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INFOKIRJE EPIGENETIIKAN MAHDOLLISUUKSISTA
Eri medioissa keskustellaan ja kirjoitetaan nykyään paljon puhtaasta ruoasta, ravinteiden
päästöistä vesistöihin (mukaan lukien Itämeri), haitallisten kemikaalien aiheuttamista
haitoista, ympäristön tilasta, vihreästä siirtymästä, geeneistä niin hyvässä kuin pahassa, jne.
Näissä keskusteluissa ja kirjoituksissa on jäänyt harmittavan vähälle huomiolle epigenetiikan tarjoamat mahdollisuudet erilaisten haasteiden ratkaisuissa. Epigenetiikka ja sen
soveltaminen on melko huonosti tunnettua Suomessa ja tarkoitukseni on tällä kirjeellä pyrkiä
lisäämään aihealueen tunnettavuutta, jotta epigenetiikkaan perustuvia mahdollisuuksia
tiedostettaisiin laajemmin, tutkittaisiin ja otettaisiin hyötykäyttöön.
Epigenettinen lähestymistapa, tutkiminen ja tuotteistaminen avaavat mielenkiintoisia ja
hienovaraisia mahdollisuuksia entistä tasapainoisemmille ja ympäristöystävällisemmille
tavoille ratkaista monia olemassa olevia haasteita. Erityisesti epigenetiikka on vaihtoehto
GMO-menetelmille (geenien siirtämiselle lajilta toiselle) ja myös geenisaksien käytölle.

Epigenettiset ilmiöt ovat läsnä elävissä soluissa ja solujen suhteessa elinympäristönsä
kanssa. Epigenetiikka on läsnä solujen erikoistuessa erilaisiin muotoihin ja toimintoihin.
Epigenettiset vaikutukset ilmenevät kasveissa, eläimissä ja ihmisissä erilaisten elämäntapojen seurauksena, elinympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena, traumojen,
ravinnon ja ravinteiden laadun vaikutuksesta, jne. Yksi esimerkki on jalostettujen viljakasvien varsin nopea taantuminen epigenettisten prosessien seurauksena.
Solun dna-rakenne geeneineen pakkautuu kromosomi- ja histonirakenteiksi. Epigenetiikan
ilmiöihin sisältyvät kromosomi- ja histonirakenteiden muutokset siten, että geenit (dnarakenteen osat) joko avautuvat kopioitavaksi tai ne sulkeutuvat siten, että sulkeutuneet
geenit eivät tuota niille tyypillistä proteiinia, mistä seuraa mm. solun elinvoimaisuuden
aleneminen.
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Soulusta kromosomien kautta dna-kaksoiskierteeseen

Epigenettisessä soveltamisessa ei tehdä muutoksia itse dna-rakenteeseen (kuten
geenisaksilla tai GMO-menetelmissä) vaan vaikutetaan mm. siihen mitkä osat dnarakenteessa olevista geeneistä ovat kulloinkin aktiivisia ja mitkä passiivisia.

