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Geneettiset viivakoodit tunnistamisen
avuksi

Lajien tunnistus viivakoodeilla — kuten hintojen lukeminen supermarke-
tin kassalla. Tähänkö johtavat nykyihmisten lajintuntemustaidot? Ei ole
kuitenkaan syytä huolestua liikaa. Perinteinen morfologinen lajien tun-

nistaminen ei ole katomassa minnekään, mutta molekyyligeneettiset tunnista-
mismenetelmät ovat nousemassa rinnalle tärkeäksi täydentäväksi työvälineek-
si. Geneettisten viivakoodien kehittäminen on pantu vireille useissa maissa, äs-
kettäin myös Suomessa. Jo nyt on selvää, että viivakoodit tulevat väistämättä
osaksi lajien tunnistamista, ehkä nopeastikin. Niiden tehokas käyttö edellyttää
kuitenkin huomattavaa panostusta viivakoodien ja niitä hyödyntävien tietopal-
veluiden tuottoon.

Geneettisten viivakoodien idea on sama kuin esimerkiksi kaupan tuotteissa
olevien viivakoodien. Tässä tapauksessa tietystä kansainvälisesti sovitusta ge-
nomin alueesta hankittu DNA-tieto muokataan viivakoodiksi siten, että kukin
eliölaji saa oman ainutlaatuisen koodinsa. Siten geneettinen viivakoodi ei ole
mikä tahansa sovittu numerosarja vaan täsmällisesti todettu tieto kyseisen tak-
sonin DNA:sta. Standardoitu viivakoodialue sijaitsee eläimissä mitokondrion
DNA:ssa, kasveissa viherhiukkasen DNA:ssa ja sienissä tuman genomissa.
Tällä hetkellä viivakoodityö on pisimmällä eläinten osalta, joille sopiva viiva-
koodialue löytyi helposti. Sienienkin viivakoodialue saatiin sovituksi varsin
vaivattomasti. Sen sijaan kasveista on ollut paljon hankalampaa löytää geno-
min aluetta, joka toimisi kattavasti kaikissa kasviryhmissä. Käytännössä yhtä,
riittävän erottelukykyistä aluetta ei ole, ja kasvien viivakoodi koostuukin kah-
den—kolmen kloroplastin genomin alueen yhdistelmästä.

Kansainvälinen yhteistyöhanke ”The Barcode of Life Initiative (BOLI)” sai
alkunsa vuonna 2003. Tavoitteena on tuottaa kansainvälisen standardin mukai-
nen DNA-pohjainen tunniste minkä tahansa biologisen näytteen määrittämi-
seksi ja kerätä tiedot avoimeen tietokantaan. Laajimmat kansainväliset viiva-
kooditushankkeet kohdistuvat tällä hetkellä lintuihin, kaloihin, hyttysiin ja he-
delmäkärpäsiin. Ensimmäinen mittava kasvihanke on puita käsittelevä, vasta
alkuvaiheessa oleva laajaa taksonomista rintamaa edustava ”Tree Barcoding of
Life” (TREE-BOL), jossa lajeja yhdistävänä tekijänä on puumainen kasvuta-
pa. Lukuisat muut hankkeet kohdistuvat suppeampiin eläin-, kasvi- ja sieniryh-
miin tai jonkin yksittäisen maantieteellisen alueen, kuten esimerkiksi Ranskan
Polynesiassa sijaitsevan Moorean saaren, koko lajiston viivakoodittamiseen.
Toisaalta Costa Ricassa on tehty mittavaa biodiversiteetti-inventointia hyödyn-
tämällä laajoja näytteiden keräystalkoita ja yhdistelemällä morfologista ja
DNA-pohjaista tunnistamista. Samalla on saatu uutta taksonomista tietoa — ei
pelkkiä viivakoodeja — ja on löydetty jopa uusia lajeja, varsinkin hankalasti
tunnistettavista perhosryhmistä.

Jo lähitulevaisuudessa monet eliöiden tunnistustilanteet hyödyntävät geneet-
tisiä viivakoodeja. Käytännön sovelluksia on monia, erityisesti lääkeyrttien,
ruoka-aineiden, laittomien kasvien ja uhanalaisten lajien tunnistamisessa, hai-
tallisten ja tulokaslajien seurannassa, ekologisissa tutkimuksissa ja luonnon
monimuotoisuuden selvittämisessä — suurin osa maailman lajistostahan on
edelleen tunnistamatta. Lisäksi viivakoodit lisäävät tietoa lajien välisistä evo-
lutiivisista suhteista, ja niiden merkitys korostuu taksonomisesti vaikeiden, ul-
koisesti hyvin samankaltaisten lajien tapauksessa.

Viivakoodit eivät ole syrjäyttämässä perinteisiä tunnistamismenetelmiä,
mutta ne tekevät taksonomiasta tehokkaampaa sekä tieteelle että yhteiskunnal-
le mahdollistaen nopean lajien tunnistamisen jopa ilman taksonomista asian-
tuntijaa ja syvällistä tietoa eliölajin rakenteesta tai sen sukulaisista. Vielä nyt
geneettisten viivakoodien selvittäminen vaatii asiantuntevaa laboratoriotyös-
kentelyä. Kätevien, kannettavien tunnistuslaitteiden saaminen kenen tahansa
harrastajan käyttöön ei taida olla ihan heti näköpiirissä.
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