
Filosofian tohtori Jussi Hepojoki on valittu Virustautien Tutkimussäätiön toimesta 
Vuoden Nuoreksi Virologiksi 2014. 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. 

Helsingin yliopistoon kuuluvassa Haartman-instituutissa tutkijatohtorina 
työskentelevä Hepojoki tutkii zoonoottisia eli eläimistä ihmisiin tarttuvia viruksia. Vuonna 
2011 ilmestyneessä väitöskirjassaan Hepojoki teki tärkeitä havaintoja koskien hantavirusten 
(joihin kuuluu mm. myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus) rakennetta muodostavien 
molekyylien välisiä vuorovaikutuksia. Väitöskirjatyönsä jälkeen Hepojoki on jatkanut 
menestyksekästä työskentelyä hantavirusten parissa ja auttanut kehittämään uudenlaisia 
tehokkaita pikatestejä mm. myyräkuumeen diagnostiikkaan.  

Vuonna 2013 Hepojoki oli keskeisessä roolissa uuden, arenaviruksiin lukeutuvan, 
Helsingin yliopiston mukaan nimetyn University of Helsinki –viruksen (UHV) löytämisessä. 
Arenavirukset ovat pääosin jyrsijöissä tavattavia zoonoottisia viruksia, jotka ihmiseen 
siirtyessään voivat aiheuttaa erittäin vakavaa verenvuotokuumetta (esim. Lassa-kuume) tai 
virusperäisen aivokalvontulehduksen. UHV kuuluu uuteen, toistaiseksi vain käärmeissä 
havaittuihin arenavirustyyppiin. UHV ja sen sukulaisvirukset aiheuttavat kuristajakäärmeillä 
vakavan, useimmiten kuolemaan johtavan taudin. Toistaiseksi ei tiedetä voivatko käärmeissä 
havaitut arenavirukset tarttua ihmisiin tai että esiintyykö niitä Suomen luonnonvaraisissa 
käärmeissä.   

Hepojoki pyrkii tutkimuksiensa kautta ymmärtämään niitä mekanismeja, jotka 
mahdollistavat esimerkiksi hiiressä tai linnussa lisääntyvän viruksen siirtymisen ihmiseen. 
Samalla tavoitteena on oppia ymmärtämään, miksi eläimelle vaaraton virus saattaa ihmiseen 
siirtyessään aiheuttaa vakavan sairauden. Lähitavoitteekseen Hepojoki ilmoittaa uusien 
diagnostisten menetelmien kehitystyön, muun muassa käärmeiden arenavirusinfektioiden 
osoittamiseksi. 

Vuoden Nuori Virologi 2014 palkinto jaettiin vuotuisten kansallisten Virologipäivien 
yhteydessä Paasitornissa Helsingissä perjantaina 28.3.2014 klo 13.00. Tämän vuotisen 
Vuoden Nuori Virologi -palkinnon mahdollisti GlaxoSmithKlinen myöntämä lahjoitus. 
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