Epigenetiikkaa havainnollistava esimerkkikaavio
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Esimerkkinä epigenetiikan soveltamisesta Elom Oy:n Kultakasvu-tuotteet
Elom Oy on kehittänyt, valmistanut ja myynyt ympäristöystävällisiä epigenetiikkaan
perustuvia viljan siementen peittaustuotteita. Elom Oy:lle on kertynyt osaamista ja
kokemuksia Kultakasvu-tuotteiden kehityksestä, valmistuksesta ja käytöstä jo varsin
laajasti. Tuotteillamme peitatuista siemenistä on kasvanut viljaa Suomessa jo 135.000
peltohehtaarilla.
Vuosittain tehtyjen viljelykokeiden avulla Kultakasvu-tuotteiden toimivuutta on tutkittu
monipuolisesti – katso www.elom.fi. Kasvukauden aikana viljelykokeissa mitataan
kasvustojen lehtivihreän määriä, jotka ilmentävät mm. kasvin kasvuunsa saamaa typen
määrää, ja analysoimalla lannoitteina annettujen pääravinteiden ja kivennäisaineiden
määriä suhteessa puidun sadon jyvien sisältämiin kumulatiivisiin vastaaviin määriin, jne.
Tulokset osoittavat, että Kultakasvu-tuotteiden käytön seurauksena viljakasvit tehostavat
pääravinteiden ja kivennäisaineiden hyödyntämistä monella tasolla, kasvustot ovat
elinvoimaisia ja puolustautuvat hyvin erilaisia kasvitauteja vastaan. Aktivoimalla siemeniä
Kultakasvu-tuotteilla kemiallisten lannoitteiden käyttöä voidaan vähentää tiettyyn
satotasoon pääsemiseksi ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä voidaan vähentää.
Tärkeä ominaisuus epigenetiikkaan perustuvissa Kultakasvu-tuotteissa ovat alhaiset
ainekonsentraatiot, joilla epigenettiiset vaikutukset saadaan siemenissä aikaan. Tämä on
tavoiteltu ominaisuus, jonka avulla kemikaalien määrää voidaan vähentää viljanviljelyssä.
Ravinteiden käytön tehostumisesta seuraa, että tietty satotaso voidaan saavuttaa
alhaisemmalla lannoitetypen ja -fosforin määrillä. Näin riskiä ravinteiden päätymisestä
maaperään ja vesistöihin on mahdollista vähentää.
Alhaisista ainekonsentraatioista johtuen Kultakasvu-tuotteet soveltuvat käytettäväksi
viljojen luomutuotannossa. Alhaisesta ainekonsentraatiosta seuraa myös se, että
maaperässä olevien hyödyllisten mikrobien elinympäristö häiriintyy mahdollisimman vähän.
Tasapainoisessa maaperässä elävien mikrobien kanssa symbioottisesti kasvavat viljat
pystyvät vastustamaan kasvukauden aikana esiintyviä kasvitauteja paremmin kuin jos
mikrobikantaa häiritään toistuvasti ruiskuttamalla kasvustoja voimakkailla kemikaaleilla.

Yksityiskohtaisempaa tietoa eigenetiikasta
Olen koonnut alle eri lähteistä lainaamiani tekstipätkiä selventämään mistä epigenetiikassa
on yksityiskohtaisemmin kyse ja miten epigenetiikkaa voidaan hyödyntää. Eri lähteitä olen
käyttänyt sen vuoksi, että lukija voisi havaita aihetta tutkitun ja kirjoitetun melko laajasti.
Lainausten edessä oleva numero osoittaa lähteen vaihtumisesta. En kokoa tähän kirjeeseen
lainauksistani lähdeluetteloa. Halutessaan lukija voi googlettamalla löytää helposti
monipuolista ja monitasoista lisätietoa epigenetiikasta (englanniksi epigenetics).

