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Tiivistelmä 
 

Syötävät rokotteet ovat uusi kehitteillä oleva rokotemenetelmä, jossa kehon vastustuskyky 

aktivoidaan syömällä antigeenin sisältävä muuntogeeninen kasvi. Aktivoitu vastustuskyky 

reagoi kohtaamaansa antigeeniin ja alkaa tuottaa tälle vasta-aineita eli rokote tuottaa 

immuunivasteen samalla tavoin kuin perinteiset rokotteet.  

Syötävien rokotteiden valmistus tapahtuu liittämällä kasvin perimään valitun taudinaiheutta jan 

antigeeniproteiinin sekvenssi. Kun siirtogeeni on osa kasvin perimää, kasvi alkaa tuottaa geenin 

koodaamaa antigeeniproteiinia. Rokotteita voidaan valmistaa useissa eri kasvilajeissa, jotka 

tarjoavat erilaisia hyötyjä tuotantokasveina. Esimerkiksi tomaatti (Solanum lycopersicum) olisi 

hyödyllinen tuotannossa nopean kasvunsa vuoksi. Syötäviä rokotteita voidaan valmis taa 

kasvien lisäksi muun muassa levissä ja hyönteisissä, mutta pääasiassa tällaisia rokotteita on 

kehitetty ja tuotettu kasveissa. 

Syötävät rokotteet tarjoaisivat hyödyllisen vaihtoehdon immunisaatioon, jos ne saataisiin 

yleiseen käyttöön, sillä niitä on halpa tuottaa. Ne olisivat myös turvallisia, koska ne eivät sisällä 

mahdollisesti infektoivaa materiaalia, kuten heikennettyjä viruksia. Lisäksi syötävien 

rokotteiden kuljetus, jakelu ja annostelu on helpompaa kuin perinteisten rokotteiden. 

Kehittyvissä maissa syötävät rokotteet tarjoaisivat yksinkertaisen rokotustavan, sillä niiden 

tuottaminen ja jakelu eivät vaadi erityistä terveydenhuollon infrastruktuuria. Myös rokotteiden 

halvempi hinta perinteisiin rokotteisiin verrattuna olisi etu erityisesti kehittyvillä alueilla. 

Syötävillä rokotteilla voidaan immunisoida sekä ihmisiä että eläimiä. Rokotetyyppiä voidaan 

hyödyntää patogeenien, kuten virusten ja bakteerien aiheuttamien sairauksien ehkäisemisen 

lisäksi ehkäisemään myös autoimuunisairauksia, kuten ensimmäisen tyypin diabetesta.  

Rokotteiden käyttöönotto vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusta. Ongelmana ovat myös 

geenimuunneltuja kasveja koskevat säännökset erityisesti Euroopassa. Tulevaisuudessa 

syötävät rokotteet voisivat tarjota useita käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyyn. 
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1. Johdanto 
 

Edward Jennerin kehitettyä ensimmäisen rokotteen isorokkoon vuonna 1796 ja Louis Pasteurin 

jatkettua kehitystyötä, rokotteiden merkitys useiden sairauksien, kuten polion ja tuhkarokon 

leviämisen hillitsemissä on ollut huomattava. Rokotteiden keksimisen onkin sanottu olevan 

1800-luvun suurin saavutus (Kurup & Thomas, 2020). Rokotteet ovat olleet keksimisensä 

jälkeen merkittävä keino erilaisten sairauksien torjumisessa, ja ne ovat auttaneet vähentämään 

tautitaakkaa sekä kuolleisuutta. Lisäksi rokotteiden käytöllä on säästetty rahaa, koska 

sairastuneiden määrä sekä erilaiset kalliit hoitotoimenpiteet ovat vähentyneet (Mishra ym., 

2008). Rokotteet ovat myös auttaneet vähentämään antibioottien käyttöä merkittävästi, mikä on 

tärkeää antibioottiresistenssin kasvaessa nykyään yhä suuremmaksi haasteeksi (Kurup & 

Thomas, 2020). 

