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Käytetyt lyhenteet 

 

AIDS  immunikatosairaus, acquired immune deficiency syndrome 

HIV  ihmisen immuunikatovirus, human immunodeficiency virus 

SIV  kädellisten immuunikatovirus, simian immunodeficiency virus 

gp120, gp41  glykoproteiineja 

HAART/cART highly active/combinational antiretroviral therapy 

CRISPR  clustered, regularly interspaced palindromic repeats 

Cas9  CRISPR-assosioitu proteiini, CRISPR-associated protein  

sgRNA  yksijuosteinen opas-RNA, single guide-RNA 

PAM  tunnistusjakso, protospacer adjacent motif 
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1. Johdanto 

Vuonna 1980 löydettiin ensimmäinen ihmisen patogeeninen retrovirus. Tuolloin HTLV-III 

nimisenä tunnetun viruksen huomattiin infektoivan ihmisen T-lymfosyyttejä ja aiheuttavan T-

soluleukemiaa (Greene, 2007; Poiesz et al., 1980). T-solujen kadosta johtuva sairaus nimettiin 

AIDS:iksi (Acquired immune deficiency syndrome) vuonna 1982 (CDC, 1982), ja samoihin 

aikoihin diagnosoitiin ensimmäiset Kapoosin sarkoomaa sairastavat AIDS-potilaat. Kesti aina 

vuoteen 1984 asti, että uudelleen nimetty virus, HIV-1, linkitettiin maailmalla nopeasti 

leviävään AIDS-pandemiaan. (Greene, 2007; Schüpbach et al., 1984) 

 

Vaikka tietoisuus viruksen leviämisestä on kasvanut 1980-luvulta jolloin HI-viruksen 

aiheuttama AIDS diagnosoitiin ensimmäisiä kertoja vuonna 1981 (Friedman-Kien et al., 1981; 

Greene, 2007; Wagner et al., 2008), HIV-infektiot ovat edelleen vakava terveydellinen riski  

sillä infektoituneita ihmisiä arvioidaan olevan maailmassa noin 36,7 miljoonaa (CDC, 2017a).  

Uusia HIV-infektiota tavattiin vuonna 2016 noin 1,8 miljoonaa ympäri maailmaa (CDC, 

2017a), ja vuonna 2016 AIDS-liitännäisiin sairauksiin, yleisimmin tuberkuloosiin, kuoli 

arviolta 1,1 miljoonaa ihmistä (UNAIDS, 2017). Yleisimmin HIV-1 leviää veri- tai 

limakalvoyhteydessä, esimerkiksi suojaamattomassa sukupuoliyhdynnässä. Virus leviää myös 

esimerkiksi likaisten neulojen kautta, verensiirroissa tai äidiltä lapselle joko raskauden aikana, 

synnytyksessä tai rintaruokinnan kautta.  (CDC, 2018) 

 

1990-luvulta asti AIDS:n hoidossa on käytetty HAART- tai cART-yhdistelmähoitoja, jotka 

perustuvat joko HIV-1:n käänteiskopioijaentsyymin, proteaasientsyymin tai 

integraasientsyymin toiminnan inhibointiin tai HIV-1:n soluun tunkeutumisen estämiseen 

(Cockerell et al., 2011). Hoidoilla on kuitenkin haitalliset sivuvaikutuksensa ja niitä on 

jatkettava yhtäjaksoisesti koko elämän ajan. (Lewis et al., 2003; Tebas et al., 2000) 

 

Tässä tutkielmassa käsitellään HIV-1-kannan viruksen virologiaa, olemassa olevia HIV-

terapioita sekä tyypin II CRISPR/Cas9 -geenitekniikan mahdollista hyväksikäyttöä täydellisen 

parannuskeinon löytämiseksi.  
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2. HIV 

2.1 Alkuperä ja historia 

Lentiviruksiin kuuluvan HI-viruksen kaltaisia immuunikatoa aiheuttavia viruksia tiedetään 

esiintyvän muun muassa nautakarjalla, kissaeläimillä sekä ihmisen sukuisilla kädellisillä 

(Wagner et al., 2008). Kädellisillä tavattavia SI-viruksia (simian immunodeficiency virus) 

tunnetaan noin neljäkymmentä kappaletta.  

 

HIV on alkujaan zoonoottinen virus, joka on todennäköisesti siirtynyt 1900-luvun alkupuolella 

ihmiseen simpansseista metsästyksen yhteydessä. HIV-kannoista HIV-2:n yhteys kädellisten 

SI-virukseen on selkeämpi, ja erityisesi SIVsm- viruksen genomi on lähes identtinen HIV-2-

kannan kanssa. HIV-1:n alkuperän selvittäminen on ollut vaikeampaa suurilta osin 

simpanssien uhanalaisuuden takia. Kuitenkin on havaittu, että Pan troglodytes troglodytes -

lajin simpansseilla tavattava SIVcpz on samankaltainen kuin ihmisen HIV-1, ja yleisesti 

uskotaan SIVn siirtyneen simpansseista niiden metsästäjiin verikontaktin tai puremien kautta. 

(Keele et al., 2006). HIV-1:n useat kannat (M, N, O, P) ovat seurausta useista eri 

infektiotapauksista, joissa ihmiselimistöön joutunut simpanssin SIVcpz on aiheuttanut joka 

kerralla hieman erilaisen reaktion muuntautuessaan HIV:ksi (Sharp ja Hahn, 2011). 

