kursivoituina. 

Sekvenssien sulamislämpötila on myös merkitty taulukkoon. Kaikki sekvenssit tilattiin TAG Copenhagenilta.      

Vaste-

elementti 
Sekvenssi Tm 

 

hPR-RE1 5’ 

 

 

hPR-RE1 3’ 

 

5’- CCG CTCGAG GATCCTGTACAGGATGTTCTAGCTACG 

GATCCTGTACAGGATGTTCTAGCTACG GATC CTCGAG CGG -3’ 

 

3’- GGC GAGCTC CTAGGACATGTCCTACAAGATCGATGC  

CTAGGACATGTCCTACAAGATCGATGC CTAG GAGCTC GCC -5’ 

         

74,3 oC 

 

hPR-RE2 

5’/3’ 

 

5’- CCG CTCGAG AGAACACGATGAACCGGTTCATCGTGTTCT 

CTCGAG CGG -3’ 
71,3 oC 

 

THR-RE 5’ 

 

 

 

 

5’- CCG CTCGAG CTAAGGTCATCTAAGGTCAG  

CTAAGGTCATCTAAGGTCAG CTAAGGTCATCTAAGGTCAG 

CTCGAG CGG -3’ 

 

73,8 oC 
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THR-RE 3’ 3’- GGC GAGCTC GATTCCAGTAGATTCCAGTC  

GATTCCAGTAGATTCCAGTC GATTCCAGTAGATTCCAGTC 

GAGCTC GCC -5’ 

         

 

3.1.5 Hormonireseptorivaste-elementtien ligaatiot YipLuc- ja pSL1190-

plasmideihin 

Hybridisoidut hPR-RE1-, hPR-RE2- ja THR-RE-vaste-elementit pyrittiin siirtämään Yip-

Luc-plasmidiin MELα-promoottorin upstream-alueelle. Siirtoa kokeiltiin suoraan katkai-

semalla sekä vaste-elementtisekvenssit että YipLuc XhoI-restriktioentsyymillä (MBI Fer-

mentas, Liettua) ja ligoimalla. Myös niin sanotun välivaihevektorin käyttämistä kokeiltiin: 

pieneen plasmidiin, pSL1190:een, siirrettiin aluksi vaste-elementti, leikattiin se irti XhoI:llä 

ja vasta sitten ligoitiin varsinaiseen kohdevektoriinsa, YipLuc-plasmidiin. Kaupallinen 

pSL1190-plasmidi (Amersham Biosciences, Yhdysvallat) sisältää 3422 emäsparia. 

 

Hybridisoituja tylppäpäävaste-elementtejä restriktoitiin XhoI:llä optimipuskurissaan 1,5 

tuntia 37 oC:ssa. Reaktioseokset ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä ja oikean kokoi-

set palat eristettiin ja puhdistettiin. Samoin YipLuc- ja pSL1190-plasmideja restriktoitiin 

XhoI:llä 37 oC:ssa 1,5 tuntia. Koska vaste-elementit liitettiin vain yhteen restriktiokohtaan, 

XhoI:een, oli plasmidit SAP-käsiteltävä, jotta plasmidien ligoituminen itsensä kanssa estyi-

si. YipLuc ja pSL1190 käsiteltiin restriktion jälkeen, ennen geeliajoa ja puhdistusta, 

SAP:lla. Käsittelyä tehtiin 37 oC:ssa 20 minuuttia, jonka jälkeen SAP:ia inaktivoitiin 15 

minuuttia 65 oC:ssa. Osa plasmideista jätettiin SAP-käsittelemättä kontrolliligaatiota var-

ten.   

 

Ligaatiot tehtiin kaikille kolmelle vaste-elementille sekä YipLuc:n että pSL1190:n kanssa. 

Lisäksi molemmille plasmideille, sekä SAP-käsitellyille että SAP-käsittelemättömille, teh-

tiin kontrollireaktiot, joissa vektorit ligoitiin itsensä kanssa eli ilman inserttiä. Kaikkia li-

gaatioita inkuboitiin 4,5 tuntia huoneenlämmössä, minkä jälkeen ne siirrettiin vesihautee-

seen kylmähuoneeseen viikon ajaksi. Ligaatioinkuboinnin aikana veden lämpötila laski 16 
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oC:sta 6 oC:seen. Ligaatiotuotteita transformoitiin lämpöshokkimenetelmällä (42 oC, 40 

sekuntia) XL10-Gold-soluihin. Kaikki transformoidut solut maljattiin LB-agarmaljoille. 

 

Kloonatun insertin löytymistä transformoiduista soluista tutkittiin pesäke-PCR-

menetelmällä (Dallas-Yang ym., 1998; Sambrook ym., 1989) THR-RE-maljoilta. Muiden 

vaste-elementtien maljoja ei testattu. YipLuc-THR-RE- ja pSL1190-THR-RE-maljoilta 

otettiin pesäkkeitä silmukkasauvalla PCR:ään. Templaattina toimivat pesäkkeet, joiden 

solujen sisältö PCR:n aikana kuumennettaessa vapautuu, ja alukkeet voivat kiinnittyä solu-

jen sisältämään plasmidi-DNA:han. Pesäkkeitä otettiin YipLuc-maljalta 48 kpl ja 

pSL1190-maljalta 42 kpl. pSL1190-plasmidia varten suunniteltiin alukkeet, joiden välistä 

monistuu osa plasmidisekvenssistä ja vaste-elementtisekvenssi. Monistuva alue oli 1056 

emäksen mittainen. YipLuc-plasmidille käytössä oli alukkeet, joista toinen kiinnittyy luc-

geenin sisälle, noin puoleen väliin geenin sekvenssiä, ja toinen vaste-elementtiin. Alukkei-

den välille jäi 968 emästä. DNA-polymeraasina pesäke-PCR:issä käytettiin DyNAzyme II 

-DNA-polymeraasia (Finnzymes, Suomi). Käytetyt pesäke-PCR-alukkeet on merkitty tau-

lukkoon 3. PCR:ssä käytettiin seuraavia ohjelmia: YipLuc-THR-RE: alkudenaturointi 5 

min 95 oC, 27 x (denaturointi 1 min 95 oC, pariutuminen 1 min 54 oC, pidennysreaktio 55 s 

72 oC), ja lopullinen pidennys 7 min 72 oC. pSL1190-THR-RE: alkudenaturointi 5 min 95 
oC, 25 x (denaturointi 1 min 95 oC, pariutuminen 1 min 52 oC, pidennysreaktio 55 s 72 oC), 

ja lopullinen pidennys 7 min 72 oC. Polymeraasiketjureaktion jälkeen reaktiotuotteet ajet-

tiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä, josta vaste-elementtien löytyminen voitiin tarkistaa 

oikean kokoisista vyöhykkeistä geelillä. 
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Taulukko 3: Pesäke-PCR-alukkeet. YipLuc-THR-RE- ja pSL1190-THR-RE-pesäkkeiden seulonnassa 

käytettyjen PCR-alukkeiden sekvenssit, sulamislämpötilat ja pituudet. 3’-aluke oli molemmille plasmideille 

yhteinen, sillä se sijaitsi vaste-elementtialueella. Templaattina toimivat pesäkkeiden solujen plasmidi-

DNA:t.. Alukkeiden sulamislämpötila ja pituus on merkitty taulukkoon. Sekvenssit on esitetty 5’  3’ suun-

nassa. Kaikki alukkeet tilattiin kaupallisesti syntetisoituina (Oligomer, Suomi).      

 

Alukkeen 

nimi 
Sekvenssi Tm pituus

YipLuc 5’ AATCAAATCATTCCGGATAC 51,1 oC 20 ep 

pSL1190 5’ ATCAGAGCAGATTGTACTGAG 55,9 oC 21 ep 

YipLuc / 

pSL1190 3’ 
CTGACCTTAGATGACCTTAG 55,3 oC 20 ep 

 

3.1.6 THR-RE-insertin siirto pSL1190-plasmidista YipLuc-plasmidiin ja re-

striktiokoe 

Vaste-elementti oli tarkoitus restriktoida irti välivaihevektorina käytetystä pSL1190:stä 

XhoI:llä ja siirtää YipLuc-plasmidiin, joka myöhemmin voitaisiin siirtää hiivasolun sisään 

biosensorihiivakantaa kehitettäessä. Tarkasteltaessa pSL1190-THR-RE-pesäke-PCR:n 

tuloksia geelillä, voitiin todeta, mitkä pesäkkeet transformoiduilla pSL1190-THR-RE-

maljoilla sisälsivät ligoituneen vaste-elementin. Näistä pesäkkeistä, joita löydettiin 11 kap-

paletta, siirrostettiin maljoilta 4 ml:n LB-kasvatuksiin (ks. liite) 6 kappaletta. Kasvatusput-

kia inkuboitiin 37 oC:ssa yön yli ravistelijassa 250 rpm:ssa (kierrosta minuutissa).  

 

Seuraavana päivänä plasmidit puhdistettiin solukasvatusputkista NucleoSpin Plasmid 

QuickPure -välineistöllä (Macherey-Nagel, Saksa). Plasmidien sisältämiä vaste-

elementtejä restriktoitiin XhoI:llä optimipuskurissaan 1,5 tuntia 37 oC:ssa. Restriktion jäl-

keen tuotteet ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä ja oikean kokoiset vyöhykkeet lei-

kattiin irti ja puhdistettiin. Myös YipLuc-plasmidia restriktoitiin 1,5 tuntia 37 oC:ssa 

XhoI:llä optimipuskurissaan, ajettiin geelissä ja puhdistettiin siitä.  
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SAP-käsittely tehtiin plasmideille vaihdellen inkubointiaikoja; plasmidia inkuboitiin 

SAP:n kanssa joko 20, 40 tai 60 minuuttia. Jokaisen käsittelyn jälkeen SAP:ia inaktivoitiin 

65 oC:ssa 15 minuuttia. SAP-käsiteltyjä plasmideja ligoitiin THR-RE-insertin kanssa 3 

tuntia huoneenlämmössä, minkä jälkeen reaktioseokset siirrettiin vesihauteeseen kylmä-

huoneeseen 3 vuorokauden ajaksi. Tuona aikana veden lämpötila laski 16 oC:sta 6 oC:seen. 

Tässäkin kokeessa tehtiin myös kontrollireaktio, jossa vektori ligoitiin itsensä kanssa eli 

ilman inserttiä. Ligaatiotuotteita transformoitiin lämpöshokkimenetelmällä (42 oC, 40 se-

kuntia) XL10-Gold-soluihin. Kaikki transformoidut solut maljattiin LB-agarmaljoille. 

 

Kloonatun insertin löytymistä transformoiduista soluista tutkittiin jälleen pesäke-PCR-

menetelmällä. Kolmelta maljalta valittiin yhteensä 58 pesäkettä, joista otettiin soluja sil-

mukkasauvalla templaatiksi PCR:ään. Alukkeina käytettiin samoja DNA-sekvenssejä kuin 

edellä kuvatussa THR-RE:n suorassa ligaatiossa YipLuc-plasmidiin. Myös käytetty DNA-

polymeraasi ja PCR-ohjelma olivat samat kuin edellä kuvatussa kokeessa. PCR:n jälkeen 

reaktiotuotteet ajettiin jälleen 2-prosenttisessa agaroosigeelissä positiivisten kloonien löy-

tämiseksi. 

