
Geenien muokkaus ohjaa soluja 
Solut noudattavat sisällään olevia, 
DNA-kirjaimilla kirjoitettuja geenien 
ohjeita. Solujen toimintaan, ja esimer-
kiksi niiden aiheuttamiin sairauksiin, 
voidaan vaikuttaa muuttamalla tätä 
DNA-tekstiä eli perimää. Bioteknologi-
assa on jo pitkään muokattu esitumal-
listen, kuten bakteerisolujen genomia, 
ja viime vuosikymmeninä on opittu 
tekemään sama myös aitotumallisissa 
soluissa. Tässä artikkelissa keskitytään 
lähinnä ihmisen soluihin, mutta on 
hyvä muistaa, että muut eukaryootit 
eli kasvit, eläimet ja sienet muodostavat 
koko elinympäristömme ja esimerkiksi 
pohjan yhteiskunnan ruuantuotannol-
le ja monelle taloudelliselle toimialalle. 
Erilaisia terveyteemme vaikuttavia mik-
robejakin on lukematon määrä. Muiden 
lajien geenien muokkaamisella voidaan 
siis helposti saada erilaisia vaikutuksia 
myös meidän hyvinvoinnillemme. 

Tänä vuonna on kulunut 30 vuot-
ta ensimmäisestä hoitokokeesta, jos-
sa potilaalle palautettiin hänen omia, 
muutettuja solujaan, joihin oli laitettu 
ylimääräisenä kopiona haluttu pätkä 
DNA:ta eli toimiva geeni (1). Geenitera-
piaa on tämän jälkeen tehty yli neljässä 
tuhannessa kliinisessä kokeessa, mutta 
lääkinnällisiä geenituotteita EU:ssa on 
kuitenkin myynnissä vain kuusi. Kaikki 

tuotteet perustuvat siirtogeenitekniik-
kaan, ja kolme niistä on tarkoitettu pe-
rinnöllisiin tauteihin ja kolme syövän 
immuuniterapiaan. Geenimuokkaus 
eroaa näistä siirtogeeneillä tapahtu-
vasta terapioista siinä, että soluun ei 
välttämättä siirretä uutta geenikopio-
ta, vaan siinä jo olevaa geeniä muoka-
taan. Tällöin solu itse huolehtii geenin 
säätelystä, eikä genomiin tehdä umpi-
mähkäisiä lisäyksiä, joiden vaikutuksia 
ei aina tiedetä. Parhaassa tapauksessa 
geenimuokkauksella vain korjataan 
esimerkiksi perinnöllisen sairauden 
syy kohdesoluissa, kuten veren kanta-
soluissa (2). 

Geenimuokkausta voidaan tehdä 
eri menetelmillä: joko soluviljelmässä 
in vitro tai suoraan elimistössä eli in 
vivo. Keskeistä muokkauksessa on se, 
että solun sisällä löydetään oikea kohta 
genomista, vertauskuvallisesti samalla 
tavalla kuin tietokoneella tekstiä edi-
toidessa kursori viedään oikeaan koh-
taan. Biologiassa DNA-tekstiin sitoutuu 
tietty proteiini, useimmiten nukleaasi. 
Osaamme rakentaa ja seuloa tarkasti 
DNA-kohdesekvenssiin sitoutuvia, bio-
teknisesti hiukan toisistaan poikkeavia 
mega-, sinkkisormi (ZFN)- tai TALEN-
nukleaaseja, joiden kaikkien sovellukset 
ovat kliinisissä kokeissa. Geenisaksiksi 
kutsuttava CRISPR-Cas9-tekniikka (3) 
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Geenisakset ja geenimuokkaus

Solujen toiminnan ohjaaminen 
geenimuokkauksella mahdollis-
taa monia bioteknisiä sovelluksia, 
joiden avulla voidaan muuttaa 
elollisten olentojen toimintaa. Lää-
ketieteessä tämä tarkoittaa mm. 
uudenlaisten hoitojen kehittämistä, 
joissa sairauden syynä oleva DNA-
tason virhe voidaan parantaa jopa 
pysyvästi. Soluja muokkaamalla 
voidaan hoitaa tai ehkäistä myös 
hankittuja tauteja, kuten syöpiä ja 
infektioita. CRISPR-Cas9 ”geenisak-
set” sopivat myös erittäin herk-
kään diagnostiikkaan.  Geenimuok-
kausta käyttävät hoidot eivät ole 
vielä markkinoilla, mutta käynnissä 
on kymmeniä potilaskokeita ja alan 
tutkimus on intensiivistä. Monista 
lupaavista saavutuksista odotetaan 
innokkaasti pitkän ajan tuloksia. 
Tekniikoihin liittyy edelleen avoimia 
regulatorisia, eettisiä ja kaupallisia 
kysymyksiä.
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taas eroaa kaikista edellisistä siinä, että 
nukleaasina toimivaa Cas9-proteiinia ei 
tarvitse joka kerta rakentaa alusta sitou-
tumaan uuteen DNA-sekvenssiin, vaan 
aina sama nukleaasiproteiini ohjataan 
kohteeseensa RNA-molekyylin avulla. 
Synteettinen RNA on helppo valmistaa, 
mikä tekee CRISPR-Cas9:n huomatta-
vasti nopeammaksi ja halvemmaksi 
kuin yksilöllisen nukleaasiproteiinin 
valmistus. 

