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C RISPR/Cas9-menetelmä tarjoaa mah-
dollisuuksia parantaa ihmisten hyvin-
vointia. Samalla menetelmän käyt-
töönotto on herättänyt erittäin vilkasta 
ja kriittistä keskustelua. Pohdin seuraa-

vassa huolia, joita CRISPR/Cas9-menetelmän mahdol-
liset käyttökohteet ovat aiheuttaneet. Lisäksi tarkastelen 
menetelmän suhdetta toisiin jo käytössä oleviin mene-
telmiin, joilla pyritään tietoisesti kehittämään biologisten 
organismien ominaisuuksia haluttuun suuntaan.

Ensi askel CRISPR/Cas9-menetelmän kehityksessä 
otettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten, kun bakteerien 
perimästä eli genomista löydettiin toistuvia CRISPR-
jaksoja1. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetty, mikä toistuvien 
jaksojen tehtävä on solussa. Samanlaisia toistoja löy-
dettiin useista eri bakteereista, ja vuosikymmen myö-
hemmin, vuonna 2005, niiden osoitettiin toimivan 
bakteerien puolustusjärjestelmässä viruksia vastaan2. 
Bakteerit nimittäin kykenevät katkomaan viruksen pe-
rimän pieniksi paloiksi ja liittämään nuo palaset osaksi 
omaa perimäänsä3. Kolme vuotta sitten osoitettiin, että 
tämä menetelmä soveltuu tiettyjen kohdegeenien muok-
kaamiseen, minkä jälkeen tekniikkaa hyödyntävien tutki-
musten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti4. 

CRISPR/Cas9-menetelmässä RNA-molekyyli, joka 
toimii normaalisti geenitiedon viestinvälittäjänä, suun-
nitellaan niin, että se kykenee sitoutumaan haluttuun 
muokattavaan kohdegeeniin. Jotta tämä on mahdol-
lista, täytyy kohteena olevan geenin DNA-juoste tuntea. 

Koska nykyään geenien ja genomien sekvensointi eli 
emäsjärjestyksen selvittäminen on helppoa ja useiden 
eliöiden koko genomin emäsjärjestys tunnetaan, on 
CRISPR/Cas9-menetelmän soveltaminen useisiin tutki-
museliöihin mahdollista. RNA-molekyylin sitoutuminen 
kohdegeeniin houkuttelee paikalle Cas9-entsyymin, joka 
kykenee toimimaan kuin molekyylikoon sakset. Cas9 
leikkaa muokattavan geenin DNA-juostetta. Leikatun 
osan viereen voidaan asettaa haluttu DNA-juoste, jolla 
poistettu osa korvataan, ja näin voidaan esimerkiksi 
korjata kohdegeenissä oleva mutaatio. On myös mah-
dollista muokata Cas9-entsyymiä siten, että se ei katkaise 
vaan hiljentää tai aktivoi halutun geenin. 

Yksi CRISPR/Cas9-menetelmän lupaavista käyttö-
kohteista tällä hetkellä on viljelykasvien ominaisuuksien 
parantaminen. On jo esimerkiksi osoitettu, että muok-
kaamalla kolmea vehnän geeniä yhtäaikaisesti on mah-
dollista luoda uusi lajike, jolla on parempi vastustuskyky 
monissa maissa viljelykasveja tuhoavaa härmää vastaan5. 
Geenieditoitujen kasvien mahdolliset haitat kuitenkin 
puhuttavat. Erityisesti on pohdittu sitä, tulisiko geeniedi-
toituja kasveja kohdella samalla tavoin kuin siirtogeenisiä 
eli onko niiden käytöllä samanlaisia riskejä. 

