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Mitokondrio

solun tumassa.

Y-krcmogoml
periytlry vain
isAltii pojalle.
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Deok*rbon dernhappo eliDM sisaftaa kaikkien elioiden
sof*n geneeuisen loofri.Tama bodimiirittelee eli6n 

^on*aieireet hmisen yhden krornosomin DNA:ssa
6 an keskimiirh 150 miliardia emasparia. a

Niiti pareja orat:

Mltokondrio DNA
periytyy fft6ille ja
pojille vain Aidin
kautta.

Adeniini (A) - Tymiini fl
Guaniini (G) - Sytosiini
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:omi Y-DNA:n avulla loidaan
valn tutkia vain $roraa isanlinjaa
pJl€. miespuolisten yilkeliisten

kautta.



Martti Ripaoia

aksi sukuhaaraa on
io saatu tiitii kautta
yhdistettyd, minun
sukuni ja Ituinuun
Kemppaiset, sanoo
kuopiolainen
sukututkiia l(aiia

Heiskanen.
- Tiedossani oli sotilasesi-isii

1700-luwn alusta. Hyrymsal-
mella taas on maininta Kemp-
paisista jo 1600-lurun alussa.
Yksi jtisen su\run piiiihaarasta
teetti D NA-tutkimuksen, j a
meille tuli prikulleen samat
tulokset. Voin olla varma, ettd
olemme samoia Kemppaisia.

Kohtuullinen vastike vaivan-
niicille : pari pWhkeisf posken
sisiipinnasta muovikaapimella,
sylkiniiytteet putkeen ja
Amerikkaan. Parinsadan
dollarin vastikkeeksi tilaaia saa
taulukon, johon on analysoitu
67 markkeria eli tiettyii DNA-
i aksoa Y-kromosomista tai
mitokondrio-DNA:sta.

Mitii tarkemmin kahden
ihmisen tulokset vastaavat toi-
siaan, sitd todenniikciisemmin
ja liihempdd historiasta heille
litytyy yhteinen esi-is[ tai -eiti.

Mytis sukututkiiat ovat
parin viime ruoden aikana
innostuneet D NA-analyyseista.
Perimdii penkomalla pdiistiiiin
sinne, mihin kirkonkirjat ja
veroluettelot eiviit eniii yllii.

Uusia kysymyksiA
DNA-testi on hycidyksi juuri
vertailuvdlineend sukulinj o j en
yhdistiimisessd, sanoo sukutut-
kija Unto Heikkinen Kuopi-
osta. Hdn teetti ensimmdisen
testinsd noin kolme vuotta sit-
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Sylkindytteesta tehtdvd DNA-analyysi vie asiakirjojen
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Unto Helkklnen ja Kalia Heiskanen tutklvat Helskasen
kokoaman sukupuun harvaluku isia aukkoja. DNA-tutklmus
auttaa kytkdmldn yhteen sukuhaaroja ia vlemiin tutklmusta
vanhoja aslaklrf ojakin kaukaisempiin juurlin.

ten. Heikkisen sukuseura mycis
kustantaa i iisenilleen testej d,
kun kohteena on tutkimaton
sukuhaara.

-Minun kauttani on nyt tut-
kittu kaksi haaraa Kainuusta,

yksi Pohjois-Savosta ja yksi
Ristiinasta Eteld- Savosta.

- Historiasta tiedetiidn, ettd
kainuun Heikkisetkin ovat
liihtciisin Ristiinasta, mutta
pohioissavolaisten DNA-

Skromosomin ja naisen
mitokondrio- D NA :n sisiiltii
ei sekoitu tai yhdisty muiden
geenien tavoin siirtyessd6n
sukupolvesta toiseen.

Kannamme siis tiettyjii
osia perimtistdmme liihes
samoina kuin esivanhemmil-
lamme yli 100000 vuoden
takaisessa ltd-Afrikassa.

DNA:ssa tapahtuu kuiten-
kin satunn'aisia mutaatioita,

joiden ke
qrys on v
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Sukututkimuks es s a kiiytetiiiin
karkeasti sanoen vain muuta-
maa "hukkapdtkiiii" ihmisen
3,5 miljardin emiisparin val-
tavasta kokonaisperimdsti.
Niime markkereiksi kutsutut
D NA-pfltkiit ovat Hhinne
geenien viilistd tiiytettii.

Menetelmfl perustuu siihen,
ettd mieheltii periyt5rviin
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tulokset eivdt kiiy yksiin.
Olemme epdilleet, ettii 1575
Pohjois-Savoon tullut funtti-
Heikkinen olisi ollutkin otto-
poika. Mutta nyt Ristiinasta
on saatu tulos, joka ndyttdtikin
sukulaisuutta.

Alkuperdissukua, paluu-
muuttaja Pohiois-Savosta,
kaukaisempi yhteys vai nimed
vaihtanut kotiviivy ? Yhden
seikan selviiiminen tuo aina
uuden kysymyksen, Heikkinen
toteaa.

l600 suomalaista
Testattuja on vield vdh[n. Suo-
mensukuista vertailuaineistoa
kokoavassa Suomi DNA -pro-
jektissa on nyt runsaat 1600
j iisentii. Maailmanlaajuisessa
projektissa on testattu 170000
ihmisen isiilinja ja 100000
ihmisen iiitilinja.

Suomalaiset ovat kuitenkin
innokkaimpia, muistuttaa
vapaaehtoisproj ektin hal-
linnoijana toimiva Lauri

Koskinen. Vain Englannissa
ja Skotlannissa on enemmdn
jtiseniii. T?inii syksynii taakse jdi
koko ranskankielinen maail-
ma, Kanada mukaanlukien.

-Suomalaiset ovat isii- ja
iiitilinj oiltaan hyvin ltihellii
toisiaan.Yli 1500:n ihmisen
vertailuaineisto on jo aika kat-
tava. Ttrhannen vuoden takaa
ei sittenkiidn ole jeljele kovin
monta suoraa isii- ja iiitilinjaa.
Suorista isiilinjoista ehkii
vain noin tuhat on nykyiitin
edustettuna. Siksi vertailuai-
neiston nykyinen miidrd ei ole
este D NA-sukututkimukselle,
Koskinen toteaa.

-fos taas isdlinja on tullut
jokunen sukupolvi sitten
Suomen ulkopuolelta, se
erottuu ja varmistuu siten, ettd
tiiysin ttismddvien listassa on
pelkiistiiiin ulkomaalaisten
slhkiipostio so itteita.

DNA-tutkimus onkin tuonut
monelle osallistujalle ylldttiiviii
sukulaisia - Mongoliasta asti,

tosin hyvin kaukaisilta ajoilta,
Unto Heikkinen mainitsee.
Testin teettdneet saavat kon-
taktitiedon muista testatuista,
joiden tulokset tdsmtidvdt
heidiin omiinsa.

- Minuun otti Yhdysvalloista
yhteyttii pari naista, joilla oli

rjojen

tffthannenvuoden
takaa ei olejiljellii
monta suoraaisd- tar
ziitilinj aa.W,
Lauri Koskinen, Suomi DNA-projekti

samat markkerit tiitilinj assa.
Mutta on hirvednvaikea
selvittdd, mikii se sukulaisuus
voi olla. Onko heillii esiiiitejii
Pohjoismaissa vai onko yhteys
Afrikasta asti, Kaija Heiskanen
kertoo.

ieurat peesevfrt mukaan
joiden keskimfliiriiinen ylei-
sylrs on voitu arvioida.

Ttimiin tiedon perusteella
voidaan p[iitellti sukulais-
suhteen etiiisgrttii.

Mite vlhemmiin tutkitta-
vissa DNA-iaksoissa niilgry
mutaatioiden aiheuttamia
eroia, sitii liihempiiii histori-
asta yhteinen esi-isii tai -iiiti
todenniikdisesti litytyy.

DNA-anallysi on myds

tuorurt aivan uuden vivah-
teen sukututkimukseen, joka
perinteisesti on seurannut
vain sukunimissd ilmenevdd
isiilinjaa.

Mitokondrio-D NA periy-
t1ry vain eidilte.

Poikakin sen saa, mutta
ei siirrii sitii eniiii omille
lapsilleen.

- Aitiliniojen sukuseuroj a
ei $uomessa vield ole. Mutta

yli 40 prosenttia suomalai-
sista, iotka ovat ottaneet
vertailuun kaikki sukututki-
muksessa kiiytettiivet 1 6569
mitokondriomarkkeria, ovat
kiytiineet jo toisen tutkitun,
iolla kaikki markkerit
tiismiiiiviit. Heillii on siis siih-
kcipostiosoite toiselle, iolla
on sama esiiiiti, Suomi DNA
-proj ektin hallinnoija Lauri
Koskinen sanoo.