1. ”Epigenetiikkaan liittyvät tutkimustulokset kertovat elintapojemme vaikuttavan
omaan ja jälkeläistemme hyvinvointiin geenien toiminnassa tapahtuvien periytyvien
muutosten kautta. Mitä ilmiön taustalta löytyy eli mitä geenien epigenettinen säätely
tarkoittaa, kuinka se toimii ja miksi se on kehittynyt? Entä millainen merkitys
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epigenettisellä säätelyllä on lajien sopeutumisessa uudenlaisiin ympäristöolosuhteisiin, ja miten sen sisällyttäminen evoluutioteoriaan onnistuu?
Epigeneettinen säätely toimii DNA-tason yläpuolella!
Kaikkien eliöiden perimä, genomi, on koodattuna kromosomien DNA-juosteisiin.
Kromosomi on geneettistä materiaalia sisältävä solun rakenne, jossa DNA-rihma on
kietoutunut kromatiiniksi histoniproteiinien ympärille. Geeni koostuu tietystä
nukleotidisekvenssistä DNA:ssa ja pitää sisällään proteiinin rakennusohjeen. Kromosomeissa on varsinaisten proteiineja koodaavien geenien lisäksi ei-koodaavia
DNA-jaksoja, joista osalla on tärkeä merkitys geenien toiminnan säätelyssä (katso
kuva ” Epigenetiikkaa havainnollistava kaavio”).
Geenitoiminnan epigenettinen säätely muodostaa geneettisen informaation
ylemmän tason, jota ei voi havaita suoraan DNA-juosteen emäsjärjestystä
tutkimalla. Sen vaikutuksesta geenit voivat toimia erilaisella tehokkuudella eri
yksilöissä tai solulinjoissa tiettyjen kehitysvaiheiden aikana tai erilaisissa
ympäristöolosuhteissa. Koko genomin alueella geenien ilmentymistä sääteleviä
epigeneettisiä merkkejä kutsutaan epigenomiksi.
Epigenettinen säätely ei vaikuta geenien emäsjärjestykseen eli sekvenssiin, vaan
siihen milloin ja kuinka paljon geeniä luetaan jättämällä DNA-juosteen tai
histoniproteiinien ”päälle” epigenettisiä merkkejä. Epigenettiset merkit muodostavat
yhdessä epigenomin, joka säilyy solujen uusiutuessa, toisinaan myös sukupolvelta
toiselle.”
2. ”Epigenettinen informaatio on yksilönkehityksen, solujen normaalin kasvun ja
erilaistumisen edellytys. Ihmiskehon kaikkiin soluihin sisältyy identtinen genomi,
mutta epigeneettinen informaatio on mahdollistanut sen, että hedelmöittyneestä
munasolusta on syntynyt kehon noin 200 erilaista solutyyppiä.
Epigeneettisen informaation periytyvyys takaa sen, että jakautuva ihosolu tuottaa
ihosolun eikä esimerkiksi maksasolua. Epigeneettistä muuntelua voi kuitenkin
tapahtua missä tahansa vaiheessa elämää ja se voi periytyä seuraavalle
sukupolvelle.
Epigenomi on huomattavasti herkempi ympäristön muutoksille ja muuntuu
nopeammin kuin genomi. Epigeneettiset muutokset voivat helpottaa huomattavasti
kasvien ja eläinten selviytymistä muuttuvissa oloissa kuten vuodenaikojen
vaihtuessa tai ilmastonmuutoksessa. Toisaalta epigeneettisten muutosten on
havaittu olevan syy myös monien sairauksien kuten tyypin 2 diabeteksen ja syöpien
syntyyn ja periytymiseen.
Epigeneettisiin tekijöihin vaikuttavat monet ulkoiset tekijät. Esimerkiksi ravinto
vaikuttaa geneettisessä materiaalissa tapahtuvien metylaatioiden määrään.
Epigeneesin vuoksi genotyypeiltään samanlaiset yksilöt, esimerkiksi identtiset
kaksoset, voivat kehittyä ulkoisilta olemuksiltaan eli fenotyypeiltään hyvinkin
erilaisiksi. Samat geenit omaavilla yksilöillä on eri geenejä aktiivisina.
Geenien löytymisen jälkeen ei uskottu hankittujen ominaisuuksien periytymiseen.
Epigeneettinen periytyminen kumoaa tämän. Esimerkiksi kasvien pakkasenkestävyyden periytymisessä geenit voivat olla passiivisia tai aktiivisia vanhempien
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hankittujen ominaisuuksien vaikutuksesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita minkä
tahansa hankittujen ominaisuuksien periytymistä, vaan kyseessä on epigeneettisen
periytymisen muoto.
Viljojen viljelijät tuntevat hyvin viljalajikkeiden taantumisilmiön, mikä johtuu tiettyjen
geenien mentyä osittain tai kokonaan passiivisiksi epigenettisten vaikutteiden
seurauksena.”

3. “Epigenetics is the study of heritable changes in gene expression (active versus
inactive genes) that do not involve changes to the underlying DNA sequence —
a change in phenotype without a change in genotype — which in turn affects
how cells read the genes. Epigenetic change is a regular and natural occurrence
but can also be influenced by several factors including age, the environment/
lifestyle, and disease state. Epigenetic modifications can manifest as commonly
as the manner in which cells terminally differentiate to end up as skin cells, liver
cells, brain cells, etc. Or, epigenetic change can have more damaging effects
that can result in diseases like cancer. At least three systems including DNA
methylation, histone modification and non-coding RNA (ncRNA)-associated
gene silencing are currently considered to initiate and sustain epigenetic
change. New and ongoing research is continuously uncovering the role of
epigenetics in a variety of human disorders and fatal diseases.”

4. “Although our epigenetic marks are more stable during adulthood, they are still
thought to be dynamic and modifiable by lifestyle choices and environmental
influence. It is becoming more apparent that epigenetic effects occur not just in
the womb, but over the full course of a human life span, and that epigenetic
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changes could be reversed. There are numerous examples of epigenetics that
show how different lifestyle choices and environmental exposures can alter
marks on top of DNA and play a role in determining health outcomes.”