Rokotteet ovat valmisteita, joiden tarkoitus on tuottaa vastustuskyky eli immuniteetti erilais ia 

sairauksia vastaan ilman kyseisen taudin sairastamista (Mishra ym., 2008). Ne saavat kehon 

immuunijärjestelmän tunnistamaan taudinaiheuttajalle ominaisen antigeenin ja aktivoivat 

immuniteetin taudin varalta (Kurup & Thomas, 2020). Immuniteetti muodostuu, kun keho 

alkaa tuottaa antigeeneille vasta-aineita. Antigeenit eli proteiinit, jotka käynnistävät 

immuunijärjestelmän toiminnan ja tuottavat immuniteetin ovat keskeinen osa rokotteiden 

toimintaa (Wang ym., 2015). Kun patogeeni tunkeutuu kehoon, sen antigeenit synnyttävät 

puolustusjärjestelmän soluissa pitkän reaktiosarjan, minkä seurauksena adaptiivinen 

vastustuskyky alkaa tuottaa antigeeneille vasta-aineita. Luonnollisesti vasta-aineita syntyy vain 

kehon kohdatessa patogeenin ja sen aiheuttaessa infektion. Rokotuksilla pyritäänk in 

aktivoimaan vasta-aineiden tuotanto ennen patogeenin kohtaamista ja ilman sen aiheuttamaa 

infektiota. Vasta-aineet ovat spesifisiä kyseiselle sairaudelle ja niiden avulla keho voi estää 

taudinaiheuttajan toiminnan ennen kuin oireita sairaudesta ehtii syntyä (Nicholson, 2016). 

Perinteisesti rokotteet ovat sisältäneet tapettua tai heikennettyä taudinaiheuttajaa (Mishra ym., 

2008), mutta nykyään rokotetekniikka on kehittynyt eteenpäin niin, että käytössä on myös 

vektorirokotteita ja rokotteita, jotka sisältävät vain osia taudinaiheuttajasta, kuten DNA:ta, 

RNA:ta tai eristettyjä proteiineja, jotka toimivat rokotteen antigeeninä (Wang ym., 2015). 

Perinteiset rokotteet annostellaan useimmiten pistoksina (Saxena & Rawat, 2014). Näiden 

rinnalle on kehitetty eräs uudenlainen rokotetyyppi syötävät rokotteet, jotka voitais i in 

puolestaan annostella syömällä. Tällaisia rokotteita tuotetaan esimerkiksi geenimuunnelluissa 

kasveissa (Kurup & Thomas, 2020). 
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Perinteisissä rokotteissa olevien heikkouksien vuoksi syötäviä rokotteita on pyritty kehittämään 

vaihtoehtoisena rokotetyyppinä ratkaisemaan perinteisten rokotteiden ongelmia. Näitä ovat 

esimerkiksi mahdollinen turvallisuusriski, kun heikennettyjä taudinaiheuttajia käytetään 

rokotteen antigeeninä sekä vaatimus kylmäketjusta säilytyksen ja kuljetuksen aikana (Kurup & 

Thomas, 2020). Kylmäketjussa useimmat rokotteet tulisi pitää 2–8 celsiusasteen lämpötila ssa 

sekä säilytyksen aikana että kuljetuksessa terveyskeskuksiin. Kehittyvillä alueilla ei ole 

välttämättä tarvittavaa terveydenhuollon infrastruktuuria perinteisten rokotteiden jakelulle, 

jotta rokotteet olisivat saatavilla jokaiselle. Lisäksi rokotteet voivat olla kalliita, eikä kaikilla 

valtioilla ole mahdollisuutta hankkia rokotteita kaikille tarvitseville (Pollard & Bijker, 2021).  

Ongelmat rokotteiden saatavuudessa kehitysmaissa saivat Andrew Hiattin tutkimusryhmineen 

kehittämään vuonna 1989 vaihtoehtoisia rokotteita, joten he pyrkivät tuottamaan kasveissa 

vasta-aineita (Hiatt ym., 1989). Vasta-aineet pystyivät kuitenkin tuottamaan kehossa vain 

passiivisen immunisaation. Vuonna 1992 tohtori Charles Arntzen kehitti kollegoineen 

konseptin muuntogeenisistä kasveista, joissa voitaisiin tuottaa rokotteita sekä samalla 

annostella rokote. Rokotteen annostelu tapahtuisi syömällä muuntogeenistä kasvia, joka sisältää 

antigeeniproteiineja. Ensimmäinen syötävä rokote valmistettiin 1990-luvulla, kun 

Streptococcus mutans-bakteerin antigeeniä tuotettiin tupakkakasvin lehdissä. Vuonna 1998 

NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) instituutin tutkijat osoittivat, että 

syötävät rokotteet ovat turvallisia ja pystyvät tuottamaan merkittävän immuunivasteen. Tämän 

jälkeen syötäviä rokotteita on kehitetty useisiin eri sairauksiin, kuten tuhkarokkoon ja 

denguekuumeeseen (Saxena & Rawat, 2014). 