 

Edellä kuvattujen ligaatio- ja pesäke-PCR-seulontakokeiden lisäksi THR-RE-vaste-

elementtiä käyttäen tehtiin koe, jolla pyrittiin varmistamaan, että sekvenssi todella katkeaa 

XhoI-restriktioentsyymillä. Sekä hybridisoituja että hybridisoimattomia alkuperäisiä THR-

RE-sekvenssejä ajettiin SDS-PAGE (natriumdodekyylisulfaatti-

polyakryyliamidigeelielektroforeesi) -geelissä yhdessä XhoI-restriktoidun hybridisoidun 

THR-RE-sekvenssin kanssa. Alkuperäinen tylppäpäämuotoinen vaste-elementtisekvenssi 

on 78 ep:n pituinen. XhoI:llä restriktoitaessa siitä katkeaa yhteensä 12 emästä, kuusi mo-

lemmista päistä, ja tuloksena on kohessiiviset päät. SDS-PAGE-geeli, ajo- ja latauspuskuri 

valmistettiin standardimenetelmällä (Sambrook ym., 1989). Hybridisoitavat näytteet kuu-

mennettiin 75 oC:seen 7 minuutiksi ja seoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöön. Restrik-

toitavaa, hybridisoitua vaste-elementtisekvenssiä inkuboitiin XhoI:n kanssa 2,5 tuntia 37 
oC:ssa ennen seoksen pipetointia geelille. Geeli oli 20 cm:n geeli, jonka akryyliamidi/bis-

akryyliamidipitoisuus oli 10 %. Geeli ajettiin vertikaalisella Protean II -

elektroforeesilaitteella (Bio Rad Laboratories, Yhdysvallat) 24 mA:n virralla 2,5 tuntia. 

Ajon jälkeen geeli värjättiin etidiumbromidiväriaineella ja kuvattiin UV-valon alla.      
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3.2 Biosensorihiivojen kylmäkuivauskestävyyden, kylmäsäilyvyy-

den ja bioluminesenssiaktiivisuuden mittaukset 

3.2.1   Käytetyt hiivakannat 

Työssä käytetyt geneettisesti muunnellut S. cerevisiae -kannat oli kaikki kehitetty kannasta 

BMA64-1A (MATα ura 3-52; trp1Δ2 leu2-3_112 his3-11 ade2-1 can1-100, Baudin-

Baillieu ym., 1997) transformoimalla ne ilmentämään lusiferaasientsyymiä ja tiettyä hor-

monireseptoria (Leskinen ym. 2003; Leskinen ym., 2005).  

 

Kantaa BMA64-1A käytettiin työssä negatiivisena kontrollina, sillä se ei sisällä lusife-

raasia koodaavaa geeniä eikä siksi reagoi lusiferiinin lisäämiseen valoreaktion tuottamisel-

la.  

 

Lusiferaasin ilmentymisen positiivisena kontrollina käytettiin BMA64/luc-kantaa (Leski-

nen ym., 2005), joka sisältää tulikärpäsen lusiferaasia koodaavaa luc-skl-geeniä konstitutii-

visesti ilmentävän pRS316/GPD-PGK-plasmidin. Kantaa voidaan käyttää myös mm. syto-

toksisuuden mittaamiseen, kuten Leskinen ym. (2005) ovat tehneet. BMA64-1A/luc-kanta 

oli tehty siirtämällä pRS316luc-plasmidi, joka on lähes vastaava luvussa 3.1.1 kuvatun 

pRS314/GPD-PGK-plasmidin kanssa, BMA64-1A-peruskannan sisälle transformaatiolla. 

Tähän hiivakantaan viitataan myöhemmin nimellä pRS316-luc.  

 

BMAEREluc/ERα-kanta (Leskinen  ym., 2005) on rakennettu estrogeeniaktiivisuuden mit-

taamiseen. Siinä plasmidi pG1/ER(G) (Liu ja Picard, 1998) tuottaa konstitutiivisesti ihmi-

sen estrogeenihormonireseptoria. Plasmidi YipEREluc (Leskinen ym., 2003) taas on integ-

roitu genomiin URA3-lokukseen linearisoimalla plasmidi EcoRV:llä. Integroitu plasmidi 

säätelee sisältämänsä luc-skl-geenin ilmentymistä; integroidun plasmidin sisältämään vas-

te-elementtiin sitoutunut hormoni-hormonireseptorikompleksi aktivoi kohdepromoottorin-

sa tuottamaan lusiferaasientsyymiä. Sekä pG1/ER(G) että YipEREluc oli siirretty solun 

sisään transformaatiolla.  Tähän BMAEREluc/ERα-kantaan viitataan myöhemmin nimellä 

ERE-luc. 
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3.2.2 Solujen kylmäkuivaus ja luminesenssimittaukset  

Työssä pyrittiin selvittämään eri sokerien ja muiden kryoprotektanttien vaikutusta biosen-

sorihiivasolujen luminesenssiaktiivisuuteen kylmäkuivauksen jälkeen. Solut kasvatettiin 

tiettyyn optiseen tiheyteen aallonpituudella 600 nm (OD600), minkä jälkeen niitä käsiteltiin 

kryoprotektanteilla ja ne kylmäkuivattiin. Kylmäkuivauksen jälkeen solut elvytettiin ja 

niiden bioluminesenssiaktiivisuus mitattiin estrogeenialtistuksen jälkeen. Tarkemmat työ-

vaiheet ja käytetyt solu- ja reagenssimäärät on selostettu alla. 

 

Sekä BMA64-1A-, pRS316-luc- että ERE-luc-kantojen soluja kasvatettiin erlenmeyer-

pulloissa (30 oC, 275 rpm) 1,5–2 vuorokautta, kunnes kaikkien kantojen solut saavuttivat 

vähintään OD600:n 1,0. Hiivaliemistä otettiin 1 ml:n näytteitä kasvatuksen aikana ja solu-

määrien muuttumista seurattiin mittaamalla näytteistä optinen tiheys spektrofotometrillä 

(Beckman DU 640, USA). Lisäksi soluja tarkasteltiin toisinaan mikroskoopilla ja varmis-

tettiin, ettei mukana ollut kontaminaatioita kuten bakteereita. Kylmäkuivaukseen soluja 

otettiin kasvatuksista siten, että eppendorf-putkiin pipetoitiin erlenmeyer-pulloista solusus-

pensiota suhteessa 0,5 ml / 1,0 OD600. 

 

Solut sentrifugoitiin (1 minuutti, 6000 rpm) pohjaan ja supernatantti poistettiin. Solupelletti 

pestiin resuspensoimalla solut 0,5 ml:aan jääkylmää tislattua vettä ja vesi poistettiin sentri-

fugoimalla. Sama pesukäsittely toistettiin. Lopuksi solupelletin päälle lisättiin 0,5 ml kryo-

protektanttia. Tämä käytetty suoja-aine lisättiin jääkylmänä ja solupelletti resuspensoitiin 

siihen. Kryoprotektantteina työssä käytettiin trehaloosia (10 % w/v), fruktoosia (3 % w/v), 

glukoosia (10 % w/v) ja pastöroitua rasvatonta maitoa (Valio Oy, Suomi). Kaikki edellä 

mainitut sokerit oli liuotettu 50 mM natriumdivetyfosfaattipuskuriin (NaH2PO4 · H2O, pH 

6,0). Osalle soluista lisättiin 0,5 ml pelkkää jääkylmää puskuriliuosta ilman liuotettua 

kryoprotektanttia. Nämä pelkkää puskuriliuosta saaneet soluputket toimivat työssä kontrol-

lina. 

 

Eppendorf-putkien kannet rei’itettiin steriilillä neulalla, minkä jälkeen soluputkia kylmä-

kuivattiin 21 tuntia lyofilisaattorissa (Christ Alpha 1-4, B.Braun Biotech International, 

Saksa). Kylmäkuivauksen jälkeen solut elvytettiin siirtämällä ne 4 ml:n kasvatuksiin. Kas-

vatusliuoksina, joihin kylmäkuivatut solut liuotettiin, toimivat YPD (BMA64-1A-
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kannalle), SD-AHL (ERE-luc-kannalle) ja SD-AHLT (pRS316-luc-kannalle). Tarkemmat 

tiedot kasvatusliuoksista ja niiden valmistuksesta on kerrottu liitteessä. Soluja kasvatettiin 

(30 oC, 300 rpm) 21,5 tuntia. 

 

Kasvatuksen jälkeen mitattiin solujen OD600 ja solut laimennettiin siten, että saatiin uusi 4 

ml:n kasvatus, jonka OD600 oli 0,4. Nämä laimennetut solut siirrettiin takaisin kasvamaan 2 

tunniksi (30 oC, 300 rpm). Tämän kasvatuksen aikana optinen tiheys kasvoi noin 0,6:een. 

Soluja pipetoitiin 96-kuoppalevylle 90 μl ja päälle lisättiin 10 μl joko 2 % etanoliin lai-

mennettua 10-6 M 17-β-estradiolia tai 2 % etanolia (kontrolli). Estradiolin ja etanolin li-

säämisen jälkeen 96-kuoppalevyä sekoitettiin 20 sekuntia ravistelijassa ja inkuboitiin 2,5 

tuntia 30 oC:ssa.  

 

Inkuboinnin jälkeen jokaiseen näytekaivoon lisättiin 100 μl 1mM D-lusiferiiniä 0,1 M sit-

ruunahappo-(tri)natriumsitraattipuskurissa (pH 5), kuoppalevyä sekoitettiin lyhyen aikaa 

ravistelijassa ja luminesenssi mitattiin soluista välittömästi tämän jälkeen luminometrillä 

(Hidex Chameleon, Hidex Oy, Suomi). Mittausaika kuoppaa kohden oli 1 sekunti. 

 

Jokaista eri kryoprotektanttia tai puskuria kohden tehtiin kaksi rinnakkaista näytettä jokai-

sen solukannan kohdalla ja koe toistettiin kahteen kertaan..  

3.2.3 Kylmäkuivattujen hiivasolujen elpyvyys- ja säilyvyyskokeet 

ERE-luc-biosensorisolujen kylmäkuivauskestävyyttä eri kryoprotektanteilla tutkittiin mal-

jauskokeilla. Samoin maljauskokeiden avulla tutkittiin pidempiaikaisen kylmäsäilytyksen 

vaikutuksia solujen säilyvyyteen. 

 

ERE-luc-soluja kasvatettiin erlenmeyer-pulloissa (30 oC, 250 rpm) 1,5–2 vuorokautta, jon-

ka aikana solut saavuttivat vähintään OD600-arvon 1,0. Hiivaliemistä otettiin 1 ml:n näyt-

teitä kasvatuksen aikana ja solumäärien muuttumista seurattiin mittaamalla näytteistä 

OD600 spektrofotometrillä. Kylmäkuivaukset tehtiin luvussa 3.2.2 kuvatulla tavalla, samoil-

la solu- ja reagenssimäärillä ja samoilla kryoprotektanteilla. Soluja kylmäkuivattiin 21 tun-

tia lyofilisaattorissa rei’itetyissä eppendorf-putkissa. 
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Solujen maljauskokeet tehtiin sekä ennen että jälkeen kylmäkuivauksen ja solujen kylmä-

kuivauskestävyyttä eri kryoprotektanttien vaikutuksessa laskettiin maljoille muodostuvien 

pesäkkeiden määrien perusteella. Ennen kylmäkuivausta, kryoprotektanttien lisäämisen 

jälkeen, liuoksista otettiin 20 μl:n näytteet maljauskokeita varten. Näytteet laimennettiin 

SD-AHL-kasvatusliuokseen ja maljattiin SD-AHL-agarmaljoille (ks. liite). Maljoja inku-

boitiin 30 oC:ssa noin 3 vuorokautta. 

 

Kylmäkuivauksen jälkeen soluista otettiin jälleen näyte maljauskokeita varten. Näyte lai-

mennettiin kasvatusliuokseen ja rehydroitiin 1 tunti 40 oC:ssa ennen maljausta. Maljattuja 

soluja inkuboitiin 30 oC:ssa noin 3 vuorokautta. 

 

Sekä ennen että jälkeen kylmäkuivauksen maljattujen solujen muodostamat pesäkkeet las-

kettiin 3 vuorokauden inkuboinnin jälkeen silmämääräisesti mahdollisimman tarkasti. So-

luille tehdyt laimennokset suunniteltiin niin, että pesäkkeitä muodostui enintään muutamia 

satoja maljalle, jolloin ihmissilmin tehty tarkka pesäkelaskenta oli mahdollista. Ennen 

kylmäkuivausta käytettiin laimennosta 1:4000 ja kylmäkuivauksen jälkeen 1:400. Laimen-

nosten suuruus otettiin huomioon pesäkemääriä vertailtaessa. Jokaista eri kryoprotektanttia 

tai puskuria kohden tehtiin kaksi rinnakkaista näytettä, jotka maljattiin ennen ja jälkeen 

kylmäkuivauksen. Koe toistettiin kahteen kertaan.   

