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Miten biopankki rakennetaan? 
modernin tutkimuksen vaatimuksia vastaavaksi 

 
Kaksi esimerkkiä biopankkitoiminnasta 

 

› Helsingin urologinen biopankki 

 

› Suomen hematologinen rekisteri ja biopankki 

 

 

 

 

 

 



Helsingin Urologinen Biopankki 
Peijaksen sairaala (HUS) – FIMM/HY 

Tutkimushanke kattavan urologisen potilasaineiston systemaattiseksi 
keräämiseksi, ylläpitämiseksi ja hallinnoimiseksi 

 

•kudosnäytteet, veren fraktiot, virtsanäytteet, DNA, digitaalinen mikroskopia 

 

•diagnoosihetkellä 

•jokaisella seurantakäynnillä 

 

•kliininen seurantatieto 



• HUS-alueen urologinen leikkaustoiminta keskitetysti Peijaksen 
sairaalassa Vantaalla 

• Näytteiden prosessointi, säilytys ja hallinnointi: FIMM, 
Biomedicum 2 

• Verinäytteiden keräys ostetaan HUSLAB:lta; Meilahden 
patologian laboratoriot   

 Toimenpide N (2010) 

RALP (robottiavusteinen radikaali prostaektomia) 262 

TURP (transuretraalinen prostatan höyläys) 315 

Kystektomia 46 

Nefrektomia 175 

Orkiektomia 87 

Kaikki 885 

Alueellinen yhden sairausryhmän 
biopankkihanke 



 

 

 

 
Kudos irti potilaasta, 
verenkierto katkaistu 

 

 
Kudos 

laboratoriossa 
 

Kudoksen 
punnitseminen, 

värjäys, 
makrodissekointi ja 

poraus 

Leikkaussali 

 
Näytteiden jäädytys 
isopentaanissa 

    Siirto laboratorioon Prosessointi laboratoriossa 

10:18  10:34  10:24  10:36  

Katkeamaton, standardoitu ja dokumentoitu näytekeräys- ja 
prosessointiketju leikkaussalista biopankkiin 

Kudosnäytteiden prosessointi 

18 min 

Näytesäilytys 



diagnostiikkaan 

digitalisoitu 
kuva 

biopankkiin 

Näytteenottoprosessien standardointi 

biopankkiin 



• HUB: urologisten syöpien diagnostiikan ja hoidon alueellinen 
kehittämishanke 
 

• Käyttöoikeus annetaan kriteerit täyttäville tutkimusprojekteille: 
– akateeminen/yrityshanke/yhteishanke 
– suomalaisen eettisen toimikunnan hyväksyntä 
– käyttömaksu 

 

• Ulkopuolinen asiantuntijapooli arvioi projektit ennalta 
määritettyjen kriteerien osalta 
– Relevanssi biopankin toiminta-alueen kannalta; tieteellinen ja teknologinen 

laatu; todennäköisyys tulosten hyödyntämiselle terveydenhoidossa; 
resurssit toteuttaa tutkimus 

 

Näytteiden ja tietojen käyttöperiaatteet 



Osallistuvien potilaiden lukumäärä (16.9.2013): 1053 

Kieltäytyneiden lukumäärä:   1 

Suostumuksensa peruuttaneiden lkm:  2  
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Suomen Hematologinen Rekisteri ja 
Biopankki (FHRB) 

FHRB= Finnish Hematology Registry and Biobank 

hematology.fi/fhrb 

http://hematology.fi/


• Kansallinen tutkimushanke, jossa ovat mukana 

– Sairaanhoitopiirit (näytekeräys) 

– Suomen Hematologiyhdistys (omistaja) 

– Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu (prosessointi) 

– Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) (säilytys) 

 

• Veritautipotilailta kerätään korkealaatuisia veri- ja 

luuydinnäytteitä kansalliseksi aineistoksi, josta niitä tarjotaan 

aktiivisesti tutkijoiden käyttöön 

 

• Jokaiseen näytteeseen liittyy myös kattavat kliiniset tiedot 

potilasrekisteristä (SHR) 

 

 

Hematologinen rekisteri ja biopankki FHRB 

http://hematology.fi/
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Rahoitusmalli 

• Pt-hembio-tutkimus  

• 453€ 

• rahoittajina sairaanhoitopiirit 

• osana potilaiden hoitoa 
 

• Näytemaksu 

• hyväksytyt tutkimushankkeet 
– näytteiden poimintamaksu 

– näytteiden kuljetuskustannukset 
tutkijoille 

 

http://hematology.fi/


• Toiminnan aloitus 

• 12/2011 HUS 

• 09/2012 TAYS 

• 02/2013 OYS 

• 02/2013 TYKS 

• 02/2013 KYS 

• Tavoite 500 - 800 potilasta / vuosi 

(= jopa 40 000 näyteputkea/vuosi) 

 

 

 

 

Oulu 

Turku 

Helsinki 

Kuopio 

Tampere 

FHRB on kansallinen yhteistyöhanke 

 

ESIMERKKI MAHDOLLISUUDESTA KESKITTÄÄ 

HARVINAISEN SAIRAUSRYHMÄN 

BIOPANKKITOIMINTA 
 

http://hematology.fi/
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Biopankkitoiminnalla on jo nyt merkittävä 

vaikutus FIMM:n toimintaan 

› Näytekeräystoiminta ja sitä hyödyntävät tutkimushankkeet ovat 

keränneet merkittävää uutta rahoitusta 

› Näytekeräystoiminta on mobilisoinut, koonnut yhteen ja 

synnyttänyt uutta tutkimusta 

 Noin 40 tutkijaa neljästä FIMM:n tutkimusryhmästä työskentelee hematologian 

potilaskohtaisen hoidon projektissa 

 Uusia instituuttitason tutkimusteemoja on syntymässä näyteaineistojen 

ympärille 

› Ensimmäinen HUB:n näytteitä hyödyntävä tutkimushanke saanut 

eettisen puollon 

› Hematologian tutkimushanke tuotti ensimmäiset huippujulkaisut 

keväällä 2012 
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Kiitos mielenkiinnosta. Kysymyksiä? 

Suunnittele. Toimi. Totea tulokset! 
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