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Kasvinjalostuksen uudet tekniikat

Professori Teemu Teeri, Helsingin yliopisto

1

Kasvinjalostus on yhtä vanhaa kuin maatalous ja maatalouden kehittyminen jääkauden jälkeen eri 
puolilla maapalloa on ollut lähtölaukaus ihmisyhteisöjen kulttuurin kehittymiselle. Vuosituhansien 
kuluessa tapahtuneen tiedostamattoman valinnan vaikutuksesta viljelykasvien siemenet eivät varise 
maahan, itävät tasaisesti ja muodostavat terveellisen ja turvallisen ravinnonlähteen. Tiedostamaton 
valinta on samalla tehnyt viljelykasveista ihmisestä riippuvaisia, eivätkä ne useimmiten selviä 
luonnonoloissa lainkaan. Tieteellinen kasvinjalostus alkoi kun perinnöllisyyden säännöt hahmottuivat 
150 vuotta sitten ja ymmärrettiin, että risteyttämällä voidaan yhdistää ominaisuuksia eri linjoista. 
Perinteisen kasvinjalostuksen keinoista risteytys ja valinta muistuttavat läheisesti tapahtumia 
luonnossa, mutta myös lajien väliset risteymät (esimerkiksi ruisvehnä) tai radioaktiivista säteilyä 
hyödyntävä mutaatiojalostus (esimerkiksi monet verigreipit) ovat, vaikkakin laboratoriotekniikoita, 
luonnontapahtumien kontrolloitua hyödyntämistä. Nykyisten viljelykasvien historiassa voidaan 
tunnistaa sekä lajiristeymiä että dramaattisia geenimutaatioita. Perinteisen jalostuksen tuloksena 
viljelykasvien sadot ovat kasvaneet tasatahdissa nopeasti kasvaneen väestön kanssa, vaikkakaan 
pelloilta korjatut kalorit eivät koskaan ole jakaantuneet tasaisesti ihmiskunnassa. 

1980-luvulla opittiin laboratoriossa eristämään yksittäisiä geenejä ja siirtämään niitä pysyvästi 
kasvien kromosomistoon. Ominaisuuksia pystyttiin lisäämään viljelykasveihin esimerkiksi bakteereista, 
joita ei perinteisin keinoin voitu ”risteyttää” kasvien kanssa. Tutkijoiden aloitteesta ja kenties kemian 
vallankumouksen vaikutuksista opiksi otettuna, tiedeyhteisö ja sen jälkeen julkisyhteisö monessa 
maassa päätti pysähtyä pohtimaan tekniikan riskejä ja sen vaikutuksia ihmisen terveyteen ja 
ympäröivään luontoon. Tätä perua ovat niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissakin voimassa olevat erityiset 
säännökset, jotka edellyttävät mittavaa riskianalyysia ennen ”muuntogeenisten organismien” (GMO) 
tarkoituksellista levittämistä ympäristöön, siis geeninsiirron soveltamista mm. kasvinjalostuksessa. 
GMO:n määritelmässä on oleellista se, että soluun on nukleiinihappoja siirtämällä viety geeni, joka ei 
voisi luonnollisella tavalla sinne siirtyä. Nyt kolmenkymmenen vuoden pituisen kokemuksen perusteella 
voidaan todeta, ettei tekniikkaan sinällään liity merkittäviä riskejä. Lainsäädäntö ei kuitenkaan tunnu 
helpottuvan GMO-tekniikan suhteen ja monet ovatkin sitä mieltä, että lainsäädäntöä ohjaavat nyt 
kokonaan muut motiivit kuin alun perin oli tarkoitus. Kalliista ja aikavievästä sääntelystä huolimatta 
erityisesti kestävyysjalostuksen tuotteita on globaalisti yhä enemmän viljelyssä, vuonna 2014 yli 
180 miljoonaa hehtaaria, joka on huomattava osa koko planeetan 1-2 miljardista peltohehtaarista. 
Ominaisuudet liittyvät rikkakasvihävitteiden ja hyönteistuhojen kestävyyteen erityisesti maissin, 
soijan ja rapsin viljelyssä.

Kasvinjalostuksen ”uudet tekniikat” perustuvat GMO-tekniikoihin välillisesti, mutta usein 
lopputuloksessa (viljelylajikkeessa) ei siirrettyä geeniä enää ole. Tämä on aiheuttanut lainsäätäjälle 
pulman, joka tänä päivänä on ratkaisematta. Uusilla tekniikoilla tarkoitetaan erityisesti genomin 
”editointia”, jossa suunnitelmallisesti tehdään valittuihin geeneihin kohdennettuja mutaatioita ilman, 
että mitään uutta geeniainesta siirretään. Kohdennetut muutaman emäksen mittaiset mutaatiot ovat 
luonnossa yleisiä, erityisesti kun ottaa huomioon yksilöiden suuren määrän. Vaikka yhden (tietyn) 
emäksen mutaatiotaajuus luonnossa on suuruusluokkaa yksi miljardista, 10 hehtaarin pelto tuottaa 
helposti miljardi vehnänjyvää. Niinpä ei ole mitään keinoa erottaa editoitua geeniä luonnollisesta 
muunnoksesta.
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Genomieditoinnin historia ei ole kymmentä vuotta vanhempi. Erityiseksi asian tekee se, että 
ala on kehittynyt viime vuosina erittäin nopeasti. Editointityökalut olivat aluksi monimutkaisia 
käyttää ja edellyttivät erityistaitoja proteiinimuokkauksessa. Bakteerien nukleiinihappojen 
tunnistukseen perustuvasta immuunijärjestelmästä kehitetty CRISPR/Cas9 teknologia on kuitenkin 
erittäin helppokäyttöinen ja tehokas, ja sen soveltaminen tutkimuskäytössä on edennyt nopeasti. 
Genomieditointi perustuu niinkin yksinkertaiseen ilmiöön kuin genomin kohdennettuun katkaisuun. 
Solun korjatessa syntyy mutaatioita ja pienellä lisävaivalla mutaatioita voidaan ohjata haluttuun 
suuntaan. Menetelmän potentiaali kasvinjalostuksessa on valtava ja sekä tiedeyhteisö että kaupalliset 
jalostajat odottavat EU:n päätöstä tekniikan käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä. Tätä ennen ei 
käytäntöön tähtäävässä jalostuksessa voida edetä. Tutkijoiden yleinen mielipide on, että mm. CRISPR/
Cas9 menetelmällä aikaansaadut pistemutaatiot eivät eroa ilman ihmisen ohjausta syntyneistä 
mutaatioista.