 

ERE-luc-kannan solujen pitkäkestoista kylmäsäilytystä kylmäkuivauksen jälkeen tutkittiin 

maljaamalla soluja ennen kylmäkuivausta ja kylmäkuivauksen jälkeisen 1 viikon tai 4 vii-

kon pakastesäilytyksen -20 oC:ssa jälkeen. Tähän säilyvyyskokeeseen käytettiin kryopro-

tektanttina vain 10 % (w/v) trehaloosia, jota verrattiin pelkällä puskurilla käsiteltyjen solu-

jen säilyvyyteen. Kylmäkuivausta edeltävä maljaus sekä trehaloosi- että puskurikäsitellyil-

le soluille tehtiin kuten edellä kuvatussa elpyvyystestissä eli laimentamalla kasvatusliuok-

seen 1:4000 ja maljaamalla agarmaljoille, joita inkuboitiin noin 3 vuorokautta 30 oC:ssa. 

Samoin kylmäkuivaus toteutettiin kuten edellä on kuvattu. Välittömästi kylmäkuivauksen 

jälkeen soluputket siirrettiin -20 oC:n pakastimeen. Yhden tai neljän viikon kuluttua solut 

otettiin pakkasesta, laimennettiin pitoisuuteen 1:400 kasvatusliuokseen ja niitä rehydroitiin 
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1 tunti 40 oC:ssa ennen maljausta. Maljattuja soluja inkuboitiin 30 oC:ssa noin 3 vuorokaut-

ta.  

 

Myös tässä säilyvyyskokeessa, sekä ennen kylmäkuivausta että sen jälkeen yhden tai nel-

jän viikon kylmäsäilytyskäsittelyn kuluttua, maljattujen solujen muodostamat pesäkkeet 

laskettiin 3 vuorokauden inkuboinnin jälkeen silmämääräisesti. Sekä trehaloosi- että pus-

kurikäsiteltyjä soluja valmistettiin kaksi rinnakkaista näytettä jokaista maljausta kohti.  
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4 Tulokset 

4.1 Hormonireseptoreiden ja vaste-elementtien kloonaustöiden tu-

lokset 

4.1.1 Progesteronihormonireseptorin ligaatio pRS314/GDP-PGK-plasmidiin 

Progesteroni- ja kilpirauhashormonireseptoreita koodaavat geenit pyrittiin siirtämään 

pRS314/GDP-PGK-plasmidiin, jotta ne voitaisiin myöhemmin siirtää mutatoidun S. cere-

visiae -hiivakannan (BMA64-1A) soluun yhdessä hormonireseptorien vaste-elementtejä 

sisältävän YipLuc-plasmidin kanssa. Näin saatavia uusia hiivakantoja voitaisiin käyttää 

biosensoreina ympäristödiagnostiikassa hormonien kaltaisten yhdisteiden seurantaan ja 

mittaukseen.  

 

Ihmisen progesteronihormonireseptoria koodaava geeni hPR leikattiin irti pSG5-

plasmidista. EcoRI:llä restriktoitu plasmidi ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä, josta 

pitkän, neljän tunnin ajon jälkeen vektorin ja insertin vyöhykkeet erottuivat ja hPR voitiin 

leikata irti ja puhdistaa. Myös pRS314/GDP-PGK-plasmidia restriktoitiin EcoRI:llä ja kä-

siteltiin samoin kuin inserttiä edellä. Osaa plasmideista käsiteltiin lisäksi SAP:lla. Kontrol-

lina käytettiin reaktiota, jossa inserttiä ei lisätty ollenkaan. Ligaation jälkeen lämpöshokki-

transformaatio tehtiin sekä JM109-kannan soluihin että XL10-Gold-soluihin, minkä jäl-

keen solut maljattiin ja tulokset nähtiin seuraavana päivänä kasvaneina pesäkkeinä maljoil-

la. Todettiin, että transformoinneista JM109-soluihin ei ollut muodostunut pesäkkeitä. 

Transformoinneista XL10-Gold-soluihin oli muodostunut vain yksi pesäke ligoinnissa 

SAP-käsiteltyyn vektoriin. Tämä pesäke inokuloitiin ja pyrittiin kasvattamaan LB-

kasvatusliuoksessa, mutta useista yrityksistä huolimatta solut eivät alkaneet kasvaa siinä. 

Vastaavasti SAP-käsittelemättömien vektorien XL10-Gold-maljoilla pesäkkeitä oli joitain 

kymmeniä, ja muutamista tehtiin inokulointi ja LB-kasvatus. Nämä solut kasvoivat LB-

liuoksessa, ja plasmidit eristettiin niistä seuraavana päivänä. Plasmideista otetut näytteet 

restriktoitiin EcoRI:llä ja ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä. Jos ligaatio olisi onnis-
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tunut, sekä vektori että insertti olisivat näkyneet erillisinä vyöhykkeinä geelillä. Kuitenkin 

vain vektori löydettiin geeliltä, joten SAP-käsittelemättömien vektoreiden ligaatio ei ollut 

onnistunut (Kuva 1). 

 
Kuva 1. Restriktioentsyymianalyysi. Tutkitut pRS314-näytteet (koko noin 6000 ep) eivät sisällä hPR-

inserttiä (koko noin 3700 ep). Vain plasmidivyöhykkeet näkyvät agaroosigeelillä.   

4.1.2 Kilpirauhashormonireseptori-α:n ja -β:n ligaatio pRS314/GDP-PGK-

plasmidiin 

Ihmisen kilpirauhashormonireseptoria koodaavat geenit THR-α ja THR-β monistettiin 

PCR:llä ihmisen cDNA-kirjastosta. Geenien 1487 ep:n (THR-α) ja 1401 ep:n (THR-β) 

mittaiset sekvenssit näkyivät selvinä vyöhykkeinä 2-prosenttisessa agaroosigeelissä ajetta-

essa ja nämä vyöhykkeet leikattiin irti ja puhdistettiin. 

   

Sekä THR-α, THR-β että pRS314/GDP-PGK-plasmidi katkaistiin SalI- ja BamHI-

restriktioentsyymeillä. Ensimmäisessä kokeessa restriktioseoksia inkuboitiin 1,5 tuntia 37 
oC:n lämpötilassa, minkä jälkeen ne ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä. Sekä insert-

tien että vektorin restriktio onnistui hyvin, ja selvät vyöhykkeet näkyivät geelillä, josta ne 

leikattiin ja puhdistettiin (Kuva 2). Puhdistetut, restriktoidut THR-α ja THR-β ligoitiin 

pRS314/GDP-PGK-plasmidiin ja lämpöshokkitransformoitiin XL10-Gold-soluihin. Vekto-

rin ja insertin eri suhteellisia määriä kokeiltiin ligaatiossa. Kontrollina käytettiin ligaa-

tioseosta, johon ei lisätty inserttiä ollenkaan. Solut maljattiin ja maljoja tarkasteltiin seu-

raavana päivänä. Todettiin, että pesäkkeitä oli muodostunut joka maljalle useita satoja. 

Vektorin ja insertin suhteellisilla määrillä ei ollut vaikutusta pesäkkeiden lukumäärään. 

Ongelmana oli, että myös kontrollimaljalle oli muodostunut pesäkkeitä. 
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Kuva 2. Restriktiokoe. THR-α (kaivo 1), THR-β (2) ja pRS314 (3) on restriktoitu SalI:llä ja BamHI:llä ja 

ajettu 2-prosenttisessa agaroosigeelissä. Vyöhykkeet näkyvät oikeilla kohdilla, THR-α ja -β noin 1500 ep:n 

kohdalla (valkoiset nuolet) ja pRS314 noin 6000 ep:n kohdalla. Restriktoimaton pRS314 (4) on ajettu rinnal-

la.  

 

Toisessa kokeessa THR-α, THR-β ja pRS314/GDP-PGK-plasmidi katkaistiin restriktioent-

syymeillä siten, että inserttejä ja vektoria inkuboitiin aluksi SalI:llä 1,5 tuntia. Tämän jäl-

keen seoksiin lisättiin BamHI-entsyymiä ja jatkettiin inkubaatiota vielä toiset 1,5 tuntia. 

Edellisen kokeen perusteella epäilimme SalI:n tehokkuutta vektorin katkaisemisessa, ja 

siksi sillä restriktoitiin yhteensä 3 tuntia ja BamHI:llä vain 1,5 tuntia. Agaroosigeeliajon 

jälkeen todettiin sekä inserttien että vektorin katkenneen. Vyöhykkeet leikattiin geeliltä ja 

puhdistettiin. Ligaatio toteutettiin samalla tavoin kuin aikaisemmassa kokeessa, samoin 

lämpöshokkitransformaatio ja solujen maljaus. Myös kontrollikoe, vektorin ligaatio ilman 

inserttiä, tehtiin tälläkin kertaa. Tulos oli jälleen sama kuin edellisessä kokeessa: pesäkkei-

tä muodostui jokaiselle maljalle, myös kontrollimaljalle. 

      

Vektorin katkeamista päätettiin tutkia käyttäen vain yhtä entsyymiä ja vaihdellen restrik-

tioaikoja. Tässä restriktiokokeessa vektoria käsiteltiin joko SalI:llä tai BamHI:llä inkuboi-

den seosta 1, 2 tai 3 tuntia. Reaktioseos ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä ja geeli 

kuvattiin. Vyöhykkeet geelillä osoittivat, että molemmat entsyymit katkaisevat vektorin 

yhdestä kohtaa ja inkubointiajalla ei ole merkitystä (Kuva 3). 
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Kuva 3. Restriktiokoe eri inkubointiaikoja käyttäen. pRS314-plasmidi on restriktoitu joko BamHI:llä tai 

SalI:llä käyttäen joko 1 h, 2 h tai 3 h inkubointiaikaa. Molemmat entsyymit ovat katkaisseet plasmidin riip-

pumatta käytetystä inkubointiajasta. Näytteet 2-prosenttisessa agaroosigeelissä: BamHI 1 h (kaivo 1), SalI 1 h 

(2), BamHI 2 h (3), SalI 2 h (4), BamHI 3 h (5), SalI 3 h (6)    

 

Kaikissa aikaisemmissa kokeissa molemmille restriktioentsyymeille käytettiin samaa Tan-

go-puskuria (MBI Fermentas, Liettua), joka valmistajan mukaan sopi käytettäväksi kum-

mallekin entsyymille. Tosin SalI:lle luvattiin vain 50–100 %:n tehokkuus. Varmistaak-

semme, että sekä vektori että insertit katkeavat restriktiossa molemmilla entsyymeillä SalI 

ja BamHI, restriktiot toteutettiin uudelleen käyttäen molempia entsyymejä yksin, valmista-

jan ohjeiden mukaisissa optimipuskureissa. Kaikki vyöhykkeet näkyivät molempien re-

striktioiden jälkeen geelillä hyvin ja oikeilla kohdilla. Ligaation ja transformoinnin jälkeen 

tulos oli edelleen sama kuin edellisissä kokeissa: pesäkkeitä muodostui jokaiselle maljalle, 

myös kontrollimaljalle. Kontrollimaljalle pesäkkeitä muodostui jopa enemmän kuin THR-

α:n tai -β:n kanssa ligoitujen plasmidien solumaljoille (THR-α- ja THR-β-maljoilla oli 5–

26 pesäkettä, kontrollimaljalla 30 pesäkettä). Kontrollimaljan suuresta pesäkemäärästä 

päätellen ligaatio ei edelleenkään ollut onnistunut. Kloonatun insertin löytymistä transfor-

moiduista soluista päätettiin kuitenkin tutkia pesäke-PCR-menetelmällä. Yhteensä 42 pe-

säkettä kaikilta THR-α- ja THR-β-maljoilta otettiin templaateiksi PCR:ään, jossa alukkeina 

toimivat samat THR-α:n ja -β:n 5’- ja 3’-alukkeet kuin geenien monistamisessa cDNA-

kirjastosta (Taulukko 1, luku 3.1.3). Pesäke-PCR:n jälkeen näytteet ajettiin 2-

prosenttisessa agaroosigeelissä ja geeli kuvattiin. Yhtään monistunutta inserttisekvenssiä ei 

löytynyt tutkituista pesäkkeistä. 
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4.1.3 Hormonireseptorivaste-elementtien ligaatiot YipLuc- ja pSL1190-

plasmideihin 

Hybridisoidut ja XhoI-restriktoidut vaste-elementit hPR-RE1-, hPR-RE2- ja THR-RE li-

goitiin samalla entsyymillä restriktoitujen vektorien, YipLuc:n ja pSL1190:n, kanssa. 