LuK-tutkielmani käsittelee syötäviä rokotteita sekä niiden tuottamista, hyötyjä ja ongelmia. 

Kerron ensin syötävien rokotteiden tuottamisesta ja tuotannossa vaadittavasta genomin 

muokkauksesta. Lisäksi kerron immuniteetin muodostumisesta, minkä jälkeen käsittelen 

rokotetyypin käyttökohteita sekä niiden hyötyjä ja ongelmia. Lopuksi esittelen vielä syötävien 

rokotteiden tulevaisuudennäkymiä. 
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2. Syötävien rokotteiden tuottaminen 
 

Syötäviä rokotteita tuotetaan geenimuunnelluissa kasveissa. Kyseiset rokotteet ovat 

käytännössä siirtogeenisiä kasveja eli kasveja, joiden perimään on liitetty siirtogeeni. Geeni 

liitetään kasvin perimään, jotta kasvi alkaa tuottaa geenin koodaamaa proteiinia. Siirtogeenin 

tulee olla peräisin taudinaiheuttajasta, jota vastaan immuniteetti halutaan tuottaa ja näin ollen 

sisältää kyseisen patogeenin antigeeniproteiinin sekvenssin (Kurup & Thomas, 2020). Ensin 

siirtogeeni eristetään patogeenistä, minkä jälkeen se siirretään valitulla genomin 

muokkausmenetelmällä kasvisoluihin (Saxena & Rawat, 2014). Kasvisoluun liitettynä halutun 

patogeenin, kuten bakteerin tai viruksen, antigeeniä koodaava geeni säilyttää 

immunogeenisyytensä, eli kyvyn aktivoida vastustuskyvyn, myös kasvissa (Mishra ym., 2008; 

Kurup & Thomas, 2020). Näin ollen kasviin muodostunut antigeeniproteiini käynnistää 

vastustuskyvyn toiminnan, kun kasvi syödään (Kurup & Thomas, 2020). Menetelmän 

tarkoituksena onkin saada hyödynnettyä erityisesti kasvissa tuotettu proteiini rokotekäyttöön 

(Su ym., 2021).  

Tuotantoon kannattaa valita kasveja, jotka voidaan syödä raakana, jotta kasvin valmistaminen 

ruoaksi ei hajota muodostuneita antigeenejä (Kurup & Thomas, 2020). Lisäksi kannattaa pyrkiä 

valitsemaan kasveja, jotka sisältävät runsaasti ravintoaineita. Olisi myös hyvä, jos valittu kasvi 

kasvaisi luontaisesti alueella, jossa sitä aiotaan käyttää (Mishra ym., 2008). Eläinten 

rokotuksissa puolestaan olisi hyvä huomioida, että tuotantokasvi kuuluu eläinten normaaliin 

ravintoon (Saxena & Rawat, 2014). Esimerkiksi tomaatit, banaanit, porkkanat ja pähkinät ovat 

lupaavia kasveja rokotteiden valmistusta varten (Kurup & Thomas, 2020). Su ym. (2021) 

toteavat myös, että salaatti voisi olla ideaalinen kasvi rokotteiden tuotantoon, sillä salaatin 

viherhiukkasissa on aiemmin onnistuttu tuottamaan esimerkiksi rokote denguekuumetta 

vastaan. 
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2.1 Genomin muokkaus 
 

Syötävien rokotteiden valmistus vaatii rokotetta tuottavan kasvin genomin muokkausta, jotta 

kasvi alkaisi tuottaa taudinaiheuttajan antigeeniproteiinia. Haluttu geeni siirretään kasvisoluun, 

jossa se liittyy osaksi tuman genomia (Saxena & Rawat, 2014).  

Kasvin genomia voidaan muokata eri tavoin. Siirtogeeni voidaan siirtää kasvin soluun joko 

suoraan tai vektorin välityksellä (Kurup & Thomas, 2020). Suoraan siirrettäessä haluttu DNA 

tai RNA voidaan välittää soluun biolistisella geeninsiirrolla eli niin sanotulla geenipyssyllä. 