Ohjattujen mutaatioiden lisäksi CRISPR/Cas9 mahdollistaa aiempaa tarkemman geeninsiirron, jolloin 
siirtyneen geenin paikka tiedetään etukäteen ja sen toiminta on ennustettavaa. Tällaiset siirtogeeniset 
kasvit kuuluvat GMO-lainsäädännön piiriin, mutta niihin liittyvät epävarmuutta aiheuttavat 
sivuvaikutukset ovat entistä pienempiä. 
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Geenimuokkaus lääketieteessä

Dosentti, LT Kirmo Wartiovaara, Helsingin yliopisto ja Perinnöllisyyslääketieteen 
yksikkö, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

2

Ihminen sairastuu, kun tarpeeksi monet solut eivät toimi oikein. Solujen toimintaa taas ohjaa DNA 
ja se, kuinka geenejä luetaan. Uusilla menetelmillä on mahdollista kirjoittaa DNAkoodia uudestaan 
elävässä solussa, jolloin solun ominaisuuksia voidaan muuttaa tarkasti haluttuun suuntaan. Solusta 
voidaan esimerkiksi poistaa vanhemmilta peritty haitallinen DNA-virhe tai muokata jotain mikrobeille 
välttämätöntä toimintoa. Varsinkin laboratoriossa muokkaus onnistuu jo hyvin, vaikka haasteitakin 
vielä riittää muun muassa tehokkuuden ja tarkkuuden suhteen (1). Onnistuneesti korjattu solu jatkaa 
elämäänsä ja tuottaa koko loppuikänsä haluttuja geenituotteita. Mikäli kyseessä on kantasolu, 
sen loppuelämä voi olla yhtä pitkä kuin isännän, joten ”geenikirurgialla” voidaan parantaa tauti 
pysyvästi. Tämä onnistuu varsinkin jatkuvasti uusiutuvassa verikudoksessa, jossa on mahdollista 
saavuttaa kokonaan uusi solupopulaatio potilaan omista korjatuista kantasoluista. Hitaasti tai vain 
vähän uusiutuvissa kudoksissa muokkausta on hankalampi toteuttaa. Myös kokonaisen ihmisyksilön 
muuttaminen etukäteen tai vanhemmalta lapselle periytyvien muutosten tekeminen ihmisellä on 
kiellettyä, joten sukusolujen genomia tutkijat eivät saa peukaloida. Kokeilumielessä tätäkin on 
hiljattain tehty tripronukleaarisilla eli kolme esitumaa sisältävillä elinkelvottomilla ylijäämäalkioilla, 
mutta suuri osa tutkijayhteisöstä haluaa luoda yhteisen linjan ja saada aikaan vielä puuttuvan eettisen 
ohjeistuksen (2, 3).

Mihin geenikirurgiaa sitten käytettäisiin? Meillä on lukemattomia tauteja, jotka johtuvat 
perinnöllisistä DNA-virheistä, eikä kaikkia varmastikaan edes tiedetä vielä. WHO:n arvion mukaan 5,2 
% maailman ihmisistä – siis yli 300 miljoonaa ihmistä – kantaa jotain hemoglobiinigeenin perinnöllistä 
tautimutaatiota, joista sirppisoluanemian (sickle cell disease, SCD) aiheuttajamuutos lienee tunnetuin 
(4). Pelkästään näihin verisairauksiin kuolee vuosittain kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä. SCD:n 
hoitamiseksi on meneillään yksinkertaisia vanhan polven (sic!) geenikorvauskokeita, minkä lisäksi sitä 
yritetään kukistaa myös geenimuokkauksella (5). 

Editoimalla voidaan hoitaa myös hankinnaisia mutaatioita tai muokata aivan normaaleja geenejä, 
joita mikrobit osaavat käyttää hyväkseen. Erilaiset tarttuvat veritaudit, kuten esimerkiksi HIV, vaivaavat 
kymmeniä miljoonia ihmisiä tappaen vuosittain tuhansia ja maksavat miljardeja yhteiskunnille. Geenien 
muokkaaminen antaa toivoa monille eri potilasryhmille ja lisää kohteita keksitään sitä mukaa, kun 
ymmärrämme jonkin geenin toiminnan sairaudessa. 