Plasmidien katkeaminen käytetyllä entsyymillä varmistettiin 2-prosenttisessa agaroosigee-

lissä ajettujen restriktionäytteiden avulla. Vaste-elementtien katkeaminen restriktoitaessa 

oli vaikea todeta agaroosigeeliltä sekvenssien lyhyydestä johtuen, mutta geelille oikeisiin 

kohtiin muodostuneet vyöhykkeet kuitenkin eristettiin ja puhdistettiin (Kuva 4). Ligaation 

ja transformoinnin jälkeen solut maljattiin ja maljoja tarkasteltiin seuraavana päivänä. 

YipLuc:n ja pSL1190:n ja vaste-elementtien ligaatiomaljoilla pesäkkeitä oli jokaisella noin 

sadasta kolmeen sataan. SAP-käsittelemättömillä kontrollimaljoilla todettiin pesäkkeitä 

olevan mattona, SAP-käsitellyillä kontrollimaljoilla pesäkkeitä oli vähemmän, mutta silti 

useita satoja silmämääräisesti tarkasteltuna.  

 

 
Kuva 4. Restriktiokoe. Hybridisoidut vaste-elementit hPR-RE1 (kaivo 1), hPR-RE2 (2) ja THR-RE (3 ja 4) 

on restriktoitu XhoI:llä ja ajettu 2-prosenttisessa agaroosigeelissä. Vyöhykkeet näkyvät kokonsa mukaisilla 

kohdilla, hPR-RE1 ja THR-RE noin 80 ep:n kohdalla ja hPR-RE2 selvästi alempana (hPR-RE2:n pituus on 

48 ep).  

 

Koska plasmidi-insertti-ligaatiomaljoille muodostui paljon pesäkkeitä, päätettiin osa pe-

säkkeistä tutkia pesäke-PCR:llä kloonatun insertin löytämiseksi transformoiduista soluista. 

YipLuc-THR-RE- ja pSL1190-THR-RE-maljoilta otettiin pesäkkeitä silmukkasauvalla 

PCR:ään, YipLuc-maljalta 48 kpl ja pSL1190-maljalta 42 kpl. Monistettavan alueen pituu-

deksi suunniteltiin molempien plasmidien kohdalla noin 1000 ep. YipLuc-THR-RE-

maljalta otetuista pesäkkeistä ei löytynyt inserttiä, kun PCR:n jälkeen seoksia ajettiin 2-
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prosenttisessa agaroosigeelissä ja geeliä tarkasteltiin ajon jälkeen. Sitä vastoin pSL1190-

THR-RE-maljalta tutkittujen pesäkkeiden joukosta löytyi 11 selvää vyöhykettä noin 1000 

ep:n kohdalla, eli voitiin todeta, että ainakin osa plasmideista oli ligaatiossa ottanut insertin 

sisäänsä (Kuva 5). 

 

         
Kuva 5. Pesäke-PCR. Tutkitut pSL1190-plasmidia sisältävät pesäkkeet ajettiin pesäke-PCR-monistamisen 

jälkeen 2-prosenttisessa agaroosigeelissä. Näytteistä 11 sisälsi THR-RE-inserttiä, mikä näkyy vyöhykkeinä 

noin 1000 ep:n kohdalla.  

 

Näistä 11 pesäkkeestä kuusi siirrostettiin LB-kasvatuksiin ja seuraavana päivänä puhdistet-

tiin. Tarkoituksena oli siirtää THR-RE-vaste-elementti-insertit välivaihevektorina toimi-

neesta pSL1190-plasmidista YipLuc-plasmidiin, joka myöhemmin transformoitaisiin hii-

vasoluihin. Insertit restriktoitiin XhoI:llä ja ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä, jossa 

voitiin nähdä selvänä vyöhykkeenä lineaarinen plasmidi ja paljon heikompana alemmaksi 

ajautunut THR-RE (Kuva 6). 
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Kuva 6. Restriktioentsyymianalyysi. THR-RE-inserttiä sisältävät pSL1190-plasmidit restriktoitiin XhoI:llä 

ja ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelissä. Katkennut pSL1190 (noin 3400 ep) näkyy kaikissa kuudessa 

näytteessä selvänä vyöhykkeenä, tosin kaivon 4 näyte on tuntemattomasta syystä katkennut ja ajautunut eri 

tavoin kuin muut näytteet. 78 emäksen mittaiset THR-RE:t näkyivät heikkoina vyöhykkeinä geelin alalaidas-

sa. Tästä kuvasta ne eivät erotu. 

  

Vaste-elementtivyöhykkeistä yksi leikattiin irti ja puhdistettiin. Kohdevektori YipLuc re-

striktoitiin samalla XhoI-entsyymillä ja SAP-käsiteltiin. Plasmidi ja insertti ligoitiin ja li-

gaatiotuotteita transformoitiin lämpöshokkimenetelmällä XL10-Gold-soluihin. Kaikki 

transformoidut solut maljattiin ja seuraavana päivänä pesäkkeitä todettiin olevan maljoilla 

muutamista kymmenistä muutamiin satoihin – sitä enemmän mitä pidempi SAP-

käsittelyaika oli ollut. Myös kontrollimaljalle oli muodostunut runsaasti pesäkkeitä. Kol-

melta maljalta otettiin yhteensä 58 pesäkettä pesäke-PCR:ään, jonka avulla tutkittiin jäl-

leen inserttiä sisältävien YipLuc-plasmidien mahdollista löytymistä. Alukkeet olivat samat 

kuin aiemmin kuvatussa THR-RE:n suorassa ligaatiossa YipLuc-plasmidiin. Yhdestäkään 

pesäkkeestä ei löytynyt inserttiä, kun PCR-seoksia ajettiin 2-prosenttisessa agaroosigeelis-

sä ja geeliä tarkasteltiin ajon jälkeen. 

 

THR-RE-vaste-elementille tehtiin koe, jolla varmistettiin, että sekvenssi todella katkeaa 

XhoI-restriktioentsyymillä. Sekä hybridisoituja että hybridisoimattomia alkuperäisiä THR-

RE-sekvenssejä ajettiin SDS-PAGE-geelissä yhdessä XhoI-restriktoidun hybridisoidun 

THR-RE-sekvenssin kanssa. Geeliä ajettiin 2,5 tuntia, minkä jälkeen se värjättiin etidium-

bromidiväriaineella ja kuvattiin UV-valon alla (Kuva 7). Voitiin nähdä, että hybridisoitu ja 

hybridisoimaton sekvenssi olivat molemmat ajautuneet hyvin lähelle 80 emäsparin koko-
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standardivyöhykettä. Restriktoitu THR-RE oli kuitenkin ajautunut alemmas, mistä voitiin 

päätellä, että se oli XhoI:llä restriktoitaessa katkennut. 

 
Kuva 7. Restriktiokoe. SDS-PAGE-geelissä ajetut THR-RE-vaste-elementit ajautuivat eri kohdille geeliä 

sen mukaan, oliko ne restriktoitu XhoI:llä vai ei. Hybridisoimaton (kaivo 1) ja hybridisoitu (2) THR-RE jäi-

vät pidempinä sekvensseinä ylemmäs geelillä kuin hybridisoitu ja restriktoitu THR-RE (3). 

4.2 Biosensorihiivojen kylmäkuivauskestävyyden, kylmäsäilyvyy-

den ja bioluminesenssiaktiivisuuden mittaustulokset 

4.2.1 Solujen kylmäkuivaus ja luminesenssimittaukset 

Biosensorihiivasolukantojen säilytystä varten tutkittiin solujen kylmäkuivausta eri suoja-

aineiden vaikutuksessa. Samalla tutkittiin eri suoja-aineiden vaikutusta kylmäkuivattujen 

solujen bioluminesenssiaktiivisuuteen.  

 

Käytetyiksi suoja-aineiksi valittiin sokereita: trehaloosi, glukoosi, fruktoosi sekä laktoosia 

sisältävä pastöroitu maito. Kaikki sokerit oli liuotettu 50 mM natriumdivetyfosfaattipusku-

riin (pH 6,0), sillä kyseistä puskuria ja konsentraatiota olivat Diniz-Mendes ym. (1999) 

käyttäneet omassa hiivasolujen kylmäsäilytyskokeessaan trehaloosin kanssa. Trehaloosi- ja 

glukoosipuskurit valmistettiin 10-prosenttiseksi sokerin suhteen, fruktoosi 3-prosenttiseksi 

sokerin suhteen ja rasvatonta maitoa käytettiin sellaisenaan ilman puskuriin liuotusta.  

 

Käytetyistä solukannoista kontrollina toiminut BMA64-1A kasvoi nopeimmin, ja se saa-

vutti helposti OD600-arvon 1,0. Sitä vastoin sekä pRS316-luc- että ERE-luc-kantojen solut 
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kasvoivat vaihtelevalla nopeudella, keskimäärin selvästi hitaammin kuin BMA64-1A-

kannan solut. Tämän vuoksi kasvatusaika oli jokaisella kerralla pitkä, 1,5–2 vuorokautta. 

Koska kylmäkuivausta varten kaikkien tutkittavien kantojen soluja otettiin saman verran, 

tarvittiin BMA64-1A-solukannan kasvatuspullosta vain vähän kasvatusliuosta saman so-

lumäärän saamiseksi kahden muun kannan kanssa. Erot kantojen kasvunopeuksissa tulivat 

ilmi myös kylmäkuivauksen jälkeen soluja kasvatettaessa: BMA64-1A-kannan soluja täy-

tyi laimentaa enemmän kuin kahta muuta kantaa, jotta OD600-arvoksi saatiin 0,4. Laimen-

nusta seuraavan kahden tunnin kasvatuksen aikana BMA64-1A-kanta kasvoi usein selvästi 

yli OD600-arvon 0,6, johon pRS316-luc- ja ERE-luc-kantojen solut yleensä juuri ja juuri 

tuossa ajassa ylsivät. BMA64-1A-kantaa käytettiin kokeissa vain negatiivisena kontrollina, 

eikä sen tuloksia siksi esitetä kuvaajissa. Indusoitu luminesenssi BMA64-1A-kannalla oli 

noin 40–80 (mittauslaitteen antamina suhteellisina valoyksikköinä) jokaisen näytteen koh-

dalla.  