Menetelmässä kulta- tai volframipartikkelit päällystetään DNA:lla tai RNA:lla, minkä jälkeen 

ne siirretään geenipyssyyn (Mishra ym., 2008). Geenipyssyssä heliumkaasu muodostaa 

korkean paineen, jonka avulla partikkelit ammutaan kasvisolun sisään (Kurup & Thomas, 

2020). Solun sisällä DNA vapautuu metallipartikkelista ja liittyy solun tuman genomiin (Mishra 

ym., 2008). Menetelmän etuna on nopeus, sillä geeninsiirto kestää vain noin 1–2 tuntia. Sitä 

voidaan myös hyödyntää helposti eri solutyyppeihin, soluelimiin ja solukoihin ja käyttö on 

melko yksinkertaista. Menetelmä on alun perin kehitetty juuri kasvisoluja varten, koska sen 

avulla geeni voidaan siirtää jopa kasvien vahvan soluseinän läpi (O’Brien & Lummis, 2006). 

Menetelmän huonona puolena on sen kallis hinta sekä mahdollinen kasvisolujen 

vahingoittuminen. Geenipyssyä käytetään, kun agrobakteerivälitteistä eli epäsuoraa 

siirtokeinoa ei ole mahdollista käyttää (Kurup & Thomas, 2020). Kuvissa 1. ja 2. on esitettynä 

kaksi erilaista geenipyssymallia. 

Vektorin välityksellä eli epäsuorasti geenejä siirrettäessä voidaan käyttää kasveille ominais ia 

bakteereja tai viruksia (Kurup & Thomas, 2020). Yleisesti geeninsiirrossa käytetty bakteeri on 

maaperässä esiintyvä agrobakteeri, joka infektoi kasvin ja kiinnittyy kasvisoluun. 

Infektoidessaan kasvisolun bakteeri siirtää omia geenejään solun tumaan, jossa ne liittyvät 

osaksi kasvin perimää (Virts & Gelvin, 1985). Agrobacterium tumefaciens ja Agrobacterium 

rhizogenes ovat geeninsiirrossa yleisimmin käytetyt bakteerilajit (Kurup & Thomas, 2020). 

Agrobakteerit sisältävät Ti- ja Ri-plasmideja, jotka aiheuttavat kasveille kasvaimien 

muodostusta. Ennen geeninsiirtoa plasmideja muokataan poistamalla niistä geenit, jotka 

koodaavat auksiini- ja sytokiniini-kasvihormoneita, jotta kasvainten muodostus estyisi (Kurup 

& Thomas, 2020). Lisäksi plasmidiin liitetään haluttu siirtogeeni, joka siirtyy kasvisoluun 

plasmidin mukana (Mishra ym., 2008). Menetelmä siirtää geenin pysyvästi kasvin genomiin, 

mutta on hidas eikä tuota kerralla useita geenimuunneltuja kasveja. Se kuitenkin toimii hyvin 
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ja on kustannustehokas. Agrobakteerivälitteisellä geeninsiirrolla on tuotettu syötäviä rokotteita 

esimerkiksi ebolaan ja denguekuumeeseen (Kurup & Thomas, 2020). 

 

 

Kuva 1. Helios-geenipyssy. 

 

Kuva 2. BioRad-geenipyssy. 
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2.2 Tutkimuksessa ja tuotannossa käytettyjä kasvilajeja 

 

Rokotteiden tuotannossa ja tutkimuksessa on tähän mennessä kokeiltu useita eri kasvilajeja. Eri 

lajeilla on havaittu niille ominaisia etuja sekä haittoja tuotantokasvina käyttöä ajatellen (Kurup 

& Thomas, 2020) ja (Mishra ym., 2008). Seuraavassa esimerkkejä kasvilajeista, joilla on 

potentiaalia syötävien rokotteiden suhteen: 

Peruna (Solanum tuberosum): Perunoissa voitaisiin tuottaa rokotteita jäykkäkouristukseen, 

kurkkumätään, hepatiitti B:hen ja norovirukseen. Perunaa voitaisiin myös hyödyntää 

vahvistamaan normaalia hepatiitti B-rokotetta. Eläimille perunoissa on kehitetty rokote 

minkkien enteriittivirukseen. Perunan hyödyt rokotteiden valmistuksessa olisivat tuotannon 

helppous ja säilytysmahdollisuus ilman kylmää tilaa. Suurin haitta on, että antigeenit 

denaturoituisivat ruoanlaitossa (Kurup & Thomas, 2020). Saxena & Rawat (2014) toteavat, että 

noin 50 % rokotteen proteiineista hajoaa, jos perunat keitetään ennen niiden syömistä. 

