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käsi�elystä – solun biologiassa DNA-tekstiin 
kohdennetaan useimmiten jonkinlainen nuk-
leaasiproteiini. Tunnetuin muokkausmene-
telmä lienee CRISPR-Cas9 eli geenisakset, 
mu�a muitakin menetelmiä on olemassa (TAU�

LUKKO 2), ja nämä ovat itse asiassa ehtineet pi-
demmälle kliinisissä kokeissa. Kun kohdennus 
on onnistunut, vaihtoehtoja on useita: DNA-

tekstin katkaisu, korjaus tai korvaaminen suun-
nitellulla malli-DNA:lla, joka toimii solujen 
tekijäinvaihdon eli homologisen rekombinaa-
tion koneiston avulla. Vuonna 2019 julkaistulla 
”prime editing” (8) -menetelmällä DNA:han 
suorastaan kirjoitetaan uu�a tekstiä, mu�a siitä 
on toistaiseksi vain yksi julkaisu. Voimme ny-
kyään tuo�aa solun sisälle melkein minkälaisia 

�TSAUS

K. Wartiovaara

KUVA 1. Geeniterapian tekniikoihin ja valintaan vaikuttavia seikkoja. Muokattu julkaisusta (34).
A) Mutaation tyyppi vaikuttaa siihen, kannattaako solun toiminta palauttaa siirtogeenillä vai geenimuokkauk-
sella. Geenin toiminnan lopettava virhe (loss-of-function) voidaan yleensä korjata siirtämällä soluun virheetön 
uusi geenikopio. Yliaktiivinen (gain-of-function) tai normaaligeeniä häiritsevä (dominant-negative) muutos voi 
vaatia virheellisen geenikopion poiston tai muokkauksen. Geenimuokkauksen keinoja ovat muun muassa ZFN = 
sinkkisorminukleaasi, TALEN = TALE-nukleaasi ja CRISPR-Cas9-geenisakset
B) Uusiutuvien kudosten tai esimerkiksi liukoisia tekijöitä tuottavien geenien sairauksissa voi olla mahdollista 
toteuttaa geneettinen muutos kehon ulkopuolella, ex vivo, jonka jälkeen solut siirretään vastaanottajalle. Mikäli 
soluja ei osata viljellä, tai kohdekudos ei uusiudu, geeninsiirto tai -muokkaus voidaan suorittaa suoraan potilaas-
sa, in vivo, yleensä käyttämällä viruksia. 
C) Geneettisen hoidon saattaminen kohdesoluun (engl. delivery) on keskeinen kysymys ja yleinen pullonkaula 
geenihoitojen tehokkuuden ja turvallisuuden sekä yleensä myös kustannusten muodostuksessa. Välittäminen 
voidaan tehdä viruksilla tai muilla kuljettimilla tai lähinnä soluviljelmissä käytettävillä fysikokemiallisilla teknii-
koilla, kuten esimerkiksi elektroporaatiolla.
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ei-synnynnäisiä sairauksia ovat muun muassa 
valtimotaudit, joissa suomalaiset ovat olleet ak-
tiivisia jo varhaisessa vaiheessa (11). 

Geeniterapian poikkeuksellinen potentiaali ja 
alkuperäinen ajatus on sen luoma mahdollisuus 
hoitaa perinnöllisiä tauteja, joista moniin ei ole 
toimivia tai ainakaan parantavia hoitoja. Patoge-
neesilla ja kohdekudoksella on suuri merkitys 
vali�aviin hoitomenetelmiin myös näiden tau-
tien kohdalla. Uusiutuvien kudosten sairauksia 
voidaan parantaa kohdentamalla geenihoidot 
kantasoluihin, jotka vähitellen korvaavat huo-
nosti toimivat solut. Tätä on käyte�y hemato-
logiassa ja immunologiassa (12), mu�a esimer-
kiksi hermo- tai silmäkudoksen genee�inen 
hoito vaatii tekniikan, joka on tehokas erilaistu-
neissa soluissa, jotka eivät uusiudu (13,14).

Solujen geenivirheistä johtuvien tautien hoi-
dossa on syytä tuntea myös tautia aiheu�avan 
mutaation molekyylitason vaikutus (KUVA 1). 
Pei�yvästi periytyvät taudit johtuvat tyypilli-
sesti loss-of-function-muutoksista eli geenivir-
heistä, jotka johtavat toimima�oman proteiinin 
syntymiseen. Tällöin genee�iseksi hoidoksi voi 
rii�ää uuden, virhee�ömän geenikopion saami-
nen solun sisään (15). Sama koskee myös val-
litsevaa periytymistä, mikäli tauti aiheutuu hap-
loinsu�sienssista, eli toisen kopion puu�een 