 

Kylmäkuivatut solut elvytettiin kasvattamalla niitä 4 ml:n kasvatuksissa 21,5 tuntia. Solut 

laimennettiin optiseen tiheyteen OD600 = 0,4 ja kasvatusta jatkettiin 2 tuntia ennen altista-

mista 10-6 M 17-β-estradiolille. Työssä noudatettiin pääpiirteittäin Leskisen ym. (2003) 

julkaisussa selostettuja työvaiheita pienin muutoksin. Eri kryoprotektanttien välillä havait-

tiin vain pieniä eroja niiden vaikutuksessa kylmäkuivattujen biosensorisolujen luminesens-

siaktiivisuuteen (Kuva 8). Keskihajonnat olivat huomattavia, ERE-luc-kannan kohdalla 

erityisesti rasvattomalla maidolla ja pelkällä puskuriliuoksella käsitellyillä näytteillä. Kes-

kihajonta oli pRS314-luc-kannan kohdalla lähes jokaisen näytteen kohdalla suurempi kuin 

ERE-luc-kannan soluilla: vain puskuriliuoksella käsiteltyjen ERE-luc-solujen keskihajonta 

oli suurempi kuin pRS314-luc-kannan vastaavilla näytteillä. Suurimman indusoidun lumi-

nesenssin (mittauslaitteen antamina suhteellisina valoyksikköinä) ERE-luc-kannalla tuotti-

vat sekä 3 %:lla fruktoosilla että rasvattomalla maidolla käsitellyt solut. Tilastollisesti tar-

kasteltuna indusoinnin vaikutus luminesenssiin oli erilainen eri suoja-aineilla käsiteltäessä 

(2-ANOVA: F = 7,829; df = 4; p < 0,001). Merkitsevästi indusoituivat ne näytteet, jotka oli 

käsitelty trehaloosilla (2-ANOVA: F = 19,937; df = 1; p < 0,001), fruktoosilla (2-ANOVA: 

F = 45,261; df = 1; p < 0,001) ja rasvattomalla maidolla (2-ANOVA: F =34,377; df = 1; p 

< 0,001). Tilastollisesti merkitsevä ero todettiin sekä estradiolikäsiteltyjen näytteiden välil-

lä (2-ANOVA: F = 22,868; df = 4; p < 0,001) että etanolikäsiteltyjen näytteiden välillä (2-
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ANOVA: F = 3,525; df = 4; p = 0,018). Estradioli-indusoituja näytteitä vertailtaessa eroja 

havaittiin puskuriliuokseen verrattuna trehaloosin, fruktoosin ja rasvattoman maidon koh-

dalla (Tukey: p < 0,05 kaikissa vertailuissa), sekä glukoosiin verrattuna fruktoosin ja ras-

vattoman maidon kohdalla (Tukey: p < 0,030 molemmissa vertailuissa). Etanoli-

indusoitujen näytteiden välillä eroja oli vain puskuriliuokseen verrattuna fruktoosin, glu-

koosin ja rasvattoman maidon kohdalla (Tukey: p < 0,05 kaikissa vertailuissa), ei varsi-

naisten suoja-aineiden välillä. Estradioli-indusoitujen ja kontrollinäytteiden tulokset 

pRS314-luc-kannalla eivät tulosten perusteella juuri eronneet, tosin tämän solukannan tu-

loksia ei testattu tilastollisesti. Normalisoitu luminesenssi, joka saadaan jakamalla indusoi-

dun näytteen absoluuttinen tulos kontrollinäytteen (2 %:lla etanolilla käsitelty) tuloksella, 

oli lusiferaasin suhteen jatkuvatuottoisella pRS314-luc:lla lähellä yhtä. ERE-luc-kannan 

normalisoitu luminesenssi taas oli suurempi, sillä estradioli indusoi lusiferaasin ekspressio-

ta. Silti tälläkään kannalla normalisoitu luminesenssi ei kohonnut korkeaksi, paras tulos 

saatiin 3 %:lla fruktoosilla käsitellyillä soluilla, joiden normalisoitu luminesenssi oli hie-

man yli 3 (Kuva 9). Trehaloosilla ja rasvattomalla maidolla käsitellyt solut tuottivat pusku-

riliuosnäytteiden kanssa yhtä suuren tuloksen, noin 2,5. Glukoosi jäi selvästi alimmalle 

tasolle, normalisoidun luminesenssin arvoon 1. Mikään näytteistä ei tulosten perusteella 

merkittävästi tuottanut estradioli-indusoitua lusiferaasiekspressiota. Myöskään eri suoja-

aineiden välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja, tosin ero oli lähellä merkitsevää 

(Kruskal-Wallis: χ2 = 9,286; df = 4; p = 0,054).  
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Kuva 8. Eri kryoprotektanttien vaikutus kylmäkuivattujen biosensorihiivojen 17-β-estradioli-

indusoituun luminesenssiaktiivisuuteen. ERE-luc- ja pRS314-luc-kantojen bioluminesenssiaktiivisuus 

estradiolilla tai etanolilla (kontrolli) indusoitaessa. Kuvaajan pylväät ilmoittavat 1x10-6 M 17-β-estradiolin tai 

2-prosenttisen etanolin 2,5 tunnin inkuboinnin jälkeen indusoiman signaalin mittauslaitteen antamina valoyk-

sikköinä (suhteellisina valoyksikköinä). Pylväät kuvaavat neljän mittauksen keskiarvoa ja virhepalkit osoitta-

vat neljän mittauksen keskihajonnan.  
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Kuva 9. Eri kryoprotektanttien vaikutus kylmäkuivattujen ERE-luc-biosensorisolujen 17-β-estradioli-

indusoituun normalisoituun luminesenssiaktiivisuuteen. Kuvaajan pylväät ilmoittavat 1x10-6 M 17-β-

estradiolin 2,5 tunnin inkuboinnin jälkeen indusoiman signaalin normalisoituna luminesenssina. Normalisoitu 

luminesenssi on saatu jakamalla indusoitu luminesenssi kontrollinäytteen (nollanäytteen) luminesenssilla. 

Pylväät kuvaavat neljän mittauksen keskiarvoa ja virhepalkit osoittavat neljän mittauksen keskihajonnan.  

4.2.2 Kylmäkuivattujen hiivasolujen elpyvyys- ja säilyvyyskokeet 

ERE-luc-biosensorisolujen kylmäkuivauskestävyyttä eri kryoprotektanteilla tutkittiin mal-

jauskokeilla. Solut kasvatettiin ja lyofilisoitiin samalla tavoin kuin ennen bioluminesens-

siaktiivisuusmittauksia. Ennen ja jälkeen kylmäkäsittelyn soluja maljattiin SD-AHL-

agarmaljoille. Muodostuvat pesäkkeet laskettiin silmämääräisesti, ja siksi maljalle levitet-

tävää soluliuosta laimennettiin riittävästi, jotta muodostuvia pesäkkeitä ei tulisi liian tihe-

ään. Maljauksia kokeiltiin eri laimennoksilla, sekä ennen että jälkeen kylmäkuivauksen, 

sopivan pesäketiheyden saamiseksi. Kokeilujen jälkeen varsinaisissa elpyvyyskokeissa 

päätettiin käyttää laimennosta 1:4000 ennen kylmäkuivausta ja 1:400 kylmäkuivauksen 

jälkeen. Tuloksissa laimennokset on otettu huomioon. Elpyvyyskokeiden työvaiheissa 

noudatettiin soveltuvilta osin Diniz-Mendesin ym. (1999) julkaisussa selostettuja työvai-

heita.  

 

Solujen elpyvyys eri kryoprotektantteja käytettäessä on esitetty kuvassa 10. Elpyvyys on 

laskettu vertaamalla ennen kylmäkuivausta muodostuneiden pesäkkeiden määriä kylmäkä-

sittelyn jälkeen maljattujen solujen muodostamiin pesäkemääriin. Kuvaajassa esitetyt tu-
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lokset ovat neljän erillisen näytteen tulosten keskiarvo. Tehokkaimmin solujen kylmä-

kuivauskestävyyttä tämän kokeen perusteella edistää glukoosi. Tutkituista suoja-aineista 

toiseksi tehokkaimmin elpymistä edisti fruktoosi ja heti seuraavana trehaloosi. Muihin 

kryoprotektantteihin verrattuna rasvaton maito ei juuri edistänyt solujen kylmäkuivauskes-

tävyyttä. Myös kontrollinäytteistä, pelkällä puskuriliuoksella käsitellyistä soluista, vain 

hyvin pieni osa elpyi. Huomattavaa ovat suuret keskihajonnat erityisesti glukoosin ja fruk-

toosin kohdalla. Merkitseviä eroja todettiin käsittelyjen välillä (Kruskal-Wallis: χ 2 = 14,00; 

df = 4; p = 0,007). Eroja havaittiin puskuriliuokseen verrattuna trehaloosin, fruktoosin ja 

glukoosin kohdalla sekä glukoosin ja rasvattoman maidon välillä (Tukey: p < 0,05 kaikissa 

vertailuissa). 
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Kuva 10. ERE-luc-biosensorihiivojen elpyvyys kylmäkuivauksen jälkeen eri kryoprotektantteja käy-

tettäessä. Pylväät kuvaavat neljän erillisen näytteen keskiarvoja ja virhepalkit ilmoittavat keskihajonnan. 

 

Trehaloosilla käsiteltyjen kylmäkuivattujen solujen elinkykyisyyttä pitkäkestoisen kyl-

mäsäilytyksen jälkeen tutkittiin pakastamalla solut kylmäkuivauksen jälkeen -20 oC:seen 

joko yhden tai neljän viikon ajaksi. Trehaloosikäsiteltyjen solujen elpymistä verrattiin tässä 

kokeessa kontrollisoluihin, joita oli ennen lyofilisointia käsitelty vain puskuriliuoksella. 

Solut maljattiin samoilla laimennoksilla (1:4000 ennen kylmäkuivausta ja 1:400 kylmä-

kuivauksen jälkeen) kuin edellä kuvatussa elpyvyyskokeessa. Tälläkin kertaa ennen kyl-
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mäkuivausta muodostuvien pesäkkeiden määriä verrattiin kylmäkäsittelyjen jälkeen muo-

dostuviin pesäkemääriin.  

 

Kuvassa 11 on verrattu sekä trehaloosikäsiteltyjen että kontrollinäytteiden tuloksia yhden 

ja neljän viikon pakastesäilytyksen -20 oC:ssa jälkeen. Kuvaajasta nähdään ero trehaloosin 

ja pelkän puskuriliuoksen kyvyssä edistää biosensorisolujen säilyvyyttä.  Samoin kuvasta 

voidaan nähdä, kuinka elpyneiden solujen osuus laskee, kun kylmäsäilytysaika kasvaa yh-

destä neljään viikkoon. Kuvassa näkyvät tulokset ovat vain kahden rinnakkaisen mittauk-

sen keskiarvoja, mutta keskihajonnat ovat pieniä. Testin tulosten mukaan käsittelyn ja säi-

lytysajan yhdysvaikutus oli merkitsevä (2-ANOVA: F = 37,717; df = 1; p = 0,004) eli solut 

reagoivat säilytysaikaan eri tavoin riippuen siitä, oliko niitä käsitelty trehaloosilla vai pus-

kuriliuoksella. Trehaloosilla käsitellyt solut elpyivät huonommin 4 viikon kuin 1 viikon 

säilytyksen jälkeen (2-ANOVA: F = 51,947, df = 1; p = 0,002), mutta puskuriliuoksella 

käsiteltyjen näytteiden kohdalla vastaavaa eroa ei havaittu (2-ANOVA: F = 2,184; df = 1; 

p = 0,214). Trehaloosilla käsitellyt solut elpyivät paremmin kuin puskuriliuoksella käsitel-

lyt solut sekä 1 viikon säilytyksen jälkeen (2-ANOVA: F = 277,067; df = 1; p < 0,001) että 

4 viikon säilytyksen jälkeen (2-ANOVA: F = 63,362; df = 1; p = 0,001).  
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Kuva 11. Kylmäkuivattujen ERE-luc-biosensorihiivojen elpyminen yhden tai neljän viikon pakastesäi-

lytyksen -20 oC:ssa jälkeen. Solut käsiteltiin kylmäkuivatusta varten joko trehaloosilla tai puskuriliuoksella 

(kontrolli). Pylväät kuvaavat kahden erillisen näytteen keskiarvoja ja virhepalkit ilmoittavat keskihajonnan.    
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Tulosten tarkastelu 

4.3 Kloonaustyöt 

Leskinen ym. (2005) ovat kehittäneet biosensorihiivakantoja, joiden avulla voidaan mitata 

estrogeenin- ja androgeenin kaltaisia yhdisteitä ympäristönäytteistä. Hormonihäirintää ai-

heuttavia yhdisteitä on kuitenkin paljon erilaisia, ja kuten Leskinen ym. artikkelissaan to-

teavat, yksittäisen testin avulla ei voida mitata kaikkia hormonihäirintää aiheuttavia yhdis-

teitä, vaan useita eri testejä tarvitaan näiden aineiden monitorointia varten. Useita eri yh-

disteitä mittaavia biosensorihiivoja voitaisiin yhdistää samalle mikrotiitterilevylle, jolloin 

monipuolinen hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ensivaiheen in vitro -seulonta olisi 

mahdollista. Tätä tarkoitusta varten pyrimme kehittämään plasmideja, joiden avulla voitai-

siin luoda kilpirauhashormonia ja progesteronia sekä niiden kaltaisia yhdisteitä mittaavia 

biosensorihiivoja. Nämä biosensorisolut tulisivat perustumaan em. Leskisen ym. kehittä-

miin konstrukteihin. Pyrimme luomaan progesteronireseptoria sekä kilpirauhashormonin 

α- ja β-reseptoreja konstitutiivisesti tuottavia plasmideja kloonaamalla reseptoreja koodaa-

vat sekvenssit pRS314-plasmidiin. Hormonireseptoreiden vaste-elementit taas pyrittiin 

kloonaamaan YipLuc-plasmidiin tulikärpäsen lusiferaasia koodaavan geenin promoottori-

alueelle. 