Geenikirurgian ensimmäiset turvallisuutta testaavat hoitokokeet ovat päättyneet positiivisin 
tuloksin. San Franciscossa tehdyssä HIV:n geenihoitokokeessa potilaiden virusmäärä pieneni, kun 
heidän verisoluistaan poistettiin HI-viruksen käyttämä reseptori CCR5 (6). Tehokkuustulokset ovat 
vähäisen potilasmäärän ja pakollisen varovaisen alun vuoksi suuntaa antavia ja todennäköisesti 
paranevat, kunhan tekniikka kehittyy. Geenieditointia tehdään nyt kalliisti ja hitaasti potilaista otetuilla 
ja puhdistetuilla soluilla in vitro, minkä jälkeen solut palautetaan hoitamaan tehtäväänsä. Varsinainen 
kvanttihyppy käytettävyydessä tapahtunee, kun tekniikat sallivat geenikorjauksen turvallisesti in vivo, 
jolloin hoitoja voitaisiin tehdä missä päin maailmaa tahansa, tai ainakin länsimaisten sairaalaolosuhteiden 
ulkopuolella. 
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Geenien tarkka muokkaaminen perustuu proteiineihin, jotka osaavat lukea nelikirjai mista koodia 
ACGT ja sitoutua täsmälleen haluamaansa kohtaan DNA-rihmaa. Muutaman viime vuoden aikana 
on keksitty, kuinka eri proteiinit tunnistavat oman sitoutumiskohtansa. Luontoa matkimalla ihminen 
on onnistunut valmistamaan molekyylejä, jotka voidaan rakentaa sellaisiksi, että ne sitoutuvat aina 
annettuun kohtaan – vaikkapa juuri siihen ihmissolun DNA:n kohtaan, joka koodaa HI-viruksen reseptoria. 
Kohteen löytämisen jälkeen toiminta on kuin tekstinkäsittelyä: poistetaan haluttu sana, lisätään lause, 
korostetaan tekstiä tai pienennetään tekstin kokoa ja piilotetaan ja estetään sen sisältämän tiedon 
lukeminen. Tämä kaikki on mahdollista tehdä, kun paikannustieto ohjaa muokkausmolekyylin hallitusti 
oikean DNA-sekvenssin kohdalle. 

Erilaisia DNA:han tarkasti sitoutuvia molekyylejä tunnetaan ainakin neljää eri tyyppiä, joita ovat 
meganukleaasit, sinkkisorminukleaasit, TAL-proteiinit ja RNA-ohjauksiset CRISPR-Cas9-proteiinit (7). 
Kolme viimeksi mainittua ovat yleisimpiä ja helpoimpia käyttää, mutta kaikkien tekniikoiden pohjalle 
on syntynyt bioalan yrityksiä, ja on luultavaa, että ainakin muutamat niistä kehittyvät lääketieteen 
työkaluiksi. Sinkkisormiproteiinit ovat pisimmällä hoitokokeissa ja niitä käytettiin julkaistussa HIV-
kokeessa. CRISPR-Cas9- proteiinit taas ovat merkittävästi helpompia kehittää (8), mutta niiden 
kaupallista ja lääketieteellistä käyttöä rajoittavat toistaiseksi keksintöön liittyvät patenttiepäselvyydet. 
Nämä ratkottaneen lähiaikoina, sillä DNA:n muokkaustekniikoiden kehittyminen on tarjonnut 
ihmiskunnalle merkittävän uuden työkalun, jonka kaikkia mahdollisuuksia emme osaa vielä edes 
kuvitella.

Viite: 
Pääkirjoitus: Kirmo Wartiovaara 
Solujen geenimuokkaus mahdollistaa puuttumisen taudin syyhyn 
Duodecim 2015;131:1846–7
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Internalizing Synthetic Biology Externalities:  Technology Trends and 
Regulatory Gaps
Professor Ken Oye

3

Abstract

Advances in DNA sequencing and synthesis, gene design assembly, and editing tools, and information 
technology have produced a period of exceptionally rapid innovation in synthetic biology.  Existing 
and near term future applications include:

(a) synthesis of fuels, flavors and drugs in contained settings;

(b) altering the genes of plants and animals in agricultural settings;

(c) altering the genes of wild populations of plants and animals;  and

(d) somatic and germline human gene therapy.

This talk will use these examples to anchor discussion of potential environmental, security and safety 
externalities, to identify gaps in regulations, and to recommend adjustments to induce internalization 
of externalities.

Biosketch

Kenneth A. Oye is Director of the MIT Program on Emerging Technologies, with a joint appointment 
as Associate Professor of Political Science and Engineering Systems.  His research and teaching 
integrate international relations and technology policy, with emphasis on proactive and adaptive 
management of risks in areas characterized by uncertainty, complexity and controversy.

As Director of Policy and Practices of the NSF Synthetic Biology Engineering Research Center 
(Synberc), he works on governance of environmental, safety and security risks of synthetic biology.  
As a faculty affiliate of the MIT Center for Biomedical Innovation, he works with EMA, FDA, Health 
Canada, pharmaceutical firms, and payers on adaptive approaches to pharmaceuticals licensing.

His books in international relations include Cooperation under Anarchy, Economic Discrimination 
and Political Exchange, and a four book series on U.S. foreign policy.  His work on technology policy has 
been published in Nature, Science, Clinical Pharmacology and Therapeutics, Technology Forecasting 
and Social Change, Politics and the Life Sciences and Issues in Science and Technology.

In the past five years, he has served as an invited expert to the UN Biological Weapons Convention, 
the US President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) Committee on Innovation 
in Pharmaceuticals and the WHO Informal Consultation on Dual Use Research of Concern, the US 
National Institutes of Health National Science Advisory Board on Biosecurity  (NIH NSABB) and 
the National Research Council Life Sciences Board; and as a member of the NRC Board on Global 
Science and Technology, the NRC Committee on Ethical Issues Associated with Uses of Emerging 
Technologies.

He received his BA in Economics and Political Science from Swarthmore College with Highest 
Honors and his Ph.D. in political science from Harvard University with the Chase Dissertation Prize.   
Before Professor Oye has served on the faculties of Harvard University, the University of California, 
Princeton University, and Swarthmore College.
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Geenitekniikan sääntely ja ympäristövaikutusten arviointi

Ryhmäpäällikkö, FT Marja Ruohonen-Lehto, Suomen ympäristökeskus

4

Euroopan unionissa (EU) geenitekniikkaa säädellään tekniikkaan perustuen, toisin sanoen ne elävät 
organismit, joita on muokattu geeniteknisin menetelmin, kuuluvat geenitekniikkalain piiriin. Tähän 
ei vaikuta muokattu ominaisuus tai se, onko myös muilla tekniikoilla saatu aikaan aivan samanlaisia 
muutoksia samoihin organismeihin. Geenitekniikalla muokattujen, muuntogeenisten organismien 
mahdollisia ympäristövaikutuksia arvioidaan tarkasti ohjeistetussa riskinarviointiprosessissa.