Siirtogeeniseen kasviin tai organismiin on labora-
toriossa liitetty jokin ulkopuolinen geeni. Geenisiirron 
avulla on voitu poistaa tai lisätä geenejä yhdestä orga-
nismista toiseen jopa lajirajat ylittäen. Näin on voitu ke-
hittää yksilöitä, joihin on lisätty niiltä puuttuvia, ihmisen 
kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Siirtogeenisissä orga-
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nismeissa huolta aiheuttaa erityisesti siirrettävien geenien 
sattumanvarainen asettuminen sellaiselle perimän  
alueelle, jolla saattaa olla ennalta-arvaamattomia vai-
kutuksia. Lisäksi pelkoja on herättänyt mahdollisten 
antibiooteille vastustuskyvyn antavien geenien leviä-
minen luontoon. CRISPR/Cas9-menetelmä kuitenkin 
poikkeaa perinteisestä geeninsiirrosta, vaikka siinäkin 
geenimuokkaus tehdään laboratoriossa. CRISPR/Cas9-
menetelmässä muokataan nimittäin yksilön omia geenejä, 
eikä niihin siirretä vierasta DNA:ta. Näin menetelmällä 
tuotetut geenieditoidut organismit eivät ole siirtogeenisiä 
eikä niillä näin ole täysin samoja riskejä. Geenien editointi 
on menetelmänä tarkka, ja riski, että se vaikuttaisi myös 
muihin kuin haluttuihin geeneihin, on huomattavasti pie-
nempi kuin geenisiirrossa.

Koska genomien editoinnissa ominaisuuksien kehittä-
minen perustuu yksilön omiin geeneihin eikä siirrettyihin 
vieraisiin geeneihin, on se riskejä tai uhkakuvia ajatellen lä-
hempänä perinteistä jalostusta kuin ominaisuuksien kehit-
tämistä geeninsiirron avulla. Perinteinen jalostus muokkaa 
haluttuja ominaisuuksia käyttämällä hyödyksi luonnossa 
mutaatioiden seurauksena esiintyvää geneettistä muun-
telua. Luonnossa genomien välinen erilaisuus on välttä-
mätöntä, jotta eliöt voivat sopeutua ympäristöolosuhteissa 
tapahtuviin muutoksiin. Suurin osa genomien välisestä 
muuntelusta on sellaisella DNA:n alueella, joka ei vaikuta 
eliön ilmiasuun. Kuitenkin osa muuntelusta voi vaikuttaa 
suoraan geenien toimintaan ja siten myös ilmiasuun. Pe-
rinteinen jalostus perustuu suurelta osin sellaisten yksi-
löiden valintaan, joilla on haluttu ominaisuus, ja valittujen 
yksilöiden risteyttämiseen. Valintajalostus on kuitenkin 
rajallista, sillä jalostaja voi valita vain niitä ominaisuuksia, 
jotka jo löytyvät populaatiosta. Jalostus on hidasta, ja toi-
vottujen ominaisuuksien kehittäminen vie usein vuosia. 
Editointi onkin huomattavasti nopeampaa ja tarkempaa ja 
näin ollen erittäin lupaava uusi jalostusmenetelmä.

Esimerkiksi kasvinjalostuksen yhtenä haasteena on il-
mastonmuutos, jonka vuoksi on tärkeää pystyä nopeasti 
jalostamaan muuttuvaan ympäristöön sopeutuvia vilje-
lykasveja. Lisäksi risteytysjalostuksessa ei voida jalostaa 
tarkasti tiettyä geeniä, vaan kahden genomin yhtyessä voi 
geenien yhteisvaikutus aiheuttaa ennalta-arvaamattomia 
ilmiasuja, jotka poikkeavat molemmista vanhemmista. 
Nämä ilmiasut voivat olla joko haluttuja tai ei-haluttuja. 
Toivottu geenien yhteisvaikutuksen aikaansaama ilmiö on 
heteroosi. Heteroosia ilmenee niin kasveilla kuin eläimil-
läkin, ja siinä jälkeläiset ovat ominaisuuksiltaan vanhem-
piaan elinvoimaisimpia. Heteroosia onkin käytetty hyväksi 
perinteisessä jalostuksessa niin eläimillä kuin kasveillakin. 
Toisaalta geenien yhteisvaikutus voi aiheuttaa myös yh-
teensopimattomuutta, mikä näkyy jälkeläisten ei-halut-
tuina tai huonontuneina ominaisuuksina. Esimerkiksi 
useilla lajeilla, kasveista ihmisiin, jälkeläiset ovat joskus 
steriilejä, vaikka vanhemmat ovat lisääntymiskykyisiä. 
Geenien editointia voidaan hyödyntää jalostuksessa, koska 
sen avulla voidaan muokata tarkasti vain haluttua geeniä, 
ja näin vältytään niiltä ei-toivotuilta ominaisuuksilta, joita 
perinteinen risteytysjalostus saattaa tuottaa. Genomien 

editointia tulisikin nähdäkseni voida hyödyntää viljely-
kasvien jalostuksessa. Se on menetelmänä nopea, ja sen 
avulla voitaisiin jalostaa kasveja, jotka kestävät erilaisia 
ympäristöolosuhteita myös alueilla, joilla on pula ruoasta. 
Geenieditoitujen kasvien käytöllä on hyvin pienet riskit, 
jotka voidaan oikealla toiminnalla minimoida. 

