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Sekvensoinnin huumaa

Ahvenanmaan kuivilla kedoilla kasvaa melko vaatimattoman näköisiä
heinäratamoja (Plantago lanceolata). Loppukesällä kasvin tarkempi
tarkastelu voi palkita kasvitautien tutkijan, sillä kasvin pinnalla saattaa

havaita härmäsienen, jonka itiöt ja sienirihmasto näkyvät valkoharmaana pöly-
nä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet,
että nämä näennäisesti harmittoman oloiset eliölajit ovat oivallinen työkalu
kun halutaan oppia ymmärtämään tautien epidemiologian ja evoluution lain-
alaisuuksia. Tämän nk. mallisysteemin etuja on, että tauti on silmin havaitta-
vissa eikä sen havaitseminen vaadi vaikkapa vasta-aineisiin pohjautuvia tun-
nistusmenetelmiä. Yksi haaste härmätutkijalla kuitenkin on edessään: ketoa
tarkastellessa ei käy ilmi, löytyykö sieltä yhtä vai useampaa härmäsienen ge-
notyyppiä. Sienilinjat eivät edes mikroskoopissa eroa riittävästi toisistaan, jot-
ta niiden yksilöllinen tunnistus olisi mahdollista. Sieni leviää kesäisin suvutto-
masti syntynein itiöin, ja on teoreettisesti mahdollista, että kaikilta Ahvenan-
maan kedoilta löytyy vain yhtä ja samaa sienen kloonia. Ongelma ei ole yh-
dentekevä, sillä geneettinen monimuotoisuus on evoluution raaka-aine.

Ratkaisun ongelmaan tarjoavat geneettiset tunnistusmarkkerit. Ymmärrettä-
västi tälle heinäratamon härmäsienelle niitä ei kukaan ollut kehitellyt, joten
aloitin vuonna 2009 härmäsienen koodittavan perimän sekvensoinnin hyödyn-
täen nk. seuraavan sukupolven sekvensointimenetelmää (NGS, < engl. next-
generation sequencing). Menetelmä on pyyhkäissyt läpi tutkimusmaailman
pyörremyrskyn lailla, vaikka onkin aika hinnakasta puuhastelua. Kun kongres-
seissa kuuntelen NGS-esitelmää toisensa jälkeen, en kuitenkaan voi välttyä
tunteelta, että biologinen tietämys ei ole menetelmän käytön seurauksena li-
sääntynyt aivan odotusten mukaisesti. Asian otti esille myös Robert Ekblom,
joka luennoi keväällä Viikissä jatko-opiskelijoiden järjestämässä kevätsympo-
siumissa. Ekblom totesi tutkijoiden ja rahoittajien olevan niin uuden sekven-
sointitekniikan pauloissa, että tällä hetkellä sekvenssitietoa tuotetaan valtavia
määriä, mutta kysymykset, joihin tällä tiedolla haetaan vastauksia, ovat unoh-
tuneet.

Näin varmasti onkin. Menetelmään liittyvää huumaa kuvaa jo nimikin. Seu-
raavan sukupolven menetelmä kuulostaa siltä, kuin ehdoton huippu olisi saa-
vutettu eikä mitään parempaa osata kuvitellakaan. Näinhän ei tietenkään ole.
Markkinoille on kovaa vauhtia tulossa ”seuraavaa seuraavan sukupolven sek-
vensointimenetelmä” (engl. next-next-generation sequencing). Ehkäpä uusi ni-
mi kuitenkin jo kertoo, että tekniikkaan osataan suhtautua hieman itseironises-
ti.

Mitä uutta olemme sitten oppineet härmäsienistä sekvensoinnin perusteella?
Ainakin Ahvenanmaalla meille on paljastunut geneettisesti monimuotoinen
sienimetapopulaatio, jossa geneettinen rakenne ja sienen epidemiologia näyt-
tävät olevan tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Lähisukuisen härmäsienen sekven-
sointi on raottanut näille sienille tyypillisen ehdottoman loisinnan salaisuutta.
On selvinnyt, että härmäsienet ovat menettäneet huomattavan osan perusmeta-
boliaa ylläpitävistä geeneistään ja ovat näin täysin riippuvaisia isäntäkasveis-
taan.

Tutkimuskysymykset on hyvä pitää mielessä, oli tekniikka miten jännittävää
tahansa. On kuitenkin muistettava, että tutkimuksen on annettava sijaa uudel-
le ja odottamattomalle. Jos ennen sekvensointia olisi tarkkaan tiedossa, mihin
kysymyksiin vastaukset saadaan, ei hanke varmaan ole tekemisen arvoinen.
Luentonsa lopuksi Ekblom sanoi, että vaikka kysymyksiä tarvitaan, hänen täy-
tyy myöntää olevansa nörtti, joka innostuu sekvensointitekniikasta kysymyk-
sistä (tai niiden puutteesta) riippumatta. Kieltämättä on vaikea olla innostumat-
ta uusinta tekniikkaa olevasta muistitikun kokoisesta sekvensointilaitteesta, jo-
ka voi syytää yksilön perimää suoraan kannettavaan tietokoneeseen vaikkapa
maastossa. Varmaan ne kysymyksetkin muistuvat mieleen, kunhan alkuhuuma
vähän haihtuu.

Anna-Liisa Laine