Geenitekniikkasäädösten mukaan muuntogeenisellä organismilla tarkoitetaan sellaista organismia, 
jonka perintöainesta on muunnettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena tai 
luonnollisena yhdistelmänä. Geenitekniikka-asetuksessa tarkennetaan asiaa seuraavasti:

Geenitekniikkalain (377/1995) 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja muuntogeenisiä organismeja 
ovat organismit, jotka on saatu aikaan muun muassa seuraavilla tekniikoilla tai menetelmillä:

1. yhdistelmänukleiinihappotekniikat, joita käytettäessä muodostuu uusia geeniaineksen yhdistelmiä 
siten, että organismin ulkopuolella millä tahansa tavalla tuotettuja nukleiinihappomolekyylejä 
liitetään virukseen, plasmidiin tai muuhun vektoriin ja ne lisätään sellaiseen isäntäorganismiin, 
jossa ne luonnossa eivät esiinny, mutta jossa ne voivat lisääntyä jatkuvasti;

2. tekniikat, joissa organismiin viedään suoraan organismin ulkopuolella valmistettua tai muunnettua 
perintöainesta, mukaan lukien mikroinjektio, makroinjektio ja mikrokapselointi; sekä

3. solufuusio- tai hybridisaatiotekniikat, joissa muodostetaan uusia perintöainesyhdistelmiä sisältäviä 
eläviä soluja fuusioimalla yhteen kaksi tai useampia soluja tavoilla, jotka eivät toteudu luonnossa.

Kun säädökset on annettu, ei nykyisiä nk. ”uusia” DNA:n muokkausmenetelmiä tunnettu. Lain tulkinnasta 
vallitsee erilaisia näkemyksiä. Osa tulkitsee lakia siten, että muuntogeenisen organismin tulee sisältää 
yhdistelmänukleiinihappoja. Siis DNA:ta joka on peräisin kahdesta tai useammasta organismista (katso 
asetuksen kohta 1 edellä). Ja osa tulkitsee lakia siten, että kyseessä on muuntogeeninen organismi, 
kun organismiin viedään suoraan organismin ulkopuolella valmistettua tai muunnettua perintöainesta 
(katso asetuksen kohta 2 edellä), jonka ei tarvitse olla yhdistelmänukleiinihappo.

Teemu Teeri esitteli meille näitä ”uusia tekniikoita”, joiden avulla organismien genomia muutetaan 
siten, ettei sinne jää vierasta DNA:ta. Ja kuten edellä olen todennut, EU:ssa ei vallitse yhtenäistä 
käsitystä siitä, ovatko nämä em. organismit muuntogeenisiä vai ei. EU:n komissiolta on odotettu ohjeita 
jo usean vuoden ajan. Tilanne on hankala kaikille.

Haluan kuitenkin tässä tuoda esille seuraavia näkökulmia. Näillä uusilla tekniikoilla voidaan siis muokata 
organismeja aivan samankaltaisiksi kuin ”vanhoilla” geenitekniikkamenetelmillä, joissa organismiin 
jää vierasta DNA:ta. Joissakin tapauksissa myös mutaatiotekniikat (kemikaalit, säteilytys) ja niiden 
jälkeiset risteytykset voivat tuottaa samankaltaisia organismeja. Ympäristön ja tieteen näkökulmasta 
organismeja ja niiden ympäristövaikutuksia tulisi arvioida riippumatta siitä, millä tekniikalla muutokset 
on saatu aikaan. Tästä esimerkiksi sopivat vaikka torjunta-ainekestävät tai hyönteiskestävät viljelykasvit. 

Vaikka tilanne on hankala, olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että on erittäin ikävää ja turhaa ajankulua, 
että sadat pätevät tutkijat käyttävät aikaansa miettiessään laintulkintaa. 
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Lainsäädännön ”porsaanreikien” etsimisen sijasta toivoisin, että tutkijat ja uusien sovellusten kehittäjät 
katsoisivat velvollisuudekseen selvittää toimintansa mahdolliset riskit ennen sovellusten luontoon 
leviämistä/levittämistä vaikkapa hyödyntäen nykyisen geenitekniikkalain riskinarvioinnin ohjeita. 

Kuten edellä esitin, nykyisen lain kirjaimellinen tulkinta on erittäin vaikeaa, näkemykseni mukaan 
mahdotonta. Lain tulkinta tulee jättää virkamiehille ja viime kädessä EU:n komissiolle ja EU:n 
tuomioistuimelle. Tutkijoiden tulisi käyttää vaikutusmahdollisuuksiaan tutkimusnäkökulmasta. 
Yksi mahdollisuus olisi edistää lainsäädäntöä siten, että riskinarviointi pohjautuisi organismien 
ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi Kanadassa tehdään. Tällä saavutettaisiin todennäköisesti ympäristön 
kannalta paras mahdollinen lopputulos – kaikkia ihmisen toimia ympäristössä tulee arvioida ja 
minimoida niistä aiheutuvat haitat luonnon monimuotoisuudelle.
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Synteettinen biologia – uhkia ja lupauksia

Dosentti, FT, Tuija Takala

5

Kehittyvät teknologiat tuovat mukanaan lupauksia ja uhkakuvia. Vaikka synteettisestä biologiasta onkin 
ounasteltu kvanttimekaniikan kaltaista hyppäystä luonnontieteissä, nykyisyydessä ja lähitulevaisuudessa 
siihen liittyvät eettiset kysymykset eivät juurikaan poikkea geenimuuntelun mukanaan tuomista kysymyksistä. 
Suurelta osin nämä liittyvät teknologian tutkimuksen ja mahdollisten sovellutusten seurauksiin. Ongelmalliseksi 
arvioinnin tekee se, että seuraukset tunnetaan varsinaisesti vasta sitten kun ne ovat toteutuneet. Tässä 
hetkessä voimme ainoastaan punnita oletettuja seurauksia sekä niiden todennäköisyyksiä. 