Maatalouden lisäksi CRISPR/Cas9-menetelmällä 
nähdään monia lupaavia käyttökohteita lääketieteessä. 
Viime vuonna CRISPR:n avulla muokattiin onnistu-
neesti ihmisalkion geenejä, mikä mahdollistaa sen, että 
menetelmällä voitaisiin jo alkiovaiheessa korjata periytyviä  
sairauksia aiheuttavia geenivirheitä. Tänä vuonna Englan-
nissa onkin annettu lupa ihmisalkion geenien editoimiseen 
tutkimusmielessä6. On myös osoitettu, että tekniikan 
avulla voidaan ”puhdistaa” sioilta saatavia elinsiirteitä sel-
laisiksi, etteivät ne saa aikaan hylkimisreaktiota ihmisellä7. 
CRISPR/Cas9-menetelmän mahdollinen käyttö lääketie-
teessä ja erityisesti ihmisen ominaisuuksien muokkaami-
sessa on odotetusti herättänyt voimakkaita mielipiteitä. 
Erityisesti keskustelua on käyty menetelmän mahdollisesta 
soveltamisesta sellaisten ominaisuuksien muokkaamiseen, 
joilla ei ole lääketieteellistä perustetta. 

Uhkana nähdään, että menetelmän myötä on mah-
dollista muokata tai jopa ”suunnitella” halutunlaisia jäl-
keläisiä. Koska muokataan yksilön omia geenejä, nämä 
muutokset periytyvät seuraaville sukupolville. Menetelmää 
voidaan käyttää muidenkin kuin sairautta aiheuttavien 
geenivirheiden korjaamiseen. Tällaisia voisivat olla geenit, 
jotka vaikuttavat ulkonäköön kuten esimerkiksi pituuteen 
ja ihon väriin tai vaikkapa sellaisiin ominaisuuksiin kuin 
älykkyyteen tai musikaalisuuteen. Periaatteessa lapsista siis 
voitaisiin muokata halutun kokoisia ja näköisiä. Kun mene-
telmää käytetään pelkästään omien mieltymysten mukaan, 
tehdään samalla päätöksiä, jotka koskevat myös seuraavia 
sukupolvia. Samaan tapaan oman ongelmansa geeniedi-
tointiin tuo se, että vanhemmat voisivat päättää lapsiensa 
ja heidän tulevien jälkeläisten ominaisuuksista ilman, että 
jälkeläiset itse olisivat tietoisia näistä päätöksistä. Näin he 
menettäisivät mahdollisuuden valita, haluavatko he geeni-
muokkauksella muutettuja ominaisuuksia vai eivät.

Mahdollisia uhkia pohtiessa on kuitenkin hyvä pitää 
mielessä, että geenit ovat vain osa ilmiasujen aiheuttajista. 
Yksin geenejä muovaamalla ei ole mahdollista tuottaa ha-
lutunlaista yksilöä. Tarkan geneettisen säätelyn alaisena 
olevia ominaisuuksia voidaan helposti muokata, mutta 
tosiasiassa useat ominaisuudet ovat monien tekijöiden 
summa. Geenit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ym-
päristön kanssa: esimerkiksi ihmisen pituuteen vaikuttaa 
geenien lisäksi paljon esimerkiksi ravinnon määrä. Jos taas 
ajatellaan älykkyyden tai musikaalisuuden kaltaisia omi-
naisuuksia, näihin puolestaan vaikuttavat kasvuympäristö 
ja sen virikkeet. Näin ollen menetelmä tuskin mahdol-
listaa täysin halutunlaisten yksilöiden muovaamisen.