aiheu�amasta geenituo�een liian vähäisestä 
määrästä. Sen sijaan uuden toimivan geeniko-
pion lisäys ei väl�ämä�ä ole hyödyllistä, mikäli 
tauti johtuu yliaktiivisesta gain-of-function-
muutoksesta tai toimintaa hai�aavan virheel-
lisen proteiinin dominant-negative-efektistä. 
Tällainen paikalleen jäävä virheellinen geeni-
muoto voi edelleen aiheu�aa häiriöitä solujen 
toiminnalle, vaikka genomiin tuotaisiinkin uusi, 
virheetön kopio. Tyypillinen esimerkki tästä on 
yliaktiivista reseptorikinaasia aiheu�ava, solu-
jen liikakasvuun johtava muutos. Geenimuok-
kaus tai virheellisen geenikopion poistaminen 
voi tällöin olla parempi vaihtoehto (16).

Kliininen käyttö 

EU:n alueella on hyväksy�y käy�öön kahdek-
san geeniterapialuoki�eluun kuuluvaa tuote�a, 
joista yksi on poistunut markkinoilta (TAULUK�

KO 3). Yhdysvaltojen tilanne on hyvin saman-
kaltainen, ja Aasian maissa on muutamia omia 
geeniterapiatuo�eita. EU:ssa olevista valmis-
teista kolme on syöpään kohdistuvia immuuni-
soluterapioita ja kolme on syöpään kohdistuvia 
terapioita ja neljällä hoidetaan perinnöllisiä sai-
rauksia. Viimemainituista kaksi on in vivo virus-
hoitoja, ja kahdessa potilaaseen siirretään ex vivo 

�TSAUS

K. Wartiovaara

TAULUKKO 3.  EU:n alueella hyväksytyt geeniterapiavalmisteet.

Kauppanimi Tuote Käyttöaihe Myyntilupa

Glybera Alipogeenitiparvoveekki (AAV) Lipoproteiinilipaasin puutos 10/2012  
(10/2017 saakka)

Imlygic Talimogeenilaherparepveekki (HSV-1, 
onkolyyttinen virus) 

Paikallisesti levinnyt tai metastaattinen 
melanooma 

12/2015 

Strimvelis Autologiset CD34+ solut, joihin on siir-
retty ADA (adenosiinideaminaasi)

Adenosiinideaminaasin puutos 05/2016 

Kymriah Tisagenlekleuseeli, autologiset T-solut, 
joihin on siirretty kimeerinen antigee-
nireseptorigeeni 

Relapsoinut hoitoresistentti B-solu-ALL 
(� 25-vuotiaat) tai di�uusi suurisolui-
nen B-solulymfooma (aikuiset)

09/2018 

Luxturna Voretigeenineparvoveekki (AAV) RPE65-geenivirheen aiheuttama retina-
dystro�a, jos jäljellä on tarpeeksi verk-
kokalvon soluja 

09/2018 

Yescarta Aksikabtageenisiloleuseeli, autologiset 
T-solut, joihin on siirretty kimeerinen 
antigeenireseptorigeeni

Aikuisten relapsoinut tai hoitoresistentti 
di�uusi suurisoluinen B-solulymfooma 
tai primaari välikarsinan suurisoluinen 
B-solulymfooma

11/2018 

Zynteglo Autologiset CD34+-solut, joihin on 
siirretty �A-T87Q-globiinigeeni

Transfuusioriippuvainen beetatalasse -
mia yli 12-vuotialla

05/2019 

Zolgensma Onasemnogeeniabeparvoveekki (AAV)Spinaalinen lihasatro�a 06/2020
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-muunneltuja soluja. Yksikään geenimuokkauk-
seen perustuva lääkevalmiste ei ole vielä saanut 
myyntilupaa missään päin maailmaa. Pienestä 
myyntilupien määrästä huolima�a geeniterapia 
nähdään hoidollisesti ja taloudellisesti kiinnosta-
vana alana, jonka merkitys on kasvava (17). 

Euroopan ensimmäinen, vuonna 2012 
hyväksytty geeniterapiatuote alipogeeniti-
parvoveekki vede�iin pois, koska se ei ollut 
kaupallisesti kanna�ava. Toisen myyntiluvan 
sai hematopoiee�inen kantasolutuote, jossa 
perinnöllistä immuunipuutosta sairastavien 
potilaiden soluihin on siirre�y ADA-geeni. 
Ensimmäinen hyväksy�y in vivo -geenihoito 
perinnölliseen tautiin oli RPE65-geenivirheistä 
aiheutuvaa Leberin synnynnäinen amauroosi 
-silmätautia korjaava voretigeenineparvoveek-
ki. Se on adeno-associated virus (AAV) -tuote, 
joka injisoidaan verkkokalvon alle. Vuodesta 
2019 Euroopassa on saatu myydä virushoidet-
tuja kantasoluja myös hemoglobiinigeenin vir-
heistä johtuvien talassemioiden hoitoon. Kaksi 
syövän geenihoitoa perustuu kimeerisiin anti-
geenireseptoreihin (CAR-T) ja yksi ilmentää 
immuunipuolustusta stimuloivaa tekijää selek-
tiivisesti syöpäsoluissa. 

Käynnissä olevista potilaskokeista saa ajanta-
saista tietoa EU:n ja NIH:n tietokannoista www.

clinicaltrialsregister.eu ja www.clinicaltrials.gov, 
joista on mahdollista tehdä hakuja eri tavoin. 
Kaiken kaikkiaan potilaskokeita on rekisteröity 
tuhansia, ja esimerkiksi pitkälle ehtineitä kol-
mannen vaiheen tutkimuksia on rekistereissä yli 
300. Euroopan lääkevirastosta saa tietoa valmis-
teista, jotka ovat myyntilupaprosessissa (18). 

Geenimuokkausta käy�äviä valmisteita ei 
vielä ole markkinoilla, mu�a kymmeniä poti-
laskokeita on meneillään. Suoraviivaisimmissa 
ja pisimmälle ehtineissä hoidoissa kohdegeeni 
yksinkertaisesti leikataan pois halutuissa so-
luissa. Tämä on osoi�autunut hyödylliseksi 
esimerkiksi virusinfektioissa: poistamalla gee-
ni, joka tuo�aa CCR5-reseptoria, solu tulee 
immuuniksi sitä sisäänmenopor�inaan käyt-
tävälle HI-virukselle (19). Pisimälle ehtineet 
sinkkisorminukleaasi (ZFN) -menetelmän 
kokeet ovat kolmannessa vaiheessa, ja ensim-
mäiset CRISPR-Cas9-kokeet alkoivat Kiinassa 
vuonna 2016. Meneillään on myös ensimmäi-

nen in vivo -geenimuokkauskoe, jossa siirre-
tään X-kromosomaalinen IDUA-geeni miehille, 
jotka sairastavat mukopolysakkaridoosi (MPS) 
II -kertymäsairau�a (20). AAV-viruksella ja 
ZFN:illa saadaan toimivan entsyymin geeni 
siirre�yä hallitusti albumiinipromoo�orin oh-
jauksen alle, jolloin tuotanto tapahtuu maksa-
soluissa. Samaa menetelmää yritetään käy�ää 
myös hemo�lioiden hoidossa, jolloin siirret-
tään hyytymistekijägeenejä.

Menetelmien haasteita

Kokeellisiin hoitoihin valikoituu usein pitkälle 
edenneitä tauteja sairastavia, ja geeniterapian 
tehon osoi�aminen voi olla hankalaa, mikäli 
suuri osa hoidon kohdesolukkoa on tuhoutunut. 
Geeninsiirron menetelmien tehokkuus ja hoi-
don saa�aminen (engl. delivery) on parantunut 
paljon, mu�a varsinkin jakautuma�o mien solu-
jen tavoite�avuus on edelleen merki�ävä haaste. 
Geenihoitoihin lii�yy lisäksi spesi�siä kysymyk-
siä. On mahdollista, e�ä potilaan immuunijär-
jestelmä kehi�ää immuunivasteen virheetöntä 
geenituote�a kohtaan, mikäli ei ole tavannut 
sitä aiemmin. Hoito voi epäonnistua myös siksi, 
e�ä henkilöllä on vasta-aineita geeniterapiassa 
käyte�ävää (virus)vektoria vastaan. Immuuni-
reaktioiden ajatellaan olevan yksi syy sille, e�ä 
muun muassa kystisen �broosin geenihoitoko-
keet eivät ole tuo�aneet toivo�ua tulosta (21). 
Geenimuokkauksessa käyte�ävä Cas9-proteiini 
on peräisin bakteereista, ja ihmisiltä on löyde�y 
sitä vastaan tuote�uja vasta-aineita sekä T-soluja, 
joskin on epäselvää, kuinka merki�ävää tämä on. 

Genomia muu�avat hoidot sisältävät riskin 
siitä, e�ä hoidossa syntyy potilaalle haitallinen 
solu. Geenimuokkauksen yhteydessä tätä kutsu-
taan o�-target-efektiksi ja yleisemmällä tasolla 
puhutaan genotoksisuudesta. Suorat haitalliset 
soluvaikutukset havaitaan usein nopeasti, mu�a 
esimerkiksi syöpäriskin lisäys voi tulla näkyviin 
vasta vuosien kulu�ua. Näiden riskien suuruu-
desta on toistaiseksi hyvin vähän näy�öä.

Säätely ja eettiset kysymykset

Geeniterapian viranomaisvaatimukset ja säätely 
hoidetaan Euroopan lääkevirasto EMAn niin sa-

Geenihoitojen menetelmät ja kliininen käyttö
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