  

2.2 Virologia ja infektiomekanismi 

HI-viruksesta tunnetaan kaksi kantaa, HIV-1 ja HIV-2, joista HIV-1 on huomattavasti 

yleisempi. HIV-2 kannan on todettu myös olevan huomattavasti heikompi infektioiden 

aiheuttaja (Fanales-Belasio et al., 2010; Wagner et al., 2008). HIV-1 voidaan edelleen jakaa 

vaippaproteiinikoostumuksen mukaan neljään eri alaryhmään: M, N, O ja P, joista 

ensimmäisenä löydetty ryhmä M on maailmanlaajuisen HIV-pandemian aiheuttaja. Muut 

ryhmät ovat huomattavasti harvinaisempia ja maantieteellisesti pienelle alueelle rajoittuneita 

(Sharp ja Hahn, 2011).  

 

Muiden lentivirusten tavoin HIV-1 kuuluu retroviruksiin, joiden perimä koostuu diploidista 

RNA-genomista. HIV:n RNA sisältää yhdeksän geeniä, jotka koodaavat viittätoista proteiinia 

joita tarvitaan viruksen rakenteisiin, infektioon sekä geneettisen koodin kääntämiseen 

DNA:ksi. (Levy 2007, Fanales-Belasio et al., 2010). HIV:n genomi sisältää kaikille 

retroviruksille ominaiset gag, pol ja env geenit, ja näiden lisäksi niin sanottuja lisägeenejä 

(accessory genes). Näistä gag koodaa viruksen kapsidin ja env vaipan proteiineja, kun taas pol 
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koodaa viruksen replikaatioon tarvittavia entsyymejä, kuten käänteiskopioija-, proteaasi- ja 

integraasientsyymejä  (Fanales-Belasio et al., 2010; Wagner et al., 2008). Silmukoimalla näistä 

geeneistä tuotetaan myös vpu, vrp, tat, rev ja nef proteiineja. Näistä tat ja rev lisäävät HIV:n 

geeniekspressiota, ja ovat siten oleellisia HI-viruksen replikaatiolle (Wagner et al., 2008).   

 

2.2.1 CD4+-solut 

CD4 on varsinkin T-lymfosyyttien, mutta myös muun muassa makrofagien ja joidenkin 

monosyyttien, solukalvolla oleva 58 kDa kokoinen glykoproteiini, joka toimii HIV-1:n 

solukalvoreseptorina. (Levy, 1993). T-soluja, joiden pinnalta CD4-reseptori löytyy, kutsutaan 

CD4+-soluiksi. Infektiossa HIV-1 sitoutuu CD4-proteiiniin gp120- pintaproteiininsa avulla. 

Sitoutumisen aiheuttaman konformaatiomuutoksen takia gp120 pystyy sitoutumaan 

solukalvon kemokiineihin ja käyttämään niitä ko-reseptoreinaan. HIV-1 virukset käyttävät ko-

reseptorina joko CCR5- tai CXCR4- kemokiiniproteiineja tai molempia (Dragic et al., 1996; 

Wilen et al., 2012). Gp120-proteiinin sitoutuminen CCR5 tai CXCR4- reseptoreihin aiheuttaa 

konformaatiomuutoksen gp120-proteiinissa, minkä seurauksena HI-viruksen 

transmembraanisen gp41-glykoproteiinin HR1 ja HR2- toistojaksot reagoivat keskenään ja 

aiheuttavat gp41:n solunulkoisen osan muuttumisen hairpin- silmukaksi. Muodostuneen 

hairpin- silmukan avulla viruksen ja kohdesolun solukalvot yhdistyvät, ja viruksen kapsidi 

pääsee solun sisälle. (Coffin et al., 1997; Fanales-Belasio et al., 2010) 

 

2.3 Lisääntyminen 

Viruksen kapsidin tunkeuduttua kohdesolun sisään se hajoaa, jolloin sen sisällä oleva RNA 

sekä proteiinit vapautuvat. RNA, p17-matriksiproteiini, Vpr, integraasi ja 

käänteiskopioijaentsyymi muodostavat PI-kompleksin, minkä jälkeen RNA:n transkriptio 

DNA:ksi alkaa. (Wagner et al., 2008) 

 

2.3.1 HIV-1 käänteiskopioijaentsyymi 

HI-viruksen käänteiskopioijaentsyymi koostuu p66 ja p51 alayksiköistä. Näistä p66 on 

entsymaattisesti aktiivinen ja toimii sekä DNA polymeraasina että RNaasi H:na (Mulky et al., 

2004). RNA:n transkriptio alkaa isäntäsolun solulimassa, jossa käänteiskopioijaentsyymi 

muodostaa ensin yhden DNA-juosteen sitoutumalla virusgenomin 5’ päähän sitoutuvaan 

alukkeeseen, joka on isäntäsolusta peräisin oleva tRNA (Götte et al., 1999; Mak and Kleiman, 

1997).  
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Käänteiskopioijaentsyymin tuottama DNA muodostaa hybridijuosteen alkuperäisen RNA:n 

kanssa. RNaasi-entsyymin toimesta RNA leikataan irti DNA:sta, ja p66:n DNA 

polymeraasiosa muodostaa toisen DNA juosteen. Tämän jälkeen integraasientsyymi leikkaa 

molempia juosteita 3’-päästä ja siirtää DNA-juosteen tumaan. Tumassa valmis DNA-juoste 

liittyy isäntäsolun perimään, minkä jälkeen isäntäsolu alkaa tuottaa viruksen proteiineja 