Synteettisen biologian arvioidaan optimististen tulkintojen mukaan lisäävän ihmisten hyvinvointia 
ja mukavuutta (ravintoaineet, lääkkeet, hoitomenetelmät, älykkäät vaatteet ja rakennusmateriaalit jne.), 
poistavan nälänhädän (synteettinen ravinto sekä vaikeissa olosuhteissa toimeentulevat kasvit) ja parantavan 
ympäristön tilaa (saasteiden hyötykäyttö, biotehtaat). Näissä utopiamaalailuissa usein unohtuu, että vaikka 
synteettinen biologia teknisesti kehittyisikin vastaamaan kaikkiin näihin haasteisiin, se toimii kuitenkin 
reaalimaailmassa, jossa taloudelliset ja poliittiset rakenteet eivät ennenkään ole johtaneet hyvinvoinnin 
tasaiseen jakautumiseen. Teknologia sinällään ei ratkaise maailman ongelmia vaan siihen tarvitaan myös 
poliittista tahtoa.

Kauhukuvien puolella synteettinen biologia tarjoaa - ja tulee kasvavassa määrin tarjoamaan - välineitä 
monenmoisten superaseiden rakenteluun hyvinkin yksinkertaisin välinein. Siinä missä ennen tarvittiin korkean 
teknologian laboratorioita, riittää hyvinkin pian tietokone ja autotallin nurkkaan kyhätty minitehdas. Ja 
vaikka synteettisen biologian kehittelyä institutionaalisemmissa olosuhteissa voidaankin pyrkiä säätelemään, 
valvonta on lähes mahdotonta ulottaa yksityisyrittäjiin. 

Myös hyväntahtoisilla synteettisen biologian projekteilla saattaa olla odottamattomia ei-toivottuja 
seurauksia. Yksinkertaistaen ongelma on siinä, että elävät organismit mutatoituvat, ovat vuorovaikutuksessa 
muiden elävien organismien kanssa ja lisääntyvät, eikä niihin ole helppo rakentaa etätoiminnolla varustettuja 
pois/päällä –kytkimiä. Ja vahinko saattaa olla jo peruuttamaton, kun epätoivottavat seuraukset huomataan. 
Suljetut biotehtaat (mikäli turvallisuudesta huolehditaan) välttävät nämä ongelmat. 

Teknologia kehittyy ja edistysaskeleet mahdollistavat niin hyvät kuin pahatkin käyttötarkoitukset eikä 
kaikkea ole mahdollista valvoa, mutta ehkä tietoisuuden lisäämisellä voisi olla joitakin positiivisia vaikutuksia. 

Loppukaneettina haluaisin esittää itseäni arveluttavan, koko synteettisen biologian projektiin liittyvän, 
ajatuksen lähestyä elämää insinööritieteiden näkökulmasta. Keskeistä tässä ajattelussa on rakentaa parhaista 
mahdollista rakennuspalikoista mahdollisimman tehokkaita, toimintatarkoitustaan parhaiten toteuttavia eläviä 
koneita. Varovaisuuden puolella olisi ehkä hyvä ajoittain pysähtyä sen tosiseikan äärelle, että vaikka tietomme 
esimerkiksi geenien toiminnasta on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä, ymmärrämme niiden 
keskinäisiä vuorovaikutussuhteita sekä ympäristön (laajassa merkityksessä) ja niiden yhteisvaikutuksia 
edelleenkin hyvin rajallisesti. Biologisilla rakennuspalikoilla on paljon tuntemattomia ominaisuuksia. 

Ideologisemmalla puolella, tehokkuusajattelu yhdistettynä elämään, erityisesti ihmiselämään, nostaa 
esille kirjon filosofisia kysymyksiä joiden pohdiskeluun soisi käytettävän hiukan aikaa. Pohjimmiltaan 
kysymys on, niin naivilta kuin se kuulostaakin, “elämän tarkoituksesta”. Jotta voimme ryhtyä suunnittelemaan 
täydellistä elävää konetta, meidän täytyisi tietää mikä sen tarkoitus on. Kone on väline johonkin –  ja hyvä 
kone edesauttaa tuota jotakin mahdollisimman tehokkaasti. Mutta kun puhutaan elävistä olioista ja erityisesti 
ihmisistä, minä en ainakaan tiedä mihin me olemme välineitä enkä siksi tietäisi mistä voisi aloittaa “paremman 
ihmisen” suunnittelun.
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Lainsäätäjät eivät pysy kannoilla: Genomimuokkaus mullistaa biotekniikkaa 
ennätysvauhtia
Toimittaja Harriet Öster
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Genomimuokkaustekniikka on muutamassa vuodessa kehittynyt ennennäkemätöntä vauhtia. Uudet 
molekyylibiologian työkalut mullistavat perimän muokkauksen ja avaavat huikeita tulevaisuuden 
visioita. Alaa säätävä lainsäädäntö on kuitenkin jäänyt auttamattomasti jälkeen.

