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Vuoden Nuori Virologi 2015 palkinnon saaja valittu 

Filosofian tohtori Giuseppe Balistreri on valittu Virustautien Tutkimussäätiön toimesta Vuoden Nuoreksi Virologiksi 

2015. Virustautien Tutkimussäätiö tukee ja edistää virusten aiheuttamien tautien tutkimusta Suomessa mm. jakamalla 

apurahoja nuorille virustutkijoille. Vuoden Nuori Virologi–palkinto myönnetään poikkeuksellisen ansiokkaasta ja 

korkeatasoisesta virologian alan tutkimuksesta. Palkinto jaetaan kansallisilla Virologipäivillä Kuopiossa 26.3.2015. 

Giuseppe Balistreri aloitti väitöskirjatyönsä professori Leevi Kääriäisen laboratoriossa vuonna 2005, jossa yhdessä 

Kääriäisen ja Tero Aholan ohjauksessa valmistui poikkeuksellisen korkeatasoinen väitöskirja vuonna 2010. Väitöskirja 

koostui hienosta sarjasta julkaisuja, joissa tehtiin merkittäviä löydöksiä ja selvitettiin mm. kuinka tietyt virukset 

(erityisesti Semliki Forest virus) hyödyntävät isäntäsolujensa kalvorakenteita genominsa monistamisvaiheessa 

(replikaatiossa). Vuonna 2011 Giuseppe lähti Suomesta ja liittyi professori Ari Heleniuksen huippututkimusryhmään 

Zürichissä, Sveitsissä. Tuona aikana hän yhdisti kvantitatiivista kuvantamista ja genominlaajuisia siRNA seulontoja 

löytääkseen uusia, useille eri viruksille välttämättömiä solun molekyylejä ja prosesseja. Näistä töistä valmistui 

korkeatasoisia tutkimuksia, jotka on julkaistu alan johtavissa lehdissä (EMBO J ja Cell Host & Microbe), ja lisää töitä 

tuolta ajalta on vielä kypsymässä julkaistaviksi. 

 

Professori Heleniuksen jäätyä eläkkeelle, Balistreri palasi Suomeen ja liittyi tutkijaprofessori Päivi Ojalan ryhmään 

Biotekniikan Instituutissa, Helsingin yliopistossa. Ojalan ryhmässä hänen tutkimuskohteenaan on ihmisen syöpää 

aiheuttavaa herpesvirus, Kaposin sarkooma herpesvirus (KSHV), sen replikaation molekyylitason säätely sekä KSHV:n 

infektoimien imusuonten endoteelisolujen häiriöt syövän synnyssä. Koska virukset ovat kehittyneet yhdessä niiden 

lisääntymiselle välttämättömien isäntiensä kanssa, ne myös tuntevat isäntäsolujensa biologian läpikotaisin ja osaavat siten 

optimaalisesti hyödyntää ja muokata/häiritä solun toimintoja oman elinkiertonsa varmistamiseksi. Tämän johdosta, 

tutkimalla virusten ja niiden isäntäsolujen välisiä vuorovaikutuksia, voimme oppia paljon solujen toiminnasta ja sen 

mahdollisista häiriöistä patologisissa tilanteissa.  

 

Samoin kuin virusten, myös syöpäsolujen vuorovaikutus ympäröivien kudosten kanssa on viimeisen vuosikymmenen 

aikana tunnistettu tärkeäksi syövän synnyssä ja leviämisessä. Ojalan tutkimusryhmän tavoitteena onkin soveltaa virus-

isäntäsolu tutkimuksista opittua tietoa myös muihin kuin viruksen aiheuttamiin syöpiin. Balistreri on keskeisessä roolissa 

myös toisessa ryhmän projektissa, joka tutkii lymfaendoteelin ja melanooma solujen interaktioiden vaikutusta syövän 

leviämiseen. Projektissa hän on kehittänyt ja hyödyntänyt uudenaikaisia kahden solutyypin 2D- ja 3D-soluviljelymalleja 

sekä ottanut käyttöön uusia tekniikoita, jotka mahdollistavat automatisoidun kuvantamisen sekä kvantitatiivisen 

kuvankäsittelyn. Tutkimustulosten yhdistämien eri systeemeistä ja menetelmistä parantaa merkittävästi tietämystämme 

syövän synty- ja leviämismekanismeista, mikä puolestaan luo edellytykset tehokkaampien syöpälääkkeiden 

kehittämiselle. 

 

Giuseppe Balistreri on poikkeuksellisen lahjakas, nuori virus- ja solubiologiantutkija, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet, 

vahva virologinen, biokemiallinen ja solubiologinen osaaminen, erinomaiset työskentelytavat, ja erittäin hyvät sosiaaliset 

taidot – kaikki huippututkijalle välttämättömiä ominaisuuksia – jonka ansiosta hänellä on ilmeistä potentiaalia olla yksi 

Suomen virologian kärkihahmoja tulevaisuudessa. Tästä esimerkkinä hän on suoraan vuoden Virologipäiviltä lähdössä 

pitämään esitelmää arvostetussa Keystone-symposiumissa USA:ssa, mikä ei ole jokapäiväistä senioritutkijoidemmekaan 

joukossa.  
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