 

Progesteronihormonisekvenssin hPR kloonaaminen pRS314/GDP-PGK-plasmidiin ei vas-

toin odotuksia onnistunut. EcoRI-restriktoidut ja SAP-käsitellyt reseptorisekvenssi ja plas-

midi pyrittiin ligoimaan ja transformoimaan JM109- ja XL10-Gold-soluihin, mutta restrik-

tioanalyysissä ei löydetty inserttiä plasmideista. Ongelmana progesteronireseptorisekvens-

sin kloonaamisessa oli se, että sekä plasmidi että insertti jouduttiin katkaisemaan pelkäs-

tään yhdellä restriktioentsyymillä. Sekä EcoRI:n että BamHI:n katkaisukohdat olisivat ol-

leet hPR-sekvenssin päissä kaksoisdigestiota varten, mutta sekvenssiä tutkimalla huo-

masimme, että hPR katkeaa myös keskeltä BamHI:llä. Tämän vuoksi sekä hPR-insertin 

että pRS314/GDP-PGK-vektorin katkaisuun jouduttiin käyttämään pelkästään EcoRI:tä. 

Vain yhden restriktioensyymin käyttämisessä vaarana on, että ligaatiossa vektori kiinnittyy 

takaisin itsensä kanssa eikä ota inserttiä sisäänsä. Tämän vuoksi vektoria käsiteltiin 
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SAP:lla, joka poistaa 5’-fosfaatit vektorin päistä ja estää vektorin ligoitumisen takaisin 

itsensä kanssa. Kasvukykyisiä pesäkkeitä ei kuitenkaan onnistuttu saamaan. Saman to-

tesimme myös tekemissämme toistokokeissa, joissa ligaatioreaktion reagenssien suhteelli-

sia määriä muutettiin ja eri ligaatioaikoja ja -lämpötiloja kokeiltiin. Vain SAP-

käsittelemättömiä plasmidia ja inserttiä käytettäessä saatiin kasvukykyisiä pesäkkeitä. 

Muutama niistä restriktioanalysoitiin, mutta yksikään ei sisältänyt reseptorisekvenssiä. 

Todennäköisesti kaikki loputkin, testaamattomat pesäkkeet, olisivat tuottaneet saman tu-

loksen, sillä yhdellä entsyymillä katkaistu plasmidi ligoituu tehokkaasti takaisin itsensä 

kanssa ottamatta inserttiä sisäänsä. 

 

Myöskään THR-α:n ja THR-β:n kloonaaminen pRS314/GDP-PGK-plasmidiin ei onnistu-

nut. Insertit ja plasmidi katkaistiin SalI- ja BamHI-restriktioentsyymeillä ja ligoitiin ennen 

transformointia XL10-Gold-soluihin. Pesäkkeitä saatiin maljoille joka kokeessa. Ongelma-

na kuitenkin oli, että myös kontrollimaljalle, jonka soluihin oli transformoitu plasmideja 

ilman inserttiä, oli muodostunut pesäkkeitä. Tämä viittasi siihen, että vektori oli restriktoi-

tunut vain toisella kahdesta eri restriktioentsyymistä, SalI ja BamHI, jolloin se saattoi ligoi-

tua itsensä kanssa. Jos vektori olisi katkennut molemmilla entsyymeillä, se ei olisi voinut 

ligoitua itsensä kanssa, eivätkä tällä reaktioseoksella transformoidut solut olisi voineet 

muodostaa pesäkkeitä ampisilliiniä sisältävällä maljalla. Toistokokeissa restriktio- ja ligaa-

tio-olosuhteita muutettiin, mutta tulos oli edelleen negatiivinen. Vektorin ja insertin suh-

teellisilla määrillä ei ollut vaikutusta pesäkkeiden lukumäärään, ei myöskään restriktioajal-

la. Yritimme restriktointia myös käyttämällä vuoron perään entsyymejä SalI ja BamHI yk-

sin optimipuskurissaan, mutta koska tämäkään ei vähentänyt kontrollimaljan pesäkkeiden 

määrää, päättelimme ongelman johtuvan jostain muusta kuin puskuriliuoksen koostumuk-

sesta. Tekemässämme restriktiokokeessa plasmidi katkesi hyvin molemmilla yksittäisillä 

entsyymeillä, joten entsyymien toiminnassa ei vaikuttanut olevan ongelmaa. Kuitenkin 

tuntemattomasta syystä pRS314/GDP-PGK-plasmidin kaksoisdigestio BamHI:llä ja Sa-

lI:llä ei onnistunut. THR-α:n ja THR-β:n kaksoisdigestio taas on mahdollisesti onnistunut, 

mutta nämä insertit eivät ole voineet ligoitua vektoriin, joka on katkennut vain yhdellä ent-

syymillä. 
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Vaste-elementit hPR-RE1-, hPR-RE2- ja THR-RE pyrittiin kloonaamaan YipLuc-

plasmidiin. Samoin välivaihevektorin käyttämistä tutkittiin: pSL1190-plasmidiin oli tarkoi-

tus siirtää vaste-elementtisekvenssit, jotka myöhemmin restriktoitaisiin ja siirrettäisiin 

YipLuc-plasmidiin. Hybridisoitujen vaste-elementtien ja SAP-käsiteltyjen plasmidien li-

gaation ja transformaation tuloksena maljoille saatiin runsaasti pesäkkeitä. Pesäkkeet tut-

kittiin pesäke-PCR:llä, koska oli mahdollista, että osa plasmideista ei ollut defosforyloitu-

nut SAP-käsittelystä huolimatta ja ligoitunut siksi takaisin itsensä kanssa ilman vaste-

elementtisekvenssiä. Tutkimme vaste-elementtien löytymistä vain YipLuc-THR-RE- ja 

pSL1190-THR-RE-maljoilta, sillä olimme aiemmin havainneet hybridisoidun THR-RE:n 

katkeavan hPR-RE1:tä ja hPR-RE2:ta varmemmin restriktiossa. Kilpirauhashormoniresep-

torin vaste-elementin kloonaus pSL1190:aan oli pesäke-PCR-tulosten perusteella onnistu-

nut, kun taas tutkituista YipLuc-plasmidia sisältävistä soluista ei vaste-elementtisekvenssiä 

löytynyt. Vaste-elementit restriktoitiin välivaihevektorista, mutta niiden siirto YipLuc-

plasmidiin ei onnistunut. Syy THR-RE:n ja YipLuc:n ligoinnin epäonnistumiselle ei sel-

vinnyt. Voi olla, että SAP-käsittely ei kloonaustöissä onnistunut huolimatta siitä, että ko-

keilimme useita SAP:n inkubointiaikoja. Tähän viittaisi se, että myös kontrollimaljoille, 

joiden soluihin oli transformoitu SAP-käsiteltyjä plasmideja ilman inserttiä, oli muodostu-

nut pesäkkeitä. Käyttämämme vaste-elementit ovat lyhyitä sekvenssejä, esimerkiksi THR-

RE on pituudeltaan vain 78 ep, joten olemme pohtineet myös inserttisekvenssin lyhyyden 

mahdollista vaikutusta ligaation epäonnistumiseen. Vaste-elementin restriktiossa ei ongel-

maa ole, kuten restriktiokokeesta (Kuva 7) selvästi nähdään. 

 

Jatkossa olisi tarpeellista tutkia entistä useampia YipLuc-THR-RE-maljoille muodostuvia 

pesäkkeitä PCR:llä. pSL1190-THR-RE-pesäkkeistä 11 yhteensä 42 tutkitusta sisälsi inser-

tin, eikä ole nähtävissä syytä sille, ettei myös pieni osa YipLuc-plasmideista voisi sisältää 

vaste-elementin. Plasmidin SAP-käsittelyä voisi myös edelleen muokata esimerkiksi rea-

genssin konsentraation osalta. Jos kilpirauhashormonin vaste-elementin kloonaus Yip-

Luc:iin onnistuu, voidaan seuraavaksi samalla menetelmällä siirtää hPR-RE1 ja hPR-RE2 

plasmidiin. Se, vaikuttaako insertin pituus ligoinnin onnistumiseen YipLuc-plasmidia käy-

tettäessä, voidaan selvittää ligoimalla jokin selvästi vaste-elementtejä pidempi sekvenssi 

tähän plasmidiin ja tutkimalla pesäke-PCR:llä tämän sekvenssin löytymistä. Hyvä tulos 

THR-RE:n siirtämisessä pSL1190-plasmidiin on nostanut esiin mahdollisuuden käyttää 
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samaa välivaihevektoria myös reseptorigeeneille THR-α, THR-β ja hPR ennen niiden siir-

toa pRS314/GDP-PGK-plasmidiin.     

4.4 Kylmäkuivattujen solujen luminesenssimittaukset 

Biosensorihiivojen laajempaa käyttöä varten solujen säilytysmenetelmiä on pyrittävä kehit-

tämään. Ideaalitilanteessa biosensorisolut toimivat reagenssimaisesti ja helppokäyttöisesti. 

Tätä tarkoitusta varten tutkimme Leskisen ym. (2005) kehittämien estrogeeniaktiivisuutta 

mittaavien hiivojen kylmäkuivausta ja eri suoja-aineiden vaikutusta solujen bioluminesens-

siaktiivisuuteen. Jos biosensorisoluja olisi mahdollista säilyttää kylmäkuivatussa muodossa 

ilman valontuottokyvyn heikentymistä, niitä olisi helppo kuljettaa, säilyttää ja käyttää eri 

laboratorioissa. 

 

Kylmäkuivauksen suoja-aineiksi valitsimme kolme eri sokeria: disakkaridi trehaloosin ja 

monosakkaridit glukoosin ja fruktoosin. Sokereita on menestyksellä käytetty kryoprotek-

tantteina mikro-organismien suojaamisessa (ks. yleiskatsaus Hubálek, 2003), ja erityisesti 

trehaloosi on paljon tutkittu ja tehokas suoja-aine hiivasoluille (Diniz-Mendes ym., 1999). 

Sokereiden lisäksi käytimme yhtenä kryoprotektanttina rasvatonta maitoa, joka on Hubále-

kin (2003) mukaan myös todettu toimivaksi suoja-aineeksi kylmäkuivauksessa. Lisäksi 

kontrollina kokeissa toimivat pelkällä puskuriliuoksella käsitellyt solut. Kylmäkuivaus-

ajaksi oli aiemmissa kokeissamme todettu riittäväksi 21 tuntia, sillä siinä ajassa neste oli 

kuivunut putkista. Tosin glukoosi- ja fruktoosipuskuria sisältäneissä soluputkissa pohjalle 

jäi siirappimainen kerros, jonka oletettiin johtuvan käytetyistä kryoprotektanttisokereista. 