Niin kasvinjalostuksen kuin lääketieteen laboratorioissa on menossa mullistus, jonka vaikutuksia 
emme vielä voi kuin arvata. Uusista työkaluista kuumin on CRISPR/Cas9 -tekniikka, joka kansainvälisissä 
tutkijapiireissä tuli tutuksi vasta keväällä 2013. Sitä on jo nyt sanottu vuosisadan biotekniikan 
keksinnöksi, joka muuttaa alan tutkimusta ikiajoiksi. Muitakin genomin muokkaukseen kehitettyjä 
tekniikoita on useita.

Geeni- ja genomimuokkauksen uusia tekniikoita ja niiden vaikutuksia pohdittiin Biotekniikan 
neuvottelukunnan lokakuussa 2015 Helsingissä järjestämässä seminaarissa.

GMO-lainsäädännöstä tuli hankala soveltaa

Kasvinjalostuksessa perinteisten risteytysten ja mutaatiojalostuksen lisäksi on jo kolmisenkymmentä 
vuotta tehty geeninsiirtoja. GM-viljelykasveja on ollut markkinoilla 20 vuotta. Vuonna 2014 
geenimuokattuja kasveja viljeltiin yhteensä yli 180 miljoonalla hehtaarilla 28 maassa.

Euroopassa GM-organismeihin on suhtauduttu vastahakoisesti tai vähintään epäröiden, ja 
täten niitä on säädelty tiukasti. EU:n GMO-lainsäädäntö kirjoitettiin jo 1990-luvulla. Sen lähtökohta 
on tekninen ja se pohjautuu siihen aikaan käytettyihin geenimuokkausmenetelmiin. Menetelmien 
kehittyessä lain tulkinnasta on tullut yhä hankalampaa.

GMO-säännöt eivät esimerkiksi koske kasvien mutaatiojalostusta. Uusilla tekniikoilla voidaan 
kuitenkin tarkasti muokata yksittäistä geeniä, mutaation tapaan, ilman että yhtään vierasta DNA:ta 
lopullisesti siirtyy modifioituun organismiin. Onko tulos silloin lain määrittämä ja säätämä GMO? 
Mutaatiolla aikaansaatua samaa lopputulosta laki ei säädä.

EU-komissio miettii parhaillaan, miten EU-lainsäädäntöä tulisi soveltaa nykytilanteessa. Sen ylin 
tulkitsija on Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, joka viime kädessä joutuu ottamaan kantaa siihen, mitä 
eri tekniikoilla aikaansaaduista organismeista tulisi pitää lain tarkoittamina GM-organismeina.

Genomimuokkaus ja luonnollinen mutaatio samannäköiset

“Uudet geenitekniset menetelmät lähtevät genomiikasta, missä selvitetään ‘kaikkien’ geenien toiminta 
ja muutetaan perimää tarkoin määrätyistä kohdista. Tällainen kasvien genomin editointi on ollut 
olemassa kymmenisen vuotta. Kromosomin leikkaamiseen ja DNA-palan liittämiseen haluttuun kohtaan 
on kehitetty useita tekniikoita, kuten sinkkisorminukleaasit, talenit, oligonukleotidit sekä uusimpana 
CRISPR/Cas9 -tekniikka”, toteaa Helsingin yliopiston kasvinjalostustieteen professori Teemu Teeri.

“Uusilla tekniikoilla voidaan genomissa tehdä muutoksia, jotka eivät ole lainkaan luonnollisia, mutta 
myös muutoksia, jotka voivat syntyä - ja syntyvätkin - luonnossa. Jälkikäteen kasvista voidaan havaita, 
että pistemutaatio on tapahtunut, mutta ei sitä, onko se aikaansaatu genomimuokkauksella, vai onko 
se syntynyt itsestään.”

“EU:lle on vaikea kysymys, onko lopputulos silloin geenimuunneltu kasvi, vai ei. Sillä aikaa, kun 
viranomaiset miettivät, miten uusiin tekniikoihin pitäisi suhtautua, soveltava tutkimus pysähtyy”, Teeri 
sanoo.

“Toinen esimerkki: Käytettäessä DNA-metylaatiotekniikkaa määrätyn geenin aktiivisuus muuttuu, 
mutta muutos ei ole stabiili, vaan geenin ohjaama ominaisuus laimentuu sukupolvien mukaan. Onko 
silloin kyse GM-organismista?”

Entsyymisakset katkaisevat DNA-ketjun täsmällisesti
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Tutkimusta eniten mullistaneen CRISPR/Cas9 -tekniikan edut ovat sen helppokäyttöisyys, 
tarkkuus ja edullisuus. Tekniikka mahdollistaa yksittäisen geenin muokkaamisen.

CRISPR-alueet (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) ovat bakteerien ja 
arkeonien genomeista löytyviä jaksottaisia kohtia, jotka toimivat osana eräänlaista immuunijärjestelmää, 
eli puolustuksena vierasta DNA:ta vastaan. 

Kun bakteeri saa virusinfektion, osa virus-DNA:n nukleiinihapoista liitetään bakteerin oman 
genomin CRISPR-toistojaksojen väliin. Jos sama virus jatkossa hyökkää uudestaan, bakteeri pystyy 
tunnistamaan sen näistä genomiin liitetyistä vieraista nukleiinihappopätkistä. Tällöin bakteeri tuottaa 
niitä vastaavia RNA-pätkiä, jotka kytkeytyvät DNA:ta katkovaan Cas9-nukleaasientsyymiin. Entsyymin 
tehtävänä on pilkkoa ja tuhota vieras nukleiinihappo.

Tutkijat voivat hyödyntää tätä luonnossa toimivaa järjestelmää rakentamalla muokattavaan geeniin 
sopivan RNA-pätkän. Kun RNA-pätkä yhteenkytkettynä Cas9-entsyymiin tunnistaa muokattavan 
kohdan DNA-ketjusta, se ohjaa Cas9-entsyymisakset paikalle. Näin ketju voidaan katkaista täsmälleen 
halutusta kohdasta.