(Fanales-Belasio et al., 2010). Vaihtoehtoisesti virusgenomi voi jäädä myös lepotilaan 

latentiksi isäntäsolun perimään, minkä takia HIV-1 saattaa levitä elimistössä vasta vuosia 

tartunnan jälkeen (Marcello, 2006). HIV-genomin latenttisuus on ainakin osittain 

epigeneettisen muuntelun seurausta ja johtuu histonideasetylaasientsyymien (HDAC) 

toiminnasta. H4-histoneiden deasetylaatiossa niiden K16-lysiinitähteiden ε-aminoryhmästä 

poistetaan asetyyliryhmä, jolloin DNA:n kromatiinirakenne muuttuu. Rakennemuutoksen 

ansiosta kyseisen DNA-jakson transkriptio estyy ja sen sisältämät geenit, esimerkiksi 

insertoitunut HIV-genomi, jäävät lepotilaan (Shogren-Knaak et al., 2006).  Muita latenttisuutta 

aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa DNA-metylaatio sekä ohjelmoitua solukuolemaa 

edistävien transkriptiotekijöiden hiljentäminen (R. F. Siliciano ja Greene, 2011).  

 

2.4 HIV:n vaikutus immuunijärjestelmään 

HIV-infektio johtaa immuunijärjestelmän romahtamiseen, sillä tulehduksen pitkittyessä virus 

tuhoaa sekä tartuttamiaan että myös terveitä T-soluja, eikä siis viruksen määrä elimistössä ole 

suoraan verrannollinen solukuolemien määrään (Rothen et al., 1997). Syy terveiden T-solujen 

tuhoutumiseen ei ole täysin selvillä, mikä osaltaan vaikeuttaa toimivan parannuskeinon 

kehittämistä. Solukuoleman taustalla on todennäköisesti useita eri tekijöitä, joista osa vaikuttaa 

suoraan ja osa epäsuorasti T-solujen tuhoutumiseen (McCune, 2001; Rothen et al., 1997). In 

vitro- kokeissa on havaittu useiden HI-viruksen proteiinien säätelevän apoptoosia esimerkiksi 

ohjelmoitua solukuolemaa säätelevän Fas/FasL- signalointireitin kautta (Kaplan ja Sieg, 1998). 

Toinen apoptoosia edistävä signalointireitti on Tumor necrosis factor alpha (TNF-α)-

signalointireitti, joka on usean muun signalointireitin säätelykohta. Toisaalta TNF-α edistää 

HIV-1-viruspartikkeleiden tuottoa, sillä se aktivoi activator protein-1 (AP-1) ja p65/p50 NF-

kB -kompleksien sitoutumista insertoituneen HI-viruksen genomin long terminal repeat (LTR) 

-säätelykohdassa oleviin transkriptiotekijöihinsä (Duh et al., 1989). TNF kiihdyttää myös NF-

κB -signalointia, mikä pidentää solujen ikää. Toisaalta, HIV-1 aktivoi myös JNK- (c-Jun N-

terminal kinase) ja kaspaasiproteiini -signalointia, mitkä edistävät solukuolemaa (Sebastien 

Pasquereau et al., 2017). Kaspaasit ovat kysteiiniproteaaseja, jotka aktivoituvat 

tulehdusreaktioissa ja aiheuttavat infektoitujen solujen kuolemaa (Levy, 2007).  
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Apoptoosin lisäksi HIV-infektio aiheuttaa nekroosia, joka johtuu luultavasti viruksen 

aiheuttamista solukalvon muutoksista infektoiduissa soluissa. Infektion seurauksena solukalvo 

muuttuu läpäisevämmäksi ja sen kestävyys heikkenee, mitkä aiheuttavat solujen kuolemaa. 

Solukalvon muutoksia aiheuttavat viruksen proteiinit kuten gp120, gp41, nef, vpr, vpu ja tat 

(Levy, 2007). HIV-infektio aiheuttaa myös lyhytikäisten solusitkosten (eng. syncytium) eli 

monitumaisten jättisolujen muodostumista kalvofuusion seurauksena.  

 

Terveiden, infektoimattomien T-solujen kuolema on yhtä lailla epäselvää. Niin sanottu 

bystander-efekti eli infektoimattomien solujen kuolema johtuu ainakin osittain HI-viruksen 

env-vaippaproteiinin ekspressiosta ja sitoutumisesta CD4+-reseptoreihin ilman viruksen 

tunkeutumista soluihin (Laurent-Crawford et al., 1993). Tämä saattaa aiheuttaa Fas/FasL- 

signalointireitin aktivoitumisen ja siten solun apoptoosin, mutta tämä on laajasti 

kyseenalaistettu teoria (Noraz et al., 1997). Joidenkin tutkimusten mukaan myös viruksen tat 

proteiini aktivoi infektoimattomien solujen kuolemaa (C.J. Li et al., 1995). 

 

3. AIDS 

3.1 Määritelmä 

AIDS on HIV-1 infektiosta seurannut autoimmuunikatosairaus. HIV-1 infektion katsotaan 

edenneen AIDS-vaiheeseen, kun plasman CD4-solupitoisuus on alle 200 solua/µl tai potilaalla 

on todettu jokin tietyistä liitännäistaudeista (CDC, 2017b; Wagner et al., 2008). Yleisimpiä 

AIDS:n liitännäistaudeista ovat muun muassa Kapoosin sarkooma, tuberkuloosi, toistuva 

keuhkokuume ja erilaiset sienitaudit joiden aiheuttajia ovat esimerkiksi Coccidioides immites, 

Cryptococcus neoformans, Candida albicans ja Histoplasma capsulatum (CDC, 2017c). 

 

3.2 Hoito 

HIV-1 infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

sisällä kehitetty useita, ja nykyään HIV-1 infektoituneiden ja AIDSia sairastavien ennuste on 

jo suhteellisen hyvä (Lumio, 2017). Infektioon käytettävässä Highly Active Antiviral Therapy 

eli HAART- tai Combinational Antiviral Therapy eli cART-hoidoissa yhdistetään useita eri 

lääkeainetta, joiden kohteena ovat HIV-1:n proteiinien inhibitio (Cockerell et al., 2011; Lumio, 

2017). Lääkeaineet estävät joko HI-viruksen sitoutumisen solun pintaproteiineihin tai 

inhiboivat käänteiskopioijaentsyymin toimintaa. 
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3.2.1 NRTI-hoito 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors eli NRTI:t ovat HIV infektioiden hoitoon 

käytettävä terapiamuoto, joka perustuu viruksen replikaation inhiboimiseen. NRTI:t ovat 

nukleotidi- tai nukleosidianalogeja, joiden sokeriosasta puuttuu 3’-hydroksyyliryhmä, mikä 

estää seuraavan nukleotidin fosfaattiryhmän liittymisen ja siten DNA:n muodostumisen. 

Tällöin viruksen käänteiskopioijaentsyymi ei pysty muuttamaan viraalista RNA:ta DNA:ksi 

eli viruksen genomia ei liitetä isäntäsolun DNA:han (Arts and Hazuda, 2012; Cheng et al., 

1987) 

 

3.2.2 Proteaasi-inhibiittorit 

Proteaasientsyymi on yksi HI-viruksen proteiineista. Virus tarvitsee proteaasia gag- ja pol-

geenien koodaaman polyproteiini-prekursorin pilkkomiseen. Polyproteiini koostuu gag-geenin 

p24, p17, p9 ja p7- proteiineista sekä pol-geenin käänteiskopioijaentsyymistä, 

integraasientsyymistä sekä proteaasientsyymistä. Pilkkominen alkaa proteaasin irtoamisella, 

minkä jälkeen proteaasi pilkkoo loput proteiinikompleksista. Pilkomisvaihe on tärkeä virionin 

kypsymisen takia; ilman proteolyyttistä pilkkomista viruspartikkelit eivät kykene infektoimaan 

uusia soluja (Fields and Knipe, 2013).  

Protease Inhibitors eli PI-hoidot kohdistuvat HIV:n proteaasientsyymin toiminnan 

ehkäisemiseen. Inhibiittorit sitoutuvat entsyymin aktiiviseen kohtaan, jolloin inhibiittorin 

hydroksyyliryhmä reagoi proteaasin aktiivisen kohdan karboksyyliryhmän kanssa. Tällöin 

inhibiittorit estävät prekursoriproteiinikompleksin pilkkomisen aktiivisiksi proteiineiksi. 

HIV:n on todettu kuitenkin kehittävän resistenssin proteaasi-inhibiittoreita kohtaan 

suhteellisen nopeasti. Koska proteaasi-inhibiittorit ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia, 

resistiivisyys ei ole spesifistä vaan kohdistuu useaan käytettävään lääkeaineeseen (Arts and 

Hazuda, 2012; van Maarseveen and Boucher, 2006).  

 

3.2.3 Integraasientsyymi-inhibiittorit 

Integraasientsyymi toimii nimensä mukaan HIV-genomin integroimisessa isäntäsolun 

DNA:han. Integraasi muokkaa virus-DNA:n tylppiä päitä poistamalla molemman juosteen 3’-

päästä kaksi nukleotidiä. Tämän jälkeen viraali DNA kuljetaan isäntäsolun DNA:n luokse, 

johon se liittyy integraasin hajottamaan kohtaan 3’-päistään muodostaen väli-

integraatiotuotteen, joka prosessoidaan yhtenäiseksi DNA:ksi (Craigie, 2012).  
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Integraasi-inhibiittorit sitoutuvat integraasi-DNA-kompleksiin estäen virus-DNA:n liittämisen 

isäntäsolun DNA:han. Inhibiittori sitoutuu DNA:han hydrofobisen sitoutumiskohtansa avulla 

ja integraasin aktiivisen kohdan magnesiumionikofaktoreihin (Arts and Hazuda, 2012; Jay A. 

Grobler et al., 2002). 

 

3.2.4 Hoitojen kääntöpuoli 

Vaikka HAART hoidot on todettu suhteellisen tehokkaiksi, ne eivät kuitenkaan tarjoa 

lopullista suojaa HIV-1 infektiota vastaan vaan lääkehoitoa on jatkettava koko elämän ajan. 

HIV-1 voi säilyä elimistössä pitkään piilevänä ja aktivoitua, mikäli hoito keskeytyy. Tämä 

vaatii pitkäaikaista HAART-hoitoa, mikä taas altistaa mahdollisille toksisille 

sivuvaikutuksille, joita elimistöön kertyneet lääkeaineet saattavat aiheuttaa (Chun et al., 1997; 

Flexner, 1998; R. F. Siliciano et al., 1999). Pitkään kestäneiden hoitojen seurauksena 

proteaasientsyymi-inhibiittorilääkkeet (PI-lääkkeet) aiheuttava muun muassa veren 

kohonnutta osteokalsiinipitoisuutta, mikä viittaa luuaineksen demineralisaatioon, ja sitä kautta 

luuaineksen heikkenemiseen (Tebas et al., 2000). HIV:n käänteiskopioijaentsyymin toimintaa 

estävät NRTI eli nucloside reverse transcriptase inhibitor -lääkkeet puolestaan ovat haitallisia 

mitokondrioille (Lewis et al., 2003). Näiden lisäksi NRTI-hoitojen ja proteaasi-inhibiittorien 

on todettu haittaavan rasva- ja glukoosiaineenvaihduntaa (Mallon, 2007). 