Fruktoosipuskurissa käytettiinkin pienempää sokeripitoisuutta (3 %) kuin trehaloosi- ja 

glukoosipuskureissa (10 %), koska siten pyrittiin nostamaan näytteiden kylmäkuivauksen 

jälkeistä kuiva-ainepitoisuutta. Glukoosiin verrattuna pienempi pitoisuus ei kuitenkaan 

vaikuttanut vesipitoisuutta vähentävästi kylmäkuivatuissa näytteissä silmämääräisesti tar-

kasteltuna. Kahden vuorokauden kylmäkuivausta kokeiltiin myös, mutta tämänkin jälkeen 

samanlainen siirappinen kerros jäi putkiin, joten 21 tunnin lyofilisointia päätettiin käyttää 

kaikille näytteille. 
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Solujen kasvunopeus kylmäkuivauksen jälkeisissä elvytyskasvatuksissa vaihteli riippuen 

solukannasta ja käytetystä suoja-aineesta. BMA64-1A-kannan selvästi nopeampi kasvu 

verrattuna pRS316-luc- ja ERE-luc-kantoihin voi selittyä erilaisella kasvatusliuoksella. 

Lisäksi pRS316-luc- ja ERE-luc-soluilla kasvunopeutta voi hidastaa ylimääräinen metabo-

linen rasite, joka syntyy estrogeenireseptoria (molemmat kannat) ja lusiferaasia (pRS316-

luc) konstitutiivisesti tuotettaessa. Myös solujen selviäminen kylmäkuivauksesta vaikutti 

kasvunopeuteen, sillä muita hitaammin kasvoivat pelkällä puskuriliuoksella käsitellyt so-

lut, joista pienempi osa oli säilynyt elinkykyisinä elpyvyyskokeiden perusteella (Kuva 10). 

Kaikki näytteet laimennettiin elvytyskasvatuksen jälkeen samaan OD600-arvoon 0,4, joten 

solujen määrä oli siinä vaiheessa kaikissa näytteissä sama. Laimennettuja soluja kasvatet-

tiin edelleen 2 tuntia Leskisen ym. (2003) työohjeita noudattaen. Tänäkin aikana solujen 

kasvunopeudet erosivat hieman, sillä osa näytteistä ehti saavuttaa suuremman OD600-arvon 

kuin 0,6, mikä aiheuttaa hieman epäluotettavuutta luminesenssimittaustuloksiin. Erityisen 

nopeasti kasvoivat jälleen BMA64-1A-kannan solut, tosin niiden antamiin indusoituihin 

luminesenssiarvoihin kasvunopeus ei vaikuttanut, sillä ne eivät tuota lusiferaasia.   

 

Hiivojen tuottaman bioluminesenssin indusointiin käytetty estradiolin konsentraatio 10-6 

M. valittiin aikaisemmin tekemiemme mittausten perusteella. Niissä havaittiin, että kyseis-

tä konsentraatiota pienemmillä pitoisuuksilla luminesenssiaktiivisuus laskee jyrkästi. Jotta 

eri suoja-aineiden mahdolliset erot vaikutuksessa luminesenssiin tulisivat selvästi esiin, 

halusimme valita estradiolin pitoisuuden, joka on mahdollisimman pieni, mutta riittävän 

korkea mahdollisten erojen havaitsemiseen selvästi. 

 

Kun tarkastellaan absoluuttisia indusoituja luminesenssiarvoja ERE-luc-kannan soluilla, 

voidaan todeta fruktoosilla ja rasvattomalla maidolla käsiteltyjen näytteiden tuottaneen 

korkeimmat mittaustulokset (Kuva 8). Puskuriliuoskäsiteltyjen lisäksi glukoosikäsitellyt 

näytteet taas tuottivat heikoimmat tulokset. Keskihajonnat ovat huomattavan suuret jokai-

sen käsittelyn kohdalla sekä ERE-luc- että pRS316-luc-kannan soluilla. Suuret keskihajon-

nat voivat selittää pRS316-luc-kannan tuottaman indusoidun luminesenssin erot eri suoja-

aineilla käsiteltyjen solujen kohdalla – lusiferaasin suhteen jatkuvatuottoisena tämän kan-

nan solujen voidaan olettaa tuottavan valoa samalla voimakkuudella jokaisen käsittelyn 

kohdalla. Todennäköisesti näin onkin, ja kuvaajassa näkyvät erot eivät luultavasti ole tilas-
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tollisesti merkittäviä, tosin tämän kannan tuloksia ei testattu tilastomenetelmin. Suuriin 

keskihajontoihin kummallakin solukannalla voi vaikuttaa osaltaan edellä mainittu solujen 

kasvunopeuden vaihtelu.  

 

ERE-luc-solujen luminesenssin indusoitumisen voidaan sanoa olleen heikkoa tulosten pe-

rusteella. Tilastollisen analyysin mukaan estradiolin lisääminen on indusoinut valontuottoa 

vain trehaloosilla, fruktoosilla ja rasvattomalla maidolla käsitellyillä soluilla, ei siis glu-

koosia tai puskuriliuosta käytettäessä. Merkitseviä eroja todettiin fruktoosia ja rasvatonta 

maitoa käytettäessä glukoosi- ja puskuriliuosnäytteisiin verrattuna. Saadut indusoidun lu-

minesenssin tulokset trehaloosilla, fruktoosilla ja rasvattomalla maidolla eivät eroa keske-

nään tilastollisesti. Kun tarkastellaan normalisoituja luminesenssiarvoja, glukoosilla ja ras-

vattomalla maidolla käsitellyt solut eivät eroa muilla suoja-aineilla käsitellyistä – kryopro-

tektanttien välillä ei tässä kokeessa ollut siis tilastollisesti merkitsevää eroa. Jos indusointi-

kerroin olisi 1, ei estradiolin lisäämisellä olisi mitään vaikutusta solujen valontuottoon. 

Kuitenkin tuloksista havaitaan kertoimen olevan noin 3 jokaisen käsittelyn kohdalla ERE-

luc-kannalla. Valontuotto siis lisääntyy hieman, mutta normalisoitu luminesenssi on mer-

kittävästi pienempi kuin Leskisen ym. (2005) raportoimissa tuloksissa, joissa samaa solu-

kantaa käyttäen on saatu noin satakertainen indusointi 10-6 M estradiolin avulla kontrolli-

näytteeseen verrattuna.  

 

Heikon indusoitumisen syitä on pyritty selvittämään monin tavoin. Alhainen valontuotto ei 

ollut vain kylmäkuivattujen biosensorisolujen ongelma, sillä myös kryoprotektanteilla kä-

sittelemättömillä soluilla, joita ei lyofilisoitu, saimme aikaisemmissa kokeissa heikkoja 

luminesenssituloksia. Näyttäisi siltä, että itse solujen kylmäkäsittely ja suoja-aineiden li-

sääminen ei aiheuta heikkoa indusoitumista, vaan syy on mahdollisesti joko käyttämis-

sämme materiaaleissa tai menetelmissä. Työssä käytettyjä reagensseja on kuitenkin pyritty 

vaihtamaan ja niiden puhtaudesta on huolehdittu. Työvaiheissa taas on noudatettu pääosin 

Leskisen ym. (2003) työohjeita bioluminesenssin mittaamisesta biosensorihiivoilla. Huo-

mattavaa on, että BMA64-1A-kannan solut, jotka eivät tuota lusiferaasia, antoivat lu-

minometrillä mitattaessa hyvin pieniä absoluuttisia arvoja verrattuna ERE-luc-kannan so-

luihin, joita indusoitiin estradiolin sijaan kontrolliliuoksella eli 2 % etanolilla. Etanolin ei 

pitäisi kyetä ilman siihen liuotettua estradiolia indusoimaan ERE-luc-soluissa korkeita lu-
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minesenssiarvoja. Kuitenkin saimme näillä kontrollinäytteinä toimineilla etanolikäsitellyil-

lä soluilla noin tuhatkertaisen indusoidun luminesenssin verrattuna BMA64-1A-soluihin. 

On siis mahdollista, että jostain syystä ERE-luc-solujen lusiferaasin tuotto oli aktiivista 

myös ilman estradioli-induktiota. Tässä tutkimuksessa raportoitujen kokeiden jälkeen 

olemme tekemissämme luminesenssimittauksissa huomanneet, että kontrollinäytteiden 

(etanolikäsitellyt solut) valontuotto vaihtelee riippuen käytetystä soluerästä. Pidämme 

mahdollisena, että joidenkin glyserolissa kylmäsäilytettyjen erien soluissa on tapahtunut 

mutaatio, joka vaikuttaa lusiferaasin aktiiviseen ilmentymiseen ilman estradioli-

indusointia.  

 

Jatkotutkimuksissa luminesenssiaktiivisuuden heikkojen tulosten syy tulisi selvittää ja 

normalisoitu luminesenssi saada paljon nyt saatuja tuloksia korkeammaksi, ennen kuin 

kokeet kylmäkuivauksen vaikutuksista indusoituun luminesenssiin kannattaa uusia. Ennen 

kylmäkäsittelyä ja suoja-aineiden käyttöä tulee varmistaa, että tarpeeksi korkeita lumine-

senssimittaustuloksia on mahdollista saada soluilla, joita ei lyofilisoida. Mittaustulosten 

luotettavuutta on mahdollista parantaa lisäämällä toistoja ja käyttämällä useampaa rinnak-

kaista näytettä. Kuvissa 8 ja 9 esitetyt tulokset ovat yhteensä neljän näytteen keskiarvoja. 

Fruktoosin pitoisuutta tulisi nostaa samalle tasolle, 10-prosenttiseksi, muiden sokerien ta-

voin, jotta se olisi vertailukelpoinen solujen suoja-aineena. Tosin jo 3-prosenttisena se 

tuotti kokeissamme korkeimman indusoidun luminesenssin yhdessä rasvattoman maidon 

kanssa. On kuitenkin mahdotonta arvioida mittaustuloksia, joita suuremmalla fruktoosipi-

toisuudella olisi tässä työssä saatu. Fruktoosin ja glukoosin käyttämisessä kryoprotektant-

teina biosensorihiivoille on ongelmana niiden muodostama siirappinen kerros näyteputkien 

pohjalla. Trehaloosi ja rasvaton maito taas muodostivat putkiin valkoista huokoista jauhet-

ta, mikä voi olla biosensorien käytännön sovellusten kannalta parempi. Se myös liukenee 

helposti rehydrointiliuokseen. Siirappimainen kerros saattaisi vaikuttaa negatiivisesti solu-

jen pitkäaikaiseen säilyvyyteen, tosin tämän selvittäminen vaatii jatkotutkimuksia. 

 

Nyt saatuja tuloksia kylmäkuivauksen vaikutuksesta biosensorihiivojen luminesenssi-

indusoituvuuteen ei voida suoraan verrata Leskisen ym. tai muiden tutkimuksiin, sillä käyt-

tämillämme solukannoilla ei ole tehty aiemmin vastaavanlaisia kokeita. Kylmäkuivauksen 

vaikutusta bioluminesoiviin, metallipitoisuuksia mittaaviin bakteerisoluihin ovat tutkineet 
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Tauriainen ym. (1999). Heidän tulostensa mukaan sekä solusensoreiden herkkyys että in-

duktiokerroin heikkenivät kylmäkuivauksen myötä. Heidän menetelmässään kuitenkin 

mittaus tehtiin soluilla ilman lyofilisoinnin jälkeistä yön yli kasvatusta. Tätä menetelmää 

olisi tarpeellista tutkia myös biosensorihiivoilla – jos luminesenssimittaukset voitaisiin 

tehdä soluilla heti kylmäkuivauksen jälkeen, aikaa ja materiaaleja säästyisi. Solut olisivat 

tällöin selvästi reagenssimaisia ja mittausmenetelmä helpottuisi, kun yön yli kasvatusta ei 

tarvittaisi. Nyt saaduista tuloksista voidaan joka tapauksessa päätellä, että Leskisen ym. 

kehittämät estrogeeniaktiivisuutta mittaavat biosensorihiivat kestävät suoja-aineiden avulla 

kylmäkuivausta tarpeeksi hyvin luminesenssimittausta varten, sillä kylmäkäsittelyn jälkeen 

ne saavuttavat 21,5 tunnin kasvatuksessa riittävän hyvän optisen tiheyden. 

4.5 Kylmäkuivattujen solujen elpyvyys- ja säilyvyyskokeet 

Eri suoja-aineiden vaikutuksia ERE-luc-solujen elpyvyyteen tutkittiin maljauskokeilla. 

Kuten edellä todettiin, suoja-aineilla käsitellyt biosensorihiivat kykenivät kylmäkuivauksen 

jälkeen kasvamaan tehokkaasti kasvatusliuoksessa. Tarkemman elpyvyyskyvyn selvittämi-

seksi solut maljattiin ennen ja jälkeen kylmäkuivauksen ja muodostuvia pesäkemääriä ver-

rattiin. Eri kryoprotektanttien vaikutuksia voitiin tutkia vertaamalla solujen elpyvyyspro-

sentteja eri kryoprotektantteja käytettäessä. Luminesenssikokeissa fruktoosin ohella kor-

keimpia tuloksia tuottanut rasvaton maito oli elpyvyyskokeessa kaikkia sokereita heikom-

pi. Heikoimman normalisoidun luminesenssin tuottanut glukoosi taas oli elpyvyysprosen-

teissa paras. Tosin tilastollisesti merkitsevästi se oli parempi vain rasvatonta maitoa ja pus-

kuriliuosta. Muut sokerit eivät eronneet merkitsevästi muista kuin puskuriliuoksesta, joka 

oli odotetusti heikoin suoja-aine soluille. Rasvaton maito ei tilastollisesti eronnut tuloksis-

ta, jotka saatiin puskuriliuosta käytettäessä. Toistojen määrää tulisi lisätä, jotta erot eri suo-

ja-aineiden tulosten välillä tulisivat selvemmiksi ja luotettavammiksi. Nyt saaduista tulok-

sista voidaan kuitenkin päätellä, että mikä tahansa tutkituista sokereista parantaa ERE-luc-

solujen kylmäkuivauskestävyyttä.  

 

Eri suoja-aineiden vaikutuksista hiivasolujen elpymiseen on paljon tutkittua tietoa, mutta 

useissa tutkimuksissa on käsitelty vain yhtä tai kahta suoja-ainetta. Onkin vaikea verrata 

nyt saatuja tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin. Kuitenkin, kuten aikaisemmin todettiin, 
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kaikkia nyt käyttämiämme sokereita ja rasvatonta maitoa on hyvin tuloksin käytetty mikro-

organismien suojaamisessa kylmäkäsittelyissä. Costa ym. (2000) ovat tutkineet Pantoea 

agglomerans -bakteerilla suoja-aineiden vaikutusta lyofilisoitujen solujen elpyvyyteen. 

Heidän tulostensa mukaan trehaloosi oli lukuisista tutkituista aineista parhaiten solujen 

elpyvyyttä edistävä aine, glukoosi ja fruktoosi olivat heikompia mutta silti hyvin käyttö-

kelpoisia. Rasvaton maito oli kaikkia sokereita heikompi mutta ylsi tilastollisesti merkitse-

vään tulokseen kylmäkuivauskestävyyden edistämisessä. Koska tulokset on saatu baktee-

risoluilla, ei niitä voida verrata suoraan nyt käyttämiimme eukaryoottisiin hiivoihin. Lisäk-

si Costa ym. ovat käyttäneet vain 5-prosenttisia sokeriliuoksia, toisin kuin 10- ja 3-

prosenttiset liuokset, joita käytimme omassa tutkimuksessamme.  

  

Aikaisemmin tarkastellun luminesenssimittauskokeen tulokset olivat rasvattoman maidon 

ja glukoosin osalta täysin erilaiset kuin elpyvyyskokeessa. Tulee kuitenkin huomata, että 

elpyvyyskokeessa tutkittiin sitä, kuinka suuri osa soluista selviää kylmäkuivauksesta eri 

kryoprotektantteja käytettäessä, kun taas luminesenssimittauskoe tutki, onko solujen indu-

soidussa valontuotossa eroja eri kryoprotektantteja käytettäessä. Luminesenssikokeessa 

kaikki solut oli ennen mittauksia laimennettu samaan solutiheyteen, joten solujen elpy-

vyysprosentti ei vaikuttanut tuloksiin sokereiden ja rasvattoman maidon osalta. Jatkotutki-

muksia tarvitaan, jotta parhaiten biosensorimittauksiin soveltuva suoja-aine voidaan selvit-

tää. Kuten edellä mainittiin, kaikki tutkitut sokerit ja rasvaton maito soveltuvat ainakin 

solujen suojaamisominaisuuksiensa puolesta biosensorihiivojen kylmäkuivaukseen. 

 

Biosensorihiivojen kehittämisessä kohti käytännön sovelluksia on tärkeää tutkia solujen 

pitkäaikaista säilyvyyttä. Jos kylmäkuivattuja hiivasoluja voitaisiin säilyttää elinkykyisinä 

pitkiä aikoja, helpottaisi se solujen käyttöä eri laboratorioissa. Trehaloosia käyttäen tutkit-

tiin kylmäkuivattujen ERE-luc-kannan solujen säilyvyyttä -20 oC:n pakastelämpötilassa. 

Trehaloosi valittiin tähän kokeeseen kryoprotektantiksi, sillä se on leivinhiivassa yleinen 

stressinsietoaine ja se on erityisen paljon tutkittu suoja-aine mikro-organismeilla (ks. yleis-

katsaus Crowe ym., 2001). Trehaloosin kykyä edistää kylmäkuivattujen solujen elinkyvyn 

säilymistä 1 tai 4 viikon pakastesäilytyksessä verrattiin puskuriliuoskäsiteltyihin näyttei-

siin. Odotetusti elpyvyysprosentti trehaloosikäsitellyillä soluilla pieneni säilytysajan piden-

tyessä, mutta sekä 1 että 4 viikon kohdalla ero puskuriliuoksella käsiteltyihin näytteisiin oli 

  



                                                                                                                            76 

huomattava. Puskuriliuoksella käsitellyillä soluilla ei todettu eroa tuloksissa viikon tai nel-

jän viikon säilytyksen välillä. Keskiarvot jokaisessa mittauksessa on tosin laskettu vain 

kahden näytteen perusteella, mikä on tutkimuksen selvä heikkous; suurempia toistomääriä 

olisi tarvittu, jotta tulokset olisivat luotettavampia. Kuitenkin jo nyt käytetyn aineiston tu-

losten perusteella voidaan todeta, että trehaloosi on edistänyt ERE-luc-solujen säilymistä, 

ja neljän viikon pakastesäilytyksenkin jälkeen edelleen yli 3 prosenttia soluista on ollut 

elinkykyisiä. 

 

Diniz-Mendes ym. (1999) ovat tutkineet trehaloosikäsiteltyjen, kylmäkuivattujen hii-

vasolujen säilyvyyttä -20oC:ssa. He toteavat tutkimuksessaan, että kylmäkuivaus ilman 

suoja-aineen lisäystä on soluille hyvin vahingollista, sillä heidän tulostensa mukaan solujen 

elpyvyysprosentti oli nolla tai lähellä sitä jo viikon pakastesäilytyksen jälkeen. Tämä vas-

taa nyt saatuja tuloksia ERE-luc-kannan soluilla, joita ei käsitelty trehaloosilla. Tulokset 

ovat vertailukelpoisia, sillä omissa säilyvyyskokeissamme noudatimme Diniz-Mendesin 

ym. työvaiheita. Solukantana Diniz-Mendes ym. ovat kuitenkin käyttäneet villityypin lei-

vinhiivaa, kun taas omissa kokeissamme käytetty ERE-luc-kanta on geneettisesti muokattu 

BMA64-1A-kannasta. Trehaloosikäsitellyillä soluilla Diniz-Mendes ym. saivat viikon säi-

lytyksen jälkeen elpyvyysprosentiksi 10,0 ± 7,7 %, joka ei suuren keskihajonnan vuoksi 

merkittävästi eroa omassa kokeessamme saadusta 5,7 %:sta. Neljän viikon pakastesäily-

tyksen jälkeen Diniz-Mendesin ym. tulosten mukaan trehaloosikäsiteltyjen solujen elpy-

vyysprosentti oli hyvin lähellä nollaa. Meidän saamamme tulokset osoittavat ERE-luc-

soluilla elpyvyydeksi neljän viikon kohdalla edelleen 3,4 %. Erot tuloksissa voivat johtua 

eri solukantojen käytöstä tai jo edellä mainitusta tutkimuksemme pienestä otoskoosta, joka 

aiheuttaa tuloksiin epäluotettavuutta. 

 

Jatkossa tulisi vastaavia säilyvyyskokeita tehdä trehaloosin lisäksi myös fruktoosia, glu-

koosia ja rasvatonta maitoa käyttäen. Olisi myös hyödyllistä tarkastella neljää viikkoa pi-

dempiäkin säilytysaikoja ja mahdollisesti korkeampia säilytyslämpötiloja. Esimerkiksi nyt 

tutkitun -20oC:n lisäksi solujen säilyvyyttä jääkaappilämpötilassa, noin 4 oC, ja huoneen-

lämmössä olisi hyödyllistä tutkia säilytyslämpötilan vaikutuksen vertailua varten. Diniz-

Mendes ym. ovat edellä kuvattujen kokeiden lisäksi tutkineet pakastamista edeltävän läm-

pösokin vaikutusta solujen säilyvyyteen. Kylmäkuivattuja soluja on tällöin inkuboitu 40 

  



                                                                                                                            77 

oC:ssa 60 minuuttia ennen näytteiden siirtämistä kylmäsäilytykseen. Tulosten mukaan 

lämpösokki paransi solujen säilyvyyttä, sillä viikon säilytyksen -20 oC:ssa jälkeen 27 % 

soluista oli elinkykyisiä. Neljän viikon säilytyksen jälkeen tosin enää vain muutama pro-

sentti kykeni kasvamaan. Tätä lämpösokkimenetelmää tulisi tutkia myös ERE-luc-

kannalla. 
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Liite 
 

LB-agarmaljat 

  10 g bacto tryptone  
  5 g yeast extract  
  10 g NaCl  
  10 g bacto agar 

50 mg ampisilliini 
 
Kuiva-aineet 1000 ml:ssa tislattua vettä, pH 7,0 säädettiin 
10 M NaOH:lla.  
 

LB 

  10 g bacto tryptone  
  5 g yeast extract  
  10 g NaCl  

50 mg ampisilliini 
 
Kuiva-aineet 1000 ml:ssa tislattua vettä, pH 7,0 säädettiin 
10 M NaOH:lla.  
 

SD-AHL-maljat 

  6,7 g yeast nitrogen base w/o amino acids 
  20 g bacto-agar 
  20 g glukoosi 
  0,02 g histidiini  
  0,05 g adeniini 
  0,1 g leusiini 
 

Kuiva-aineet 1000 ml:ssa tislattua vettä, sokeri ja aminoha-
pot lisättiin liuoksen autoklavoinnin jälkeen. Aminohapot li-
sättiin veteen liuotettuina ja 0,2 μm filtterillä suodatettuina. 
 

  



   

SD-AHL 

  6,7 g yeast nitrogen base w/o amino acids 
  20 g glukoosi 
  0,02 g histidiini  
  0,05 g adeniini 
  0,1 g leusiini 
 

Kuiva-aineet 1000 ml:ssa tislattua vettä, sokeri ja aminoha-
pot lisättiin liuoksen autoklavoinnin jälkeen. Aminohapot li-
sättiin veteen liuotettuina ja 0,2 μm filtterillä suodatettuina. 
 

SD-AHLT 

  6,7 g yeast nitrogen base w/o amino acids 
  20 g glukoosi 
  0,02 g histidiini  
  0,05 g adeniini 
  0,1 g leusiini 
  0,02 g tryptofaani 
 

Kuiva-aineet 1000 ml:ssa tislattua vettä, sokeri ja aminoha-
pot lisättiin liuoksen autoklavoinnin jälkeen. Aminohapot li-
sättiin veteen liuotettuina ja 0,2 μm filtterillä suodatettuina. 
 

YPD 

  10 g bacto-yeast extract 
  20 g bacto-peptone 
  5 g glukoosi 
 

Kuiva-aineet 1000 ml:ssa tislattua vettä. Liuos autoklavoi-
tiin.  
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