Riisi (Oryza sativa): Riisin hyötyjä ovat yleinen käyttö vauvojen ruoissa ja muodostuvan 

antigeenin suuri määrä. Riisi kuitenkin kasvaa hitaasti ja vaatii kasvihuone iden 

kasvuolosuhteet. Riisissä tuotetut rokotteet voisivat vaikuttaa merkittävästi terveyteen alueilla, 

joilla riisi on suuressa osassa ruokavaliossa (Kurup & Thomas, 2020). 

Banaani (Musa sapientum): Banaani toimisi hyvin rokotteiden valmistuksessa, koska sitä ei 

tarvitse kypsentää ennen syömistä. Antigeenien on myös havaittu säilyvän lämmityksen 

jälkeenkin. Banaani olisi halpa tuotantokasvi, mutta sen huonoja puolia ovat pitkä 

kypsymisaika ja nopea pilaantuminen kypsymisen jälkeen (Kurup & Thomas, 2020). Tutkijat 

pitävät banaania hyödyllisenä rokotteiden tuotantokasvina, koska se kasvaa kehittyvillä 

alueilla, jotka hyötyisivät syötävistä rokotteista eniten (Saxena & Rawat, 2014). 

Salaatti (Lactuca sativa): Salaatti olisi sopiva tuotantokasvi rokotteille kolibakteerin 

(Escherichia coli) aiheuttamia tauteja vastaan. Rokotteita voitaisiin tuottaa sekä eläimille että 

ihmisille. Salaatin hyötyjä olisi, että se syödään yleensä raakana (Kurup & Thomas, 2020) ja se 

kasvaa nopeasti (Mishra ym., 2008). Salaatti onkin suurimman potentiaalin omaava kasvi 

syötävien rokotteiden valmistukseen (Kurup & Thomas, 2020). 

Tomaatti (Solanum lycopersicum): Tomaatti olisi hyvä syötävien rokotteiden tuotantoon, koska 

ne kasvavat nopeasti, minkä vuoksi myös rokotteita olisi mahdollista tuottaa nopeasti. Tomaatit 

voidaan syödä raakana, minkä lisäksi ne voitaisiin esimerkiksi kuivata. Tämä helpottais i 

kuljetusta rokotteita tarvitseville alueille. Tomaattien kohdalla tuotannossa voitaisiin hyödyntää 
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niiden monimuotoisuutta esimerkiksi koon ja värin suhteen. Eri värisissä tomaateissa voitais i in 

tuottaa eri antigeenejä, jolloin erilaisia antigeenejä sisältävät tomaatit olisi helppo erottaa 

toisistaan. Tomaateissa rokotteita on kehitetty esimerkiksi malariaa ja HIV:ta (human 

immunodeficieny virus) vastaan (Saxena & Rawat, 2014). 

Porkkana (Daucus carota): Porkkanoissa on kehitetty lupaavia rokotteita HIV:ta, kolibakteer ia 

ja Helicobacter pyloria eli helikobakteeria vastaan. Porkkana olisi terveellinen vaihtoehto 

syötävien rokotteiden tuottamiseen (Kurup & Thomas, 2020). 

Tupakka (Nicotiana tabacum): Tupakassa kehitettiin ensimmäinen syötävä rokote (Saxena & 

Rawat, 2014). Tupakkaa hyödynnetäänkin syötävien rokotteiden tutkimuksessa ja se on tähän 

käyttöön hyvä mallikasvi. Varsinaisesti rokotteiden tuotannossa kasvia ei kuitenkaan voitais i 

käyttää, koska se sisältää myrkyllisiä yhdisteitä (Mishra ym., 2008). 

 

3. Immuniteetin tuotto syötävillä rokotteilla 

 

Syötävien rokotteiden toimintatarkoitus on aktivoida sekä humoraalista että limakalvo jen 

immuniteettia (Mishra ym., 2008). Ne vaikuttavat erityisesti limakalvojen immuniteett i in 

(Kurup & Thomas, 2020). Limakalvojen immuunipuolustus suojaa sekä limakalvoja että kehoa 

haitallisilta mikrobeilta. Tärkeä tämän puolustuksen kannalta on limakalvojen imukudos eli 

MALT-järjestelmä (mucosa-associated lymphoid tissue), joka toimii itsenäisenä 

puolustusjärjestelmänä. Se koostuu erilaisista imukudoksista, kuten umpilisäkkeestä ja 

nielurisoista ja Peyerin levyistä suolistossa (Holmgren & Czerkinsky, 2005). 

Limakalvojen immuunipuolustus on tärkeä, sillä suurin osa patogeeneistä aloittaa infektoinnin 

limakalