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1 JOHDANTO 
 

Riskit Suomenlahden ympäristöä kohtaan ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti 

merikuljetusten lisääntymisestä johtuen. Itäiselle Suomenlahdelle onkin nimetty kolme 

mahdollista ns. suojasatama-aluetta, jotka ovat Klamila (Hellitöksen selkä: 60°29,17’ N – 

27°29,14’ E), Enviikki (Enviikin lahti: 60°25,00’ N – 26°40,00’ E) ja Haapasaari 

(Haapasaaren pohjoispuoli: 60°18,00’ N –27°10,80’ E) (liiteet 1-4). Näille alueille 

vaurioituneet alukset voitaisiin öljy- tai kemikaalionnettomuuden sattuessa hinata suojaan 

merenkäynniltä ja voimakkailta virtauksilta. Tavoitteena olisi tällöin rajata haitallisia 

ympäristövaikutuksia pienemmälle ja helpommin suojattavalle alueelle.  

 

Mahdollisten ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvitaan menetelmiä, joiden avulla 

ympäristön tilaa voidaan seurata ja ns. biomarkkerit ovat tässä yksi mahdollisuus. Tässä 

tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää eräitä biomarkkerivasteita lahtikatkoissa 

(Gammarus zaddachi). Tähän tutkimukseen valitut biomarkkerit ovat yleisesti käytettyjä 

tutkittaessa ympäristömyrkkyjen biologisia vaikutuksia (esim. Lehtonen et al., 2006). 

Äyriäisten biomarkkerivasteista luonnonolosuhteissa on tähän mennessä julkaistu harvoja 

tutkimuksia ja Suomesta ei vielä lainkaan. Tämä tutkimus voidaankin luokitella yhdeksi 

pilottikokeeksi testattaessa biomarkkerimenetelmien soveltuvuutta tutkittaessa 

Suomenlahden rannikon eliöihin kohdistuvia stressitekijöitä ja niiden biologisia vaikutuksia.  

 

Tähän tutkimukseen valittiin kolme entsyymibiomarkkeria, asetyylikoliiniesteraasi (AChE), 

glutationi-S-transferaasi (GST) ja katalaasi (CAT). AChE liittyy hermoimpulssien 

välitykseen, ja sen normaalia toimintaa estävät suoraan neurotoksiset aineet, kuten 

torjunta-aineina käytettävät organofosfaatti- ja karbamaattiyhdisteet (Bocquené et al., 

1998). AChE:n vasteherkkyyttä raskasmetalleihin ja detergentteihin (Guilhermino et al., 

1998) sekä levämyrkkyihin (Lehtonen et al., 2003) on myös tutkittu, ja AChE voikin olla 

käyttökelpoinen biomarkkeri vesieliöihin kohdistuvien yleisten fysiologisten 

stressitekijöiden havaitsemisessa. GST liittyy vierasainehajotuksen toiseen vaiheeseen, 

jossa ensimmäisen vaiheen metaboliatuotteet konjugoidaan glutationi-ioneihin, jolloin 

vesiliukoisuuden parantuessa ne ovat helpommin eritettävissä (Sheehan et al., 2001). 

GST-aktiivisuuden mittausmenetelmää (Habig et al., 1974) on käytetty tutkittaessa kalojen 

ja selkärangattomien eliöiden altistumista mm. PAH-yhdisteille (polysykliset aromaattiset 

yhdisteet) ja PCB-yhdisteille (polyklooratut bifenyylit) (Lee et al., 1988; Fitzpatrick et al., 

1997). Katalaasi (CAT) on antioksidanttijärjestelmän entsyymi, jonka aktiivisuuden nousu 

eliöissä kuvastaa ns. oksidatiivisen stressin lisääntymistä. Tätä voivat aiheuttaa 

esimerkiksi altistuminen orgaanisille yhdisteille (Claiborne, 1985; Di Giulio et al., 1989) ja 

metalleille (e.g. Regoli, 1998; Regoli et al., 1997, 1998). 
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Tämä tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 

Kotkan yksikön hallinnoimassa REFUGE–hankkeessa, jota ovat rahoittaneet Euroopan 

aluekehitysrahasto (EAKR) ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tutkimusten suorittamisesta 

vastasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

kanssa. Kymijoen vesi ja ympäristö ry vastasi näytteenottotöistä, lajimäärityksistä sekä 

näytteiden kokoamisista. Biomarkkerianalyysit suoritettiin SYKE:n merikeskuksen 

laboratoriossa.  

 

 

2 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Kesällä 2010 haettiin katkanäytteitä biomarkkeritutkimuksiin kaikilta kolmelta suojasatama-

alueelta ja syksyllä näytteitä haettiin kahdelta alueelta. Jokaisella suojasatama-alueella 

sijaitsi neljä näytepistettä (liitteet 2-4), jotka olivat pääsääntöisesti samoja pisteitä kuin 

vuoden 2008 litoraalipohjaeläintutkimuksissa (Häkkinen et al., 2009). Heinäkuun 

näytteenottokierroksella Gammarus-näytteet haettiin kaikilta 12:lta näytepisteeltä. Syksyllä 

haettiin näytteet Klamilasta yhdeltä pisteeltä (K3) ja Enviikistä yhdeltä pisteeltä (E2).. 

Vuodenaikaista vaihtelua pyrittiin selvittämään kesä- ja syysnäytteiden avulla.  

 

Näytteet otettiin rakkoleväpuskista, jotka kerättiin veneeseen pitkävartisella käsihaavilla ja 

kerätyt levät pestiin saavissa. Rakkolevistä pesussa irronneet katkat poimittiin siivilällä ja 

pinseteillä vedellä täytettyihin ämpäreihin, joiden avulla ne kuljetettiin elävinä 

laboratorioon.  

 

Näytteenotossa pyrittiin huomioimaan tarvittava katkojen maksimimäärä laskennallisesti, 

ottaen huomioon itse näytteisiin vaadittavan katkamäärän sekä useamman eri lajin 

esiintymisen näytealueilla. Katkoja kerättiinkin 250-400 kappaletta kultakin näytealueelta 

molemmilla näytteenottokerroilla. Laboratoriossa katkanäytteet jaettiin 5 kappaleen 

ryhmissä 1,5 ml:n muovisiin näyteputkiin, joissa katkat säilöttiin nestetyppeen.  

 

Kultakin näytepisteeltä muodostettiin seitsemän osanäytettä. Yhteen osanäytteeseen 

pyrittiin saamaan 200-350 mg katkoja, joka on SYKE:n merentutkimuslaboratorion 

analyysiprotokollan mukainen näytemäärä ko. biomarkkerimäärityksiin. Tutkimuksessa 

käytetyt katkat määritettiin lajilleen preparointimikroskoopin avulla. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa katkojen biomarkkeriaktiivisuuksissa on havaittu lajien välillä vaihtelua (Anna 

Packalén, HY, valmisteilla oleva opinnäytetyö). Jäädytettyjä katkoja pidettiin jäiden avulla 

mahdollisimman viileässä myös lajinmäärityksen aikana, sillä näytteiden lämpeneminen 

vaikuttaa mitattujen biomarkkerientsyymien aktiivisuuksiin. Tutkimuslajiksi valittiin 

lahtikatka (Gammarus zaddachi), koska tätä lajia esiintyi riittävän runsaasti kaikilla 

tutkimusalueilla.  
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Lopulliset näytteet koostettiin lahtikatkayksilöistä, joita pyrittiin keräämään kuhunkin 

osanäytteeseen mahdollisimman saman verran sekä painon että yksilömäärien osalta. 

Näytteet säilytettiin nestetypessä niiden analysointiin asti. 

 

AChE-aktiivisuus määritettiin menetelmällä, jonka ovat alunperin kuvanneet Bocquené ja 

Galgani (1998). Kokoomanäyte, jossa oli keskimäärin 10 katkaa, homogenisoitiin 

suhteessa 1:2 (w/v) 0.02 M fosfaattipuskuriin (pH 7.0), jossa oli 0.1% Triton X-100:aa. Sen 

jälkeen näytettä sentrifugoitiin (10,000 x g) 20 minuuttia 4°C lämpötilassa. Sentrifugoinnin 

jälkeen erottunutta supernatanttia käytettiin aktiivisuusmittauksiin. Spektrofotometrinen 

mittaus suoritettin TECAN kuoppalukulaitteella. Kudosten proteiinipitoisuus määritettiin 

käyttämällä Bradfordin (1976) menetelmää.  