Kromosomin DNA-ketjun katkaiseminen halutusta kohdasta on avain genomin editointiin. 
Katkennut kohta korjautuu – jos silloin syntyy virhe, saadaan mutaatio. Katkos on ensimmäinen 
vaihe luonnollisessa rekombinaatiossa, missä DNA:n osia vaihtuu ja geenejä siirtyy. Katkos tekee 
kohdegeenin korvaamisen muokatulla versiolla mahdolliseksi.

Genomimuokkaus hoitokeino mutaation aiheuttamiin tauteihin

Lääketieteessä “perinteinen” geeniterapia on tarkoittanut virheellisesti toimivan geenin vaihtoa tai 
uuden toiminnon lisäämistä siihen. Geeniterapiaa on vuodesta 1989 lähtien käytetty monenlaisten 
sairauksien hoitoon. Kliinisiä kokeita on vuoden 2015 heinäkuuhun asti kansainvälisesti tilastoitu 
yhteensä 1800, joista suurin osa liittyy syöpätautien hoitoon.

“Uusilla tekniikoilla voidaan tarkasti muokata yksittäinen virheellisesti toimiva geeni. Myös 
lääketieteessä suurimmat tulevaisuuden toiveet kohdistuvat CRISPR/Cas9-tekniikkaan”, sanoo 
Helsingin yliopiston dosentti ja HYKS:in Kliinisen genetiikan lääkäri Kirmo Wartiovaara.

“Toistaiseksi tekniikan patentointi on kuitenkin iso, hankala ja kehitystä jarruttava ongelma. Kolme 
tutkimusryhmää on yhtaikaa keksinyt tekniikan ja nyt riidellään patenttioikeuksista, joiden arvo on 
huomattava.”

CRISPR/Cas9-tekniikaa ei ole käytetty vielä potilaissa. Kahta aiempaa genomimuokkaustekniikkaa 
on sen sijaan jo kokeiltu ihmisillä muutamaa erilaista sairautta vastaan.

“Yhdysvalloissa sinkkisorminukleaasitekniikkaa (ZFN) on kokeiltu HIV-potilailla. Soluseinämässä 
on HIV-reseptori, joka toimii porttina, josta virus pääsee solun sisään. Jos genomista poistaa reseptoria 
kehittävän geenin, solun pinta muuttuu niin, ettei HI-virus lainkaan pääse soluun. Tähän asti 72 potilasta 
on hoidettu tällä tavalla, ja heistä neljä on voinut jättää lääkityksensä kokonaan”, Wartiovaara sanoo.

“Toinen tutkimuksen kohde on periytyvän verenvuototaudin hoito. Potilaiden genomissa on 
mutaatio, jonka vuoksi heiltä puuttuu veren hyydyttämiseen tarvittava proteiini. Laboratoriossa on 
ZFN-tekniikan avulla jo parannettu verenvuototautia potevia koehiiriä. Syyskuussa 2015 EU myönsi 
luvan faasi 1:n kliinisiin kokeisiin.”

Wartiovaara toteaa, että löytyy aika paljon tällaisia tappavia puutostauteja, missä jokin oleellinen 
proteiini puuttuu geenivirheen vuoksi. Näiden tautien hoitoon on annettu lupia. Hyvä esimerkki on 
sirppisoluanemia, joka johtuu perimän yhdestä pistemutaatiosta. Jos mutatoitunut geeni vaihdetaan 
tavalliseksi, tauti vähintäänkin lievenee.
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“CRISPR/Cas9-tekniikka saattaa myös tulla tärkeäksi työkaluksi kudoksensiirtojen yhteydessä. 
Kudossiirrännäisestä voi potilaalle tulla immunologisia hylkäämisreaktioita. Jos kudostyyppigeeni 
ensin poistetaan siirrännäisestä, siitä tulee ‘anonyymi’, jolloin se voidaan antaa kenelle tahansa. Tästä 
tehdään jo hiirikokeita”, Wartiovaara sanoo.

Kiinassa genomimuokkaus kokeiltiin ihmisalkioissa

Genomimuokkauksen käyttö tautien parantamiseen somaattisissa soluissa aiheuttaa harvemmin 
suuria eettisiä ongelmia. Sen sijaan sukusolujen genomimuokkaus on laissa kielletty lähes kaikissa 
Länsi-Euroopan maissa. Yhdysvalloissakaan sellaiseen tutkimukseen ei ainakaan tällä hetkellä anneta 
lupaa.

Keväällä 2015 syntyi tutkijoiden piirissä kansainvälinen hälinä, kun Kiinasta levisi tieto, että CRISPR/
Cas9-tekniikkaa oli kokeiltu genomimuokkaukseen kehityskelvottomissa ihmisalkioissa. 

“Keskustelussa osa tutkijoista oli sitä mieltä, että sukusoluihin ei saisi lainkaan koskea. Enemmistö 
hyväksyi sukusolujen tutkimisen, mutta ei niiden hoidollista genomimuokkausta. Hoidot pitäisi 
keskittää kudosten soluihin, niin että ne eivät periydy”, Wartiovaara sanoo.

“Jos haluaa välttää jotakin määrättyä perinnöllistä sairautta, on käytännössä paljon helpompaa 
edetä alkioista, joita on skannattu sairauden geenivirheen esiintymisen suhteen. Perinnöllisen 
sairauden korjaaminen jälkeenpäin genomimuokkauksella on huomattavasti hankalampaa.”

“Genomimuokkauskokeella kiinalaiset etsivät parannuskeinoa Aasiassa yleistä perinnöllistä 
anemiaa, beeta-talassemiaa vastaan. Yhdysvalloissa vallitsevan mielipiteen mukaan genomimuokkausta 
alkioilla tai sukusoluilla ei tällä hetkellä saa tehdä, koska tekniikan väärinkäytön mahdollisuus on suuri. 
Mutta tulevaisuudessa sitä ei kokonaan kannata sulkea pois”, sanoo professori Kenneth Oye, Program 
on Emerging Technologies, MIT, USA.