5. Epigenetics in plants
“Epigenetics is a phenomena that involves changes in activity of genes and their
expression. Their basis is alterations in chromosomal structures and not the
changes in DNA sequence of the chromosomes. Thus, epigenetics refers to any
phenotypic variations that are heritable. Above all, these are not due to alterations
of genome sequence such as mutations etc. A number of factors both external such
as environmental stresses or internal such as cell’s own innate developmental
program, influence and regulate these modifications. It occurs in all Eukaryotas.
By conducting a research on the epigenetics of a cell we can elucidate how newly
developed cells of an organism, bearing identical genome or DNA sequence
undergo differentiation to give different cell types and maintain a specific physiology
and morphology. For example, it explains why and how leaf epidermis cells and root
cells, differ so much despite of possessing same DNA sequence in their genome.
Hence, epigenetics acts as a bridge between the phenotype and genotype of a cell.

Like other eukaryotes plants also depend on the activity of epigenetic regulatory
mechanisms for their functioning. Due to immense importance of plants in
agriculture, scientists are keen on studying and exploring the benefits of
epigenetics and means by which it can be manipulated. This knowledge may
allow breeders to not only identify the nature of plants they are breading but also
to come up with strategies which would inculcate desirable traits in their plants
such as: show resistance towards environmental stresses or to adapt to certain
conditions.
Role of epigenetics in plants
Plants rely on epigenetics for their functioning. This was first noted by Gassner, who
discovered that provision of a cold phase to plant was necessary for its
development. Following this, several others noticed that photoperiodism is also very
crucial to plant growth. They also put forth how flowering certain epigenetic changes
induce flowering during process of vernalization. Epigenetic observations made
through these processes provided other researchers with a complete operational
view of plants.
Progress of biotechnology has allowed scientists to elucidate underlying epigenetic
mechanisms that regulate flowering, germination, fruit ripening, fruiting vernalization
and photoperiodism etc. and to study the configurational changes that genome goes
through during differentiation of cells.
By conducting epigenetic research on every aspect of plant growth such as,
identification of complex traits of novel crops through DNA methylation, processes
regulating plant flower timing, plant resistance towards certain microbes, its virus
resistance activity through gene silencing etc. an understanding of all this, relevant
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to a particular plant type can help us optimize genomic activity of this crop when
planted in a field or cultured in vitro.
Determining the heritable epigenetic marks of a plant, has also aided the
researchers in analysis of mechanism of natural selection and other adaptive
responses of plants towards their environment.”

6. Histones are the most eminent DNA-interacting proteins
“Histones are the most eminent DNA-interacting proteins. As the primary protein
constituent of chromatin, forming complexes with DNA to compact our large
genome for efficient nuclear organization, histones support critical cellular
processes such as transcription, DNA replication, and DNA repair through diverse
post-translational modifications that regulate their interactions with DNA and other
nuclear proteins. Consequently, anomalous changes in histone epigenetics can
lead down the road to assorted pathological conditions, making histone
modifications and their associated modifying enzymes suitable diagnostic,
prognostic, and therapeutic tools in the fight against human disease.
Histone marks come in a variety of chemistries, collectively constituting a so-called
“histone code” involved in epigenetic chromatin regulation. Covalent modifications
to histone tails, including methylation, acetylation, ubiquitination, sumoylation,
citrullination, and phosphorylation, are well-correlated with chromatin structure
(euchromatin versus heterochromatin), which in turn impacts transcriptional
activation/silencing.
Aside from their prominent functions in eukaryotic biology, histone modifications
also serve as a line of defense during viral infection. This unique antiviral
mechanism involves strategic host-mediated alterations in the genomic architecture
of invading DNA viruses that blunt their replication and gene expression. By
depositing repressive histone marks onto viral genomic material, host cells can
induce a heterochromatic remodeling of the foreign DNA. The structural shift to a
more tightly packed arrangement imposed upon the viral DNA accordingly hinders
accessibility to host cell factors required by the pathogen for its basic subsistence.”