Kaikki geenimuokkausmenetelmät 
toimivat sekä soluviljelmissä että koe-
elämissä. Mikään niistä ei kuitenkaan 
ole saanut vielä myyntilupaa, sillä tur-
vallisuuden ja tehon selvittämiseen vaa-
dittavat potilaskokeet ovat vielä kesken. 
Huhtikuussa 2020 eri tekniikoilla teh-
täviä rekisteröityjä geenimuokkauksen 
kliinisiä kokeita on meneillään noin ne-
lisenkymmentä (4). 

Mihin geenimuokkausta käytetään? 
Geenejä muokkaamalla soluun voi kir-
joittaa melkein mitä tahansa biologisia 
ohjeita, joten periaatteessa vain mieli-
kuvitus rajaa käytön mahdollisuudet. 
Toiset asiat ovat teknisesti helpompia 
kuin toiset, ja lääketieteessä tärkeäm-
mät ongelmat ohjaavat rahoitusta ja 
tutkimusta. Yli puolet 
kliinisissä kokeissa ole-
vista geenimuokkauksista 
liittyy yleisiin hankittui-
hin sairauksiin, lähinnä 
syövän hoitoon ja infekti-
oihin. Pahanlaatuista kasvua yritetään 
hoitaa muokkaamalla immuunisoluja 
ärhäkämmiksi tai liittämällä niihin gee-
nejä, jotka koodaavat syöpää tunnista-
via reseptoreja, kuten CAR-molekyylejä. 
Infektioita voidaan hillitä poistamalla 
soluista esimerkiksi viruksen reseptori-
geenejä, kuten HIV:n käyttämää CCR5-

molekyyliä (5). Joidenkin virusinfektioi-
den syöpää aiheuttavia geeni-insertioita 
voidaan pilkkoa potilaan soluista, ja ko-
keilussa on mm. HPV-infektion jälkei-
nen paikallishoito. 

Perinnöllisiä sairauksia tunnetaan 
tuhansia ja suuri osa niistä on harvinai-
sia, mikä rajoittaa mm. rahoitusmahdol-

lisuuksia uusien hoitojen 
kehitykselle. Esimerkiksi 
hemoglobiinigeenin vir-
heistä johtuvia tauteja 
sairastaa kuitenkin maa-
ilmanlaajuisesti kymme-

niä miljoonia potilaita. Helpoimpia 
ja pisimmälle päässeitä hoitokohteita 
ovatkin juuri hematologiset taudit, sil-
lä geenimuokkaus sopii erittäin hyvin 
sellaisten geneettisten sairauksien hoi-
toon, joissa kohdekudos on uusiutuvaa. 
Pitkäaikaistuloksia ei vielä ole, mutta 
muutamia aikaisemmin vaikeasti sairai-

       Helpoimpia ja pisimmälle 
päässeitä hoitokohteita ovat 
hematologiset taudit.
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ta talassemia- ja sirppisolutautipotilaita 
on parantunut sillä, että heidän sikiö-
kautisen hemoglobiinin (HbF) tuotan-
tonsa on aktivoitu uudelleen CRISPR-
Cas9 tekniikoilla (6). 

Toinen hoidoissa pitkälle edennyt 
ryhmä on systeemiset metaboliset tau-
dit, joissa potilaan voi ajatella parantu-
van, kunhan hän saa riittävän määrän 
toimivia soluja, jotka tuottavat veren-
kiertoon tarvittavaa entsyymiä tai me-
taboliittia tai ja poistavat haitta-aineita. 
Metabolisten tautien hoitojen kohdeku-
doksena on usein maksa, mutta joitain 
entsyymejä eritetään myös muualta. 
Maksasoluihin kohdistuva hoito täytyy 
toteuttaa in vivo, ja se onkin edennyt 
potilaskokeisiin ZFN-tekniikalla muko-
polysakkaridoosi II-kertymäsairaudessa 
(7) ja hemofiliassa. Samoin kehitteillä 
on kolesterolia alentavien tekijöiden 
aktivointi geneettisin keinoin. 

Suuri osa perinnöllisistä taudeista 
aiheuttaa kehityksellisiä tai rakenteel-
lisia muutoksia, joiden korjaaminen 
jälkikäteen on vaikeaa tai mahdotonta, 
varsinkin jos kyse on uusiutumatto-
masta kudoksesta. Joidenkin hitaasti 
uusiutuvien kudosten, kuten lihasten 
toimintaa voidaan kuitenkin parantaa, 
mikäli muokkaus saadaan tehtyä tar-
peeksi suuren osaan soluja (8). 

Mitä ei tiedetä? 
Geenimuokkaukseen ei ole liittynyt 
vakavia akuutteja haittavaikutuksia 
eläinkokeissa tai faasi 1 turvallisuusko-
keissa. Varsinkin immunologisia ongel-
mia pidettiin mahdollisina, sillä osassa 
tekniikoita käytetään bakteeriperäisiä 
proteiineja, joille löydettiin myös vasta-
aineita. Geenimuokattuja soluja löytyy 
kuitenkin potilaista vähintään 9 kk ajan, 
joten näyttää siltä, että hoitotekniikka 
on siedettyä. Turvallisuuteen liittyy 
toki myös se, mitä geeniä muokataan, 

siis minkälaiseksi hoidettu solu muut-
tuu. Esimerkiksi maligniteetin riski voi 
selvitä vasta pitkän ajan kuluttua. Tässä 
vaiheessa emme kuitenkaan vielä tiedä, 
kuinka suuria riskejä geenimuokkaus-
hoitoihin liittyy. 

Haittavaikutusten riskien suuruus 
riippuu käytettävistä menetelmistä. 
Mitä hankalammin saavutettava on tau-
din kohdesolu, sitä todennäköisempää 
on, että myös hoidossa joudutaan käyt-
tämään suuria annoksia esimerkiksi vi-
ruksia, joilla muokkaustyökalut saadaan 
solujen sisälle. Parhaita tekniikoita eri 
kudoksille, soluille ja taudeille etsitään 
ja tulokset paranevat vähitellen. 

Geenilääketieteessä nousee usein 
esiin mahdollinen perinnöllisten muu-
tosten tahaton tai tahallinen tuottami-
nen. Vahingossa tapahtuvaa periytyvien 
muutosten riskiä pidetään pienenä, eikä 
sukusolujen tai koko alkion hoito ole 
tällä hetkellä luvallista suuressa osassa 
maista. Maailmasta löytyy silti edelleen 
toimijoita, jotka haluavat parantaa ih-
misen perimää ja keskustelu asiasta jat-
kuu (9). Pidän itse melko todennäköi-
senä, että kunhan tekniikat kehittyvät, 
tulevaisuudessa myös yhteisesti hyväk-
sytty perinnöllinen geenimuokkaus on 
mahdollista. Eettisten kysymysten rat-
kaiseminen ei kuitenkaan ole helppoa, 
ja yhteiskunnallinen ajattelu muuttuu 
hitaasti. Toinen vaikea ja jo näköpiirissä 
oleva ongelma on uusien, mahdollisesti 
pysyviin parantumisiin johtavan lääki-
tyksen oikeudenmukainen hinnoittelu. 
Tässäkin asiassa on monta puolta, ja on 
todennäköistä, että eri maissa, kulttuu-
reissa ja terveydenhuoltojärjestelmissä 
päädytään erilaisiin ratkaisuihin. 

Lopuksi 
Geeniterapialla ja -muokkauksella voi-
daan jo hoitaa aiemmin parantumat-
tomia sairauksia, ja niillä kehitetään 

jatkuvasti parempia hoitoja nykyisten 
rinnalle. Ala on voimakkaassa kasvussa, 
ja tutkimustyöhön käytetään vuosittain 
miljardeja. Koska nukleiinihappoja on 
kaikkien eliöiden sisällä, hoitomahdol-
lisuuksien lisäksi DNA:han tarkasti koh-
dentuvista työkaluista on osattu tehdä 
myös hyvin herkkiä diagnostisia tes-
tejä, tuotteita bakteerien päänmenok-
si, uusia elintarvikkeita ja muokattuja 
kotieläimiä - ja kehitys on vasta alussa. 
Esimerkiksi geenien säätelyyn liittyvät 
tekniikat, joissa ei muuteta itse DNA-
emäsjärjestystä vaan sen lukemista, 
ovat kehittymässä kovaa vauhtia. On 
todennäköistä, että seuraavien vuosien 
aikana myös hyväksyttyjen lääkinnällis-
ten tuotteiden määrä moninkertaistuu, 
mutta solujen toiminnan parempi ym-
märtäminen ja siitä opittava muokattu 
parantaminen ei lopu vielä pitkään ai-
kaan. 
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