 

Haitallisten sivuvaikutusten lisäksi HIV-infektion hoidosta haastavaa tekee ennen kaikkea 

viruksen kyky naamioitua ihmisen omien lymfosyyttien solukalvoon, jolloin 

immuunijärjestelmä ei tunnista infektoitunutta solua. Virus voi myös säilyä soluissa pitkään 

lepotilassa epäaktiivisena jolloin se pystyy aktivoitumaan ja uusimaan jo hallintaan saadun 

infektion pitkänkin ajan päästä (J. D. Siliciano et al., 2003; R. F. Siliciano et al., 1999). Kolmas 

ongelma on viruksen nopea evoluutio, mikä osaltaan estää immuunijärjestelmää tunnistamasta 

sitä (Ho et al., 1995). Kaikkien potilaiden CD4+-lymfosyyttien taso ei myöskään palaudu 

entiselleen, vaan näiden potilaiden immuunijärjestelmä jää hoidoista huolimatta vajaaksi 

(Kelley et al., 2009).  
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4. CRISPR/Cas9 geenieditointi 

4.1 Taustaa 

CRISPR- eli Clustered, regularly interspaced palindromic repeats -lokukset löydettiin 

ensimmäisen kerran vuonna 1987 Escherica coli bakteerien genomista (Y Ishino et al., 1987). 

Lokusten merkitys oli kutenkin epäselvä aina 2000-luvlle saakka, jolloin Mojica et. al todisti 

toistojakson olevan peräisin bakteerigenomin ulkopuolelta eli bakteriofagi-infektioista, tai 

ekstrakromosomaalisista plasmideista (F. Mojica et al., 2005). CRISPR- käsite kehittyi vuonna 

2002 (Jansen et al., 2002), ja vuonna 2007 CRISPR:n todistettiin toimivan prokaryooteissa 

adaptiivisen immuunijärjestelmän tavoin virusinfektioita ja plasmiditransformaatioita vastaan 

(Barrangou et al., 2007; Jansen et al., 2002). Erilaiset CRISPR-systeemit voidaan jakaa 

toiminnallisesti kahteen eri luokkaan (luokat 1 ja 2), ja näiden luokkien sisällä viiteen eri 

CRISPR-tyyppiin (I-V) (Makarova et al., 2015). Geeniteknologiassa hyödynnetään 

useimmiten tyypin II CRISPR-järjestelmää, sillä sen endonukleaasiaktiivisuuteen tarvitaan 

vain yksinkertainen Cas9-multidomeeniproteiini. Muissa tyypeissä nukleaasikompleksi 

koostuu useasta eri proteiinista ja on siten rakenteeltaan huomattavasti monimutkaisempi 

hallita (Chylinski et al., 2014).  

 

CRISPR/Cas9- järjestelmä on yleistynyt geeniteknologian parissa viime vuosina ja levinnyt 

useisiin eri bioteknologian sovellutuksiin. Esimerkiksi maatalouden parissa CRISPR-tekniikan 

avulla on muokattu nautakarjan alkioita sarvettomiksi. CRISPR- tekniikalla voidaan myös 

editoida maitotuotteiden valmistuksessa käytettäviä bakteereja resistenteiksi haitallisia 

bakteriofagi-infektioita vastaan, jotka vaikuttavat haitallisesti tuotteiden laatuun.  

 

4.2  Rakenne ja toimintaperiaate 

Geenieditointitekniikkana CRISPR/Cas9 (kuva 1.) perustuu yksijuosteisiin opas-RNA-

molekyyleihin ja Cas9-nukleaasientsyymin yhteistyöhön. Cas-proteiineja tunnetaan noin 20 

erilaista, mutta näistä tunnetuimpia ja eniten käytettyä ovat Streptococcus pyogenes -bakteerin 

spCas9 ja Staphylococcus aureus -bakteerin saCas9. CRISPR/Cas9 toimii siis adaptiivisen 

immuunijärjestelmän tavoin bakteerisoluissa. (Barrangou et al., 2007; Jiang and Doudna, 

2017) 
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Kuva 1. Kaavio CRISPR/Cas9 tekniikasta. CRISPR/Cas9 kompleksi sitoutuu kohde-DNA:n 

PAM-tunnistusjaksoon sgRNA:n opastamana. Cas9-nukleaasi pilkkoo DNA-juosteen, joka 

korjataan joko NHEJ- tai HDR-liitoksella. Tekniikalla pystytään joko lisäämään juosteeseen 

nukleotidejä tai poistamaan haluttu osa juosteesta, kuten HIV-1-virusgenomi. Kuvan lähde: 

Tian et al., 2017. Kuva on lisensioitu Creative Commons BY-NC-ND-käyttöluvalla.    