Synteettisen biologian vallankumous käsillä

Oye toteaa, että synteettisen biologian kustannukset ovat laskeneet nopeasti. DNA:n sekvensointi 
ja geenisynteesi ovat tulleet paljon halvemmaksi. Samalla sekvensoidun DNA:n määrä tietopankeissa 
on kasvanut eksponentiaalisesti. Standardisoidut DNA-palikat ovat vapaasti myytävinä ja niistä kuka 
tahansa voi rakentaa omat kokonaisuutensa. Yhdistettynä yhä tehokkaampaan tietotekniikkaan kaikki 
tämä johtaa synteettisen biologian vallankumoukseen.

“DNA-synteesin kansainvälinen sääntely tulee kuitenkin vasta, kun sitä olisi jo tarvittu. Jo vuonna 
2006 brittilehti The Guardian hälytti, että toimitus oli onnistunut ostamaan isorokkoviruksen DNA-
pätkiä postiennakolla internetistä”, Oye sanoo.

“Yhdysvalloissa influenssavirusrokotteen tutkijat kehittivät vuonna 2013 hillereillä 
genomimuokkauksella heikennetyn H5N1-viruksen, joka ilmateitse tarttuu nisäkkäästä nisäkkään. Jos 
joku kehittää tällä tavalla tarttuvan voimakkaan viruksen ja siihen rokotteen, käsissä on jo biologinen 
ase!”

Samana vuonna maailman terveysjärjestö WHO järjesti epävirallisen keskustelun sääntelyn 
tarpeesta. Keskustelussa EU-maiden tutkijat ja Yhdysvaltojen terveysvirasto NIH arvostelivat 
Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaisia liiallisesta varovaisuudesta. Turvallisuusviranomaiset 
puolestaan katsoivat, että tutkijat sietävät liian suuria riskejä.

“Tämä on ratkaisematon ongelma”, Oye toteaa.
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Geeniohjaimella malaria kuriin

Oyen mukaan synteettinen biologia on jo vauhdittanut rokotteiden kehittämistä. Tutkimusvaiheessa 
on myös opiaattien tuotanto hiivasoluissa. Genomimuokatuilla hiivasoluilla lääketeollisuus voisi 
tuottaa tasalaatuisempaa morfiinia.

“Turvallisuussäädäntöä tarvitaan pikaisesti. Toukokuussa 2015 Nature-lehdessä peräänkuulutettiin 
‘kotitekoisten’ opiaattien sääntelyä. Silloin asia pidettiin ennenaikaisena. Mutta jo kaksi kuukautta 
myöhemmin Stanfordin yliopistosta tuli uutinen, että opiaattien biosynteesi hiivasoluissa on 
onnistunut”, hän toteaa.

Toinen ala, jolle Oye pikaisesti haluaa turvallisuussäädäntöä, on geeniohjainten (gene drives) 
käyttö.

Geeniohjaimia voitaisiin käyttää vektoriperäisten tautien torjumiseksi tai vieraslajiesiintymien 
vähentämiseksi. Vektoriksi kutsutaan eliötä, joka levittää taudinaiheuttajia. Vektoriperäiset taudit ovat 
esimerkiksi hyttysten levittämät malaria ja denguekuume sekä puutiaisten levittämät borrelioosi ja 
puutiaisaivotulehdus.

Esimerkiksi malariahyttysen perimä voidaan muuttaa niin, ettei malariaa aiheuttava Plasmodium-
alkueläin pysty kehittymään hyttysessä. Ilman geeniohjainta puolet hyttysen jälkeläisistä perii 
aikaansaadun malariaresistenssin, joka hitaasti leviää hyttyspopulaatiossa.

Kun hyttysen perimä muutetaan mainitulla tavalla yhdessä geeniohjaimen kanssa, malariaresistenssi 
periytyy hyttysen jokaiseen jälkeläiseen. Geeniohjain muuttaa jälkeläisten perimän niin, että 
kromosomiparin molemmissa kopioissa on malariaresistentti versio geenistä, eli geeni esiintyy aina 
homotsygoottina. Lisäksi koko geeniohjaimen rakenne periytyy jälkeläisiin. Muutettu geeni leviää 
täten tehokkaasti populaatiossa jokaisen sukupolven myötä, ja malariaa levittävien hyttysten osuus 
vähenee.

Ajatus tällaisesta malariantorjunnasta ei ole uusi, mutta vasta CRISPR/Cas9-järjestelmä, joka pystyy 
toimimaan geeniohjaimena, tekee sen käytännössä mahdolliseksi. Keväällä 2015 julkaistiin ensimmäistä 
kertaa tieto, että tutkijat olivat CRISPR/Cas9-järjestelmän avulla kehittäneet geeniohjaimen. Sillä 
saatiin banaanikärpäsillä keltasilmäisyyden ominaisuus leviämään nopeasti.

Geeniohjainten käyttö avaa uusia mahdollisuuksia niin hyvässä kuin pahassa. Samalla riskit 
kasvavat; geeniohjaimen käyttö ympäristöön päässeessä eliössä vaikuttaa koko ekosysteemiin.

“Joku ehdotti, että kaikki geeniohjainten luomiseen tarvittavat tiedot olisi pidettävä salassa, mutta 
eihän se onnistu, kehitys menee liian nopeasti. Uudet tekniset ratkaisut eivät ole palautuvia prosesseja. 
Riskienhallintaperiaatteiden tulisi olla ennakoivia ja uuteen tilanteeseen sopeutuvia”, Oye toteaa.