 

GST- ja CAT-aktiivisuudet määritettiin myös kokoomanäyteistä, joissa oli useampi 

katkayksilö. Kokoomanäytteet homogenisoitiin suhteessa 1:3 (w/v) KPO4 puskuriin (pH 

7.0), minkä jälkeen näytettä sentrifugoitiin (10,000 x g) 20 min 4°C asteen lämpötilassa. 

Supernatantti laimennettiin homogenisointipuskurilla, minkä jälkeen molempien 

entsyymien aktiivisuudet analysoitiin. GST määritettiin CDNB–menetelmällä (Habig et al., 

1974) ja  CAT-aktiivisuus Claibornen (1985) menetelmällä, molemmat modifioituna 

Gammarus-katkoille SYKE:n protokollien mukaan ja käyttäen TECAN-kuoppalukulaitetta. 

Kudosten proteiinipitoisuus määritettiin kuten edellä on kuvattu.  

 

 

3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 

Lahtikatkojen AChE-aktiivisuuksissa oli selviä eroja eri alueiden mutta myös eri 

näytepisteiden välillä (Kuva 1). Pistekohtaiset tulokset ja vaihteluvälit eri alueilla olivat 

kuitenkin yleisesti ottaen varsin samankaltaisia. Keskimääräiset AChE-aktiivisuudet olivat 

selvästi suurimmat Enviikin lahdella (E) ja pienimmät Haapasaaressa (H). Klamilassa (K) 

AChE-aktiivisuudet olivat suurempia kuin Haapasaaressa mutta pienempiä kuin Enviikin 

lahdella. Koska AChE-aktiivisuuden lasku tulkitaan stressitekijöiden aiheuttamaksi 

negatiiviseksi vaikutukseksi, tämän biomarkkerin perusteella erilaisten ympäristötekijöiden 

aiheuttamat neurotoksiset vaikutukset olivat siis vähäisimmät Enviikin lahdella ja 

suurimmat Haapasaaressa. 

 

Vierasainehajotukseen liittyvät glutationi-S-transferaasin (GST) aktiivisuudet eri alueilla 

eivät poikenneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (Kuva 2). Oksidatiivista stressiä 

kuvaavan CAT-entsyymin aktiivisuudet olivat yleisesti tarkasteltuna kesän näytteissä 

alhaisia verrattuna aikaisempiin mittauksiin Suomen rannikon katkalajeilla (A. Packalén, 

HY, valmisteilla oleva opinnäytetyö) (Kuva 3). Poikkeuksena oli Haapasaaren H4–näyte, 

jossa aktiivisuudet olivat muihin kesän näytteisiin verrattuna merkitsevästi korkeammat. 

Näytteenottopiste H4 oli Haapasaaren paikoista suojattomin ja heti syvän alueen reunalla 

ja näin altis aallokon ja virtauksien vaikutuksille, mikä voi osaltaan vaikuttaa tuloksiin. 
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Syksyn näytteissä CAT–aktiivisuudet olivat selvästi korkeampia verrattuna kesänäytteisiin, 

mikä kuvastaa oksidatiivista stressiä aiheuttavien tekijöiden määrän olleen syksyllä 

suurempia kuin kesällä. Kesän näytteitä tarkastellessa neurotoksiset vaikutukset (AChE) 

olivat korkeampia Klamilassa ja Haapasaaressa kuin Enviikin lahdella. Alueiden sisällä on 

jonkin verran vaihtelua, mikä liittyy sekä näytepisteiden sijainteihin että muihin vaihtelua 

aiheuttaviin tekijöihin, joista esimerkiksi lämpötilalla ja aallokon vaikutuksella voi olla suuri 

merkitys. 