Kaikilla teknologioilla on tyypillisesti myös vähemmän 
hyväksyttyjä sovelluskohteita, ja niihin liittyvistä mahdol-
lisista uhkakuvista ja vaaroista täytyy keskustella ja niiden 
riskejä tulee arvioida. Onkin tärkeää, että ennen tekno-
logian käyttöönottoa pohditaan, onko CRISPR/Cas9-
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K un puhutaan biologiasta, elämän tie-
teestä, mieleen tulee usein vain jon-
kinlainen luonnontutkimus, jossa kes-
kitytään eläimiin ja kasveihin, niiden 
luokitteluun tai tarkkailuun. Todellisuu-

dessa biologia on kokoava tieteenala, jonka rönsyt ulot-
tuvat esimerkiksi kemiaan, lääketieteeseen, psykologiaan 
ja kognitiotieteeseen. Modernin biologian ydin on labo-
ratoriotieteissä: ”valkotakkibiologin” erikoisala voi olla 
vaikkapa perinnöllisyystiede, mikrobiologia, fysiologia, 
solubiologia tai biokemia.

Siinä missä perinteinen luontoa tarkkaileva biologia 
esitetään julkisuudessa pelkästään hyvänä asiana – suoje-
levana ja säilyttävänä tieteenalana – moderni, laborato-
rioiden biotiede saa monesti synkemmän kaavun ylleen. 
Taiteelle ja viihteelle se on ollut kauhukuvaston lähde 
aina ensiaskelistaan lähtien, mutta erityisesti 1970-luvun 

jälkeinen tieteisfantasia on ammentanut aineksia bio-
logian ja geenitekniikan kehityksestä.1

Jo Mary Shelleyn romaani Frankenstein (1818) kuvaa, 
kuinka elollisen ja elottoman rajaa hämärtävä tiede 
loukkaa väistämättä ihmisyyttä. Elämän liekin sytyttä-
minen kuolleiden ihmisten osista koottuun olentoon saa 
aikaan pelkästään surua, pelkoa ja väkivaltaa, ei mitään 
hyvää. Victor Frankensteinin tieteellinen koe koituu epä-
onneksi hänelle itselleen, hänen luomalleen olennolle 
sekä sivullisille. Kirja ei pohjimmiltaan käsittele niinkään 
sitä, että Frankenstein loukkaisi mahdollista Jumalaa 
omalla luomistyöllään. Shelley panee tieteentekijänsä 
loukkaamaan ihmistä itseään. Ihminen on itselleen jotain 
pyhää, jonka erityisasemaa ei pidä horjuttaa.

David Cronenberg käsikirjoitti ja ohjasi 1970- ja 
1980-luvuilla useita elokuvia, joiden kauhuelementit 
viittasivat modernin biologian kehitykseen. Esimerkiksi 

Tiina Raevaara

Frankensteinin luomistyöt 
1800-luvulla, nyt ja huomenna

menetelmä luotettava ja varma, mitä virheitä saa editoida 
tai ketä tulevaisuudessa saa tai voi editoida. Samalla on 
tärkeää muistaa, minkä vuoksi tämä tai muut geneettisen 
muokkauksen teknologiat on alun perin kehitetty: perus-
tutkimuksen tehostamisen lisäksi niiden avulla voidaan 
myös parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Meillä on nyt käytettävissä menetelmä, jonka avulla 
on mahdollista parantaa sairauksia, joihin ei ole hoitoa tai 
joiden hoito on kallista ja näin ollen mahdotonta köyhissä 
maissa. Menetelmä myös mahdollistaa periytyviä sairauk-
sia aiheuttavien geenivirheiden korjaamisen siten, että ne 
eivät periydy jälkeläisille. Teoreettiset tai ei-toivotut käyt-

tötarkoitukset eivät saa olla sairauksien hoidon tiellä. Ehkä 
asian voisi rinnastaa plastiikkakirurgian ja kauneuski-
rurgian väliseen eroon. Plastiikkakirurgiaa ei ole kehitetty 
terveen vartalon muokkaamiseen, vaan sillä on pystytty 
parantamaan ja pelastamaankin ihmisiä. Kauneuskirurgia 
puolestaan on yksilön terveyden kannalta tarpeetonta ja 
sitä on käsiteltävä erillään plastiikkakirurgian käytöstä. 
Genomien editoinnin mahdolliset ei-toivotut tai tar-
peettomat käyttötarkoitukset eivät saisikaan olla esteenä 
niiden hyödyntämiselle ihmisten sairauksien parantami-
sessa tai entistä parempien viljelykasvien täsmäjalostuk-
sessa. 
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