7. Could Epigenetics Help Feed the World?
“A look at how this novel approach offers “budding” opportunities over GMOs to
improve crop productivity, July 14, 2015, Natalie Crowley
What lies ahead?
“Perhaps someday, we won’t need concerts to raise money to end hunger. A
wonderful thought, I know. But we do have the knowledge and we’re learning more
each day on how to combat hunger and malnutrition by improving crop production.
And, thanks to ongoing efforts, the science of epigenetics is proving to be a very
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promising route to explore. By naturally modifying plant gene expression without
altering the genome, epigenetic processes could provide farmers better yields,
higher quality food, and more stress tolerant crops. All of this is possible and would
likely cost less, happen in a shorter time, and not be damaging to the environment.
In the foreseeable future, I believe we shall see a strong presence of epigenetics,
not only in crop improvement, but in food production, nutrition and human health.
With more research, the field of epigenetics may bring to the table real results that
will help to cover the growing food demand of the world.
Now that you understand genetics, let’s learn about epigenetics. Epigenetics,
essentially, affects how genes are read by cells, and subsequently how they
produce proteins. Here are a few important points about epigenetics:
Epigenetics Controls Genes. Certain circumstances in life can cause genes to be
silenced or expressed over time. In other words, they can be turned off (becoming
dormant) or turned on (becoming active).
Epigenetics Is everywhere. What you eat, where you live, who you interact with,
when you sleep, how you exercise, even aging – all of these can eventually cause
chemical modifications around the genes that will turn those genes on or off over
time. Additionally, in certain diseases such as cancer or Alzheimer’s, various genes
will be switched into the opposite state, away from the normal/healthy state.
Furthermore, there is evidence that some epigenetic changes can be inherited.
Epigenetics Is Reversible. With 20,000+ genes, what will be the result of the
different combinations of genes being turned on or off? The possible permutations
are enormous! But if we could map every single cause and effect of the different
combinations, and if we could reverse the gene’s state to keep the good while
eliminating the bad... then we could theoretically cure cancer, slow aging, stop
obesity, and so much more.”

Lisätiedot
Yllä on alkumausteiksi lyhyitä lainauksia muutamista epigenetiikkaa käsittelevistä
kirjoituksista. Kukin lukija löytää halutessaan helposti runsaasti syventävää ja yksityiskohtaista infoa epigenetiikasta googlettamalla.

Millä motivaatiolla kirjoitin tämän infokirjeen?
Epigenetiikka auttaa tiedostamaan elämän geneettisiä perusteita ihmiskunnassa, eläinkunnassa ja kasvikunnassa luonnollisemmasta näkökulmasta kuin usein julkisuudessa on
ollut esillä eri geenitekniikoihin liittyen. Solujen tuman kromosomit ja niiden sisältämien dnarakenteiden geenit reagoivat moniin solun ulkopuolelta lähtöisin oleviin herätteisiin
herkemmin kuin pitkään vallalla ollut tieteellinen käsitys on antanut ymmärtää.
Epigenetiikan avulla on mahdollista tiedostaa varsin luonnollisesta näkökulmasta soluissa
ja yksilöissä tapahtuvia muutoksia, solujen erilaistumista eri kasvuvaiheissa,
ympäristötekijöiden vaikutuksia, jne. Epigenetiikka avaa mahdollisuuksia kehittää tuotteita
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yhteiskuntamme tarpeisiin luonnollisemmalla tavalla kuin dna:n rakennetta fyysisesti
pilkkomalla ja/tai siirtämällä dna:n rakenteeseen muilta lajeilta peräisin olevaa dna:ta.
Tässä infokirjeessä olevat tekstit ovat raapaisu epigenetiikan aihepiiriin. Pääpaino on ollut
alustava informointi epigenetiiksta, jotta sen olemus ja merkitys sekä mahdollisuudet
tulisivat paremmin tiedostetuksi myös Suomessa. Kansainvälisesti epigenetiikan tutkimus ja
soveltaminen on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt. Nyt myös suomalaiset yliopistot
ovat alkaneet julkaista tietoja epigenetiikkaan liittyvistä tutkimuksistaan.
Elom Oy:ssä herättiin tiedostamaan epigenetiikan vaikuttavuus suhteellisen varhain. Tämän
seurauksena Elom Oy on jo kehittänyt ja kaupallistanut epigenettisesti vaikuttavia tuotteita
viljojen viljelyyn. Ymmärrämme, että kun tietoisuus epigenetiikkan mahdollisuuksista tulee
entistä laajemmin ymmärretyksi ja tunnetuksi sekä sovelletuksi yhteiskunnassamme, tästä
hyötyy koko (globaali) yhteiskunta.
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