 

CRISPR/Cas-immuunijärjestelmä on kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluvat adaptaatio, 

crRNA:n biosynteesi sekä interferenssi. Adaptaatiovaiheessa viruksen genomi hajotetaan ja 

siitä liitetään lyhyt, noin 20 nukleotidin mittainen jakso isäntäsolun genomiin. Tällaisia jaksoja 

kutsutaan välikkeiksi (eng. spacer), ja niitä erottavat toisistaan lyhyet palindromiset 

toistojaksot eli CRISPR- jaksot. Välikkeet ovat peräisin viruksista tai plasmideista jotka ovat 

aikaisemmin infektoineet kyseiseen bakteerikantaan ja joiden DNA on pilkottu 

endonukleaasien toimesta. Mekanismi, jolla tämä tapahtuu ei ole täysin selvillä, kuten ei ole 

myöskään se, onko isäntäsolun perimään liitettävä välike leikattu alkuperäisestä viromista vai 

kopioidaanko välike (Rath et al., 2015). Mahdollisesti kaksi hyvin konservoitunutta Cas-

proteiinia, DNaasi Cas1 ja endoribonukleaasi Cas2, osallistuvat tunnistusjaksojen 

integroimiseen, mutta tästä ei ole varmuutta (Fineran and Charpentier, 2012; Makarova et al., 

2011). On kuitenkin havaittu, että välike (virusgenomissa ollessaan protospacer) valitaan 

hyvin tarkasti protospacer adjacent motif - eli PAM-tunnistusjakson välittömästä 

läheisyydestä (F. J. M. Mojica et al., 2009).  

 

Kun virus tunnistetaan uudelleen bakteerisolussa, käynnistyy transkriptio, jolloin 

muodostetaan pieni crRNA-mokyyli joka sisältää kappaleen CRISPR-toistojaksoa sekä virusta 

vastaavan välikejakson. CrRNA-molekyyliin liittyy pieni, koodaamaton trans-activating 

crRNA eli tracrRNA. Muodostunut hybridi-RNA ohjaa Cas9-proteiinin interferenssissä soluun 



13 

 

tunkeutuneen genomin luokse, jossa crRNA tunnistaa sitä vastaavan protospacer adjacent 

motif- eli PAM jakson bakteeriin tunkeutuneen viruksen DNA:sta (Rath et al., 2015).  

 

4.2.1 Cas9 

CRISPR-associated eli Cas9-proteiini on multidomeeniproteiini, jonka molekyylipaino on 

noin 158,441 Da. Rakenteeltaan Cas9 on kaksilohkoinen: toinen lohkoista on DNA:han 

sitoutuva ja toinen DNA:ta leikkaava nukleaasiaktiivinen lohko.  Cas9:n nukleaasiaktiivisuus 

perustuu kahteen nukleaasientsyymihomologidomeeniin. Näistä HNH-entsyymin kaltainen 

domeeni katkaisee komplementaarisen juosteen ja RuvC ei-komplementaarisen juosteen (Jinek 

et al., 2012). DNA:han sitoutuvaan lohkoon kuuluu PAM-identifying eli PI-domeeni, joka 

tunnistaa kohdegenomista PAM-jakson. Nukleaasientsyymin täydellinen aktivoiminen vaatii 

sekä RNA molekyylien että PAM-jakson sitoutumisen. CrRNA:n ja tracrRNA:n sitoutuminen 

aiheuttaa Cas9-proteiinissa konformaatiomuutoksen, joka mahdollistaa proteiinin sitoutumisen 

PAM-tunnistusjaksoon viraalissa DNA:ssa. (Jinek et al., 2012) 

 

Cas9 sitoutuu kohde-DNA:n PAM-jaksoon siten, että ensin Cas9:n C-terminaalisen osan 

arginiini- ja seriinitähteet sitoutuvat ei-kohdejuosteen guaniiniemästen kanssa ja lysiinitähde 

kohdejuosteen kanssa. Tällöin sgRNA pääsee sitoutumaan kohdejuosteen kanssa, ja Cas9 

leikkaa kohdejuosteen halutusta kohdasta (Anders et al., 2014). 

 

Kuten minkä tahansa muun geenimuuntelutekniikan kohdalla, CRISPR:n aiheuttamat 

mahdolliset off-target- virhemutaatiot on otettava huomioon. Verrattuna esimerkiksi 

sinkkisorminukleaasitekniikkaan (ZFN) tai TALEN-teknologiaan (transcription activator-like 

effector nuclease) verrattuna CRISPR/Cas9 on kuitenkin helposti muokattavissa, 

taloudellisesti edullinen sekä koko ajan tarkemmaksi kehittyvä (Sun et al., 2016). Riippuen 

käyttökohteesta, Cas9:n leikkaustarkkuutta voidaan säädellä. Mikäli tavoitteena on aiheuttaa 

yksinkertainen mutaatio esimerkiksi geenin hiljentämiseksi, Cas9 tuottaa luonnostaan niin 

sanottuja non-homology end joining (NHEJ) liitoksella korjattavia leikkauskohtia. Tarkempia 

ja täsmällisempiä leikkauksia juosteeseen saadaan homology-directed repair- liitoksilla (HDR) 

(G. Li et al., 2017), joiden muodostumista voidaan tehostaa korvaamalla Cas9-

nukleaasientsyymi CRISPR:ssä Cas9-nickase-mutantilla (Cas9n). Cas9n muodostetaan 

muokkaamalla toista Cas9:n entsymaattisista lohkoista (Cong et al., 2013). Nickase-entsyymit 

poistavat yhdestä DNA-juosteesta lyhyen osan fosfodiesterisidoksia mikä aiheuttaa häviämän, 

joten tällöin tarvitaan kaksi erillistä entsyymiä katkaisemaan molemmat juosteet. Tällöin 
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CRISPR-tekniikan täsmällisyys paranee, ja off-target-mutaatioiden määrä laskee 

huomattavasti (Ran et al., 2013). 

 

4.3 CRISPR/Cas9 HIV-1-infektioiden hoidossa 

Koska CRISPR on geenitekniikkana uusi, sen soveltuvuudesta ihmisgeenien muokkaamiseen 

ei vielä ole paljon varmaa tietoa. Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin antaneet 

positiivisia tuloksia, ja yksi näistä tutkimuskohteista on ollut HIV-1-infektioiden täydellinen 

parantaminen. HIV-1-potilaiden hoitamiseen CRISPR:n avulla on kaksi lähestymistapaa: joko 

CD4+-soluihin insertoituneen virusgenomin poisto, tai viruksen leviämisen ehkäisy 

lymfosyyttien pintareseptoreita muokkaamalla.  

  

4.3.1 HIV-1 genomin poisto 

Yin et al. (2017) onnistuivat ensimmäistä kertaa poistamaan HIV-1:n kokonaan koehiiren 

perimästä. Tutkimuksessa käytettiin kolmea HI-viruksen LTR-tunnistusjaksoihin kohdistettua 

sgRNAa, kolmea gag-geeniin kohdistettua sgRNAa ja yhtä pol-geenin tunnistavaa sgRNA:ta. 

CRISPR-Cas9-menetelmän toimivuutta testattiin ensin ex vivo siirtämällä HEK293T-soluihin 

HIV-genomin sekä lusiferaasi-entsyymigeenin sisältävän pNL4-3-EcoHIV-eLuc plasmidi 

sekä pCMV-renilla-luciferaasi- reportteriplasmidi. Soluihin siirrettiin lisäksi myös erilaisia 

sgRNA-yhdistelmiä sisältäviä plasmideita. Plasmidit ekspressoivat jotakin kolmesta 

tutkittavasta HIV:n LRT- tunnistusjakson tunnistavasta sgRNA:sta sekä joko gag tai pol -

geenin tunnistava sgRNA. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin saCas9 ja spCas9- entsyymien 

tehokkuutta. Virusgenomin poistoa tutkittiin lusiferaasiaktiivisuusmittauksilla sekä PCR-

genotyypityksellä.  

 

Tutkimuksessa valmistettiin myös all-in-one- plasmidi, joka sisälsi sekä kaksi LTR-

tunnistusjaksospesifistä ja Gag ja Pol- spesifiset sgRNA:t sekä saCas9:n, ja verrattiin tällaista 

neljä sgRNA:aa sisältävää plasmidia plasmideihin, jotka sisältävät vain kaksi tai yhden 

sgRNA:n. Tutkimusryhmä onnistui nelinkertaista sgRNA-yhdistelmää käyttämällä poistamaan 

koko HIV-1 genomin. Lusiferaasiaktiivisuusmittauksien mukaan aktiivisuus laskin 

huomattavasti soluissa joihin oli siirretty LRT- sgRNA ja joko gag tai pol sgRNA, ja 

nelinkertaisen sgRNA:n sisältävissä näytteissä aktiivisuus laski lähelle nollaa.  Tutkimuksissa 

todettiin saCas9 toimivan tehokkaammin kuin spCas9, mikä todennäköisesti johtuu saCas9:n 
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pienemmästä koosta. Tutkimuksessa saavutettiin hyvin tehokas HIV-1 proviruksen poisto sekä 

in vitro että in vivo 

 

Suuri ongelma HIV-genomiin tarkennetuissa hoidossa on viruksen kyky piiloutua isäntäsoluun 

pitkäksi aikaa lepotilaan. Yksi lähestymistapa tällaisten latenttien infektioiden esiin saamiseksi 

on niin sanottu ”shock and kill”-metodi, jolla lymfosyyteissä piilevät virusgenomit saadaan 

tuottamaan viruspartikkeleita. Tällöin infektoituneet solut kuolisivat joko apoptoottisesti tai 

sitten immuunijärjestelmän toimesta (Deeks, 2012). Shock and kill-efekti voidaan saada aikaan 

kemiallisesti esimerkiksi histonideasetylaasi-inhibiittoreilla (Shirakawa et al., 2013). 

Lepotilassa olevien virioneiden herättäminen on kuitenkin riskialtista ja voi johtaa viruksen 

leviämiseen, jolloin HAART hoitoja on edelleen jatkettava varmuuden vuoksi.  

 

Vaihtoehtona olisi CRISPR/Cas9-välitteinen HIV-virionin poisto.  Tutkiessaan soluihin 

integroituneen HIV-1 genomin ekspression häiritsemistä CRISPR/Cas9:n avulla Ebina et al. 

(2013) onnistui paitsi vähentämään huomattavasti virusgenomin ekspressiota aktiivisissa 

soluissa, myös vähentämään lepotilassa olevien virusgenomien tasoa (Ebina et al., 2013). 

Tarvitaan vielä paljon tutkimusta esimerkiksi sopivan kuljetusmekanismin löytämiseksi ja 

Cas9:n todellisen spesifisyyden selvittämiseksi, mutta hoitojen kannalta tämä löydös on 

merkittävä.  

 

4.3.2 CCR5 ja CXCR4 -reseptoreiden muokkaaminen CRISPR/Cas9-tekniikalla 

Tähän päivään mennessä tunnetaan vain kaksi tapausta, joissa AIDS-potilas on parantunut 

kokonaan hoidon seurauksena. Ensimmäinen, tuntemattomampi näistä on vuodelta 1999. 

Tällöin varhaisessa vaiheessa diagnosoitua HIV-1-infektiota alettiin hoitaa ART-hoidoilla. 

Hoidot kuitenkin keskeytettiin potilaan toiveesta, ja yllättäen virusmäärä pysyikin alhaisena 

eikä infektio alkanut levitä. Syytä tähän potilaan näennäiseen parantumiseen ei ole löydetty, 

mutta on todennäköistä, että syy on geneettinen (Lisziewicz et al., 1999). Toinen, tunnetumpi 

tapaus on HAART hoitoja kymmenen vuoden ajan saanut ”Berliinin potilas” eli potilas, jolle 

tehtiin luuydinsiirto akuutin myeooisen leukemian takia (Hutter et al., 2009).  Luuydinsiirron 

takia potilaan HAART-hoidot keskeytettiin, minkä uskottiin johtavan HIV-1:n 

uudelleenleviämiseen, mutta tarkkailujakson jälkeenkään potilaan seerumista ei löydetty jälkiä 

virusinfektiosta. Täydellisen parantumisen taustalla oli luuydinluovuttajan geneettinen 

CCR5∆32-mutaatio. Tässä mutaatiossa proteiinia koodaavassa 3p21-kromosomissa on 

tapahtunut 32 emäsparin häviämä, joka johtaa frameshift-mutaatioon ja siten translaation 
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pysähtymiseen proteiinisynteesissä (Dean et al., 1996). Mutaation ansiosta CCR5- reseptoriin 

sitoutuvat HIV-1 ei siis pysty tunkeutumaan soluun.  

 

CRISPR:n käyttö HIV-1-infektioterapiana voisi perustua tämän mutaation hyväksikäyttöön. 

Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa (Liu et al., 2017) tutkimusryhmä käytti CRISPR/Cas9 

tekniikkaa muokatakseen TZM-bl- HeLa-solujen, Jurkat T-lymfosyyttien ja ihmisen CD4+-

solujen CCR5 ja CXCR4- reseptoriproteiineja. Tutkimuksessa CCR5-spesifisen opas-RNA:n 

sisältävään lenti-sgR5-Cas9-vektoriin liitettiin myös CXCR4-spesifisen opas-RNA:n 

koodausjakso. Tulosten mukaan CRISPR/Cas9-välitteisen reseptoreiden mutaation myötä 

soluista tuli sekä CCR5- että CXCR4-trooppisille HIV-1-viruksille resistenttejä (Liu et al., 

2017). Toisessa tutkimuksessa (Hou et al., 2015) todettiin, että CXCR4-reseptorin mutaatio 

Jurkat T-lymfosyyteissä, Ghost-CXCR4- ja ihmisen CD4+-soluissa aiheutti vastaavan 

resistiivisyyden. Molemmat tutkimukset osoittivat lisäksi, että CRISPR/Cas9-mutaatiot olivat 

tapahtuneet hyvin spesifisesti ja ilman sytotoksisia sivuvaikutuksia (Hou et al., 2015; Liu et 

al., 2017) 

 

Yksi mahdollinen AIDS-parannuskeino tulevaisuudessa voisi perustua kantasolusiirtoon, jossa 

vaikutus olisi samankaltainen kuten Berliinin potilaan tapauksessa. Vuonna 2014 Ye et al. 

muokkasi CRISPR/Cas9 ja TALEN-tekniikalla indusoitujen pluripotenttien kantasolujen 

(iPSC) perimään homotsygoottisen CCR5∆32-mutaation. Mutaation seurauksesta solut 

muuttuivat HIV-resistenteiksi (Ye et al., 2014). Verrattuna luuydinsiirron kautta HIV-

resistenssin saavuttamiseen tämän kaltaiset kantasoluhoidot olisivat suuri edistys, sillä 

muokattavia kantasoluja voitaisiin kerätä potilaalta itseltään, mikä vähentäisi mahdollisia 

komplikaatiota ja hylkimisreaktioita. Allogeenisessä kantasolusiirrossa immuunijärjestelmä on 

ajettava alas, mikä AIDS-potilaiden kohdalla olisi hyvin riskialtista. Autologisessa siirrossa 

vastaavaa ongelmaa ei todennäköisesti olisi (Ye et al., 2014).  

 

5. Lopuksi 

HIV-1 on ollut aina ensidiagnoosistaan asti merkittävä terveyshaitta, ja edelleen varsinkin 

kehittyvissä maissa se on vakava ja hengenvaarallinen patogeeni. Vaikka HIV-1 ja sen 

aiheuttama AIDS ovat tänä päivänä jokseenkin hallinnassa, täydellisen parannuskeinon 

löytäminen on haaste. Viimeaikaiset geenilääketieteelliset läpimurrot ovat kuitenkin 

herättäneet uutta toivoa AIDS:n parantamiseen, ja CRISPR/Cas9:n kaltaiset geenitekniikat 
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tulevat varmasti tulevaisuudessa olemaan suuressa roolissa HIV:n kaltaisten vakavien 

taudinaiheuttajien voittamisessa. Lisää tutkimusta tarvitaan, mutta jo nykyiset tutkimustulokset 

osoittavat, että CRISPR-tekniikka voisi hyvinkin toimia jonakin päivänä geeniterapiana 

AIDSiin.  
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