 

Vuodenajalla on tärkeä merkitys lahtikatkoista määritettyjen biomarkkereiden 

aktiivisuustasoihin. Syksyllä oksidatiivista stressiä kuvaava CAT-aktiivisuus oli kaikilla 

alueilla selvästi korkeampi kuin kesällä. Tässä tutkimuksessa käytetyissä biomarkkereissa 

on havaittu huomattavaa vuodenaikaisvaihtelua myös Suomenlahden simpukkalajeissa 

(Leiniö ja Lehtonen, 2005). 

 

Lahtikatkojen biomarkkeritutkimuksiin liittyy menetelmällisesti osittain hankalasti 

kenttäolosuhteissa ja laboratoriossa toteutettavia työvaiheita. Nykyisillä 

analyysimenetelmillä näytteisiin tarvittavat valitun lajin yksilömäärät ovat varsin suuret. 

Kentällä näytteenotossa joudutaan ottamaan riittävän suuria ja useammasta lajista 

koostuvia katkanäytteitä, joista lopullinen lajintunnistus tehdään vasta myöhemmin 

laboratoriossa. Näytteenotto osoittautuikin huomattavasti enemmän aikaa vieväksi 

työvaiheeksi kuin suunnitteluvaiheessa voitiin arvioida. Näytteet pitää säilyttää joko 

nestetypessä tai -80˚C-pakastimessa ja pakastetuista näytteistä katkojen lajitunnistus olisi 

tehtävä jäähauteessa, mikä vaatii erillisjärjestelyjä. Tulevissa tutkimuksissa ja niiden 

suunnitteluissa nämä tekijät olisi huomioitava jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset antoivat arvokkaan kuvan valittujen biomarkkereiden 

aktiivisuustasoista mahdollisilla suojasatama-alueilla. Tulokset toimivat ainutlaatuisena 

aineistona mahdollisia tulevia tutkimustarpeita varten. AChE-tuloksiin perustuen Enviikin 

lahden alueen katkapopulaatiot ovat paremmassa fysiologisessa tilassa verrattuna 

kahteen muuhun tutkimusalueeseen. Biomarkkerien kohdalla on kuitenkin tärkeää ottaa 

huomioon kaikki vallitsevat ympäristötekijät, jotka saattavat vaikuttaa havaittuihin vasteisiin 

sekä tässäkin tutkimuksessa havaittuun vuodenaikaisvaihteluun. 
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Kuva 1. Lahtikatkojen (Gammarus zaddachi) asetyylikoliiniesteraasi (AChE) aktiivisuudet 
mahdollisilla suojasatama-alueilla Enviikin lahdella (E), Haapasaaressa (H) ja Klamilassa (K) 
kesällä (näytteet E1-E4, H1-H4 ja K1-K4) sekä syksyllä (näytteet E25 ja K35). Kesällä AChE-
aktiivisuudet olivat yleisesti tarkasteltuna korkeimmat Enviikin lahdella ja pienimmät 
Haapasaaressa. Syksyllä AChE-aktiivisuudet olivat Enviikin lahdella pienempiä mutta Klamilan 
alueella samaa tasoa kuin kesällä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Lahtikatkojen (Gammarus zaddachi) glutationi-S-transferaasin (GST) aktiivisuudet 
mahdollisilla suojasatama-alueilla Enviikin lahdella (E), Haapasaaressa (H) ja Klamilassa (K) 
kesällä (näytteet E1-E4, H1-H4 ja K1-K4) sekä syksyllä (näytteet E25 ja K35). Kesällä GST-
aktiivisuudet olivat keskimäärin hieman korkeammat Enviikin lahdella ja alhaisimmat Klamilan 
alueella (ei tilastollista eroa). Syksyllä GST-aktiivisuudet olivat keskimäärin korkeampia kuin kesällä.  
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Kuva 3. Lahtikatkojen (Gammarus zaddachi) katalaasin (CAT) aktiivisuudet mahdollisilla 
suojasatama-alueilla Enviikin lahdella (E), Haapasaaressa (H) ja Klamilassa (K) kesällä (näytteet 
E1-E4, H1-H4 ja K1-K4) sekä syksyllä (näytteet E25 ja K35). Kesällä CAT-aktiivisuudet olivat 
yleisesti tarkasteltuna hyvin alhaisia mutta syksyllä selvästi korkeampia kuin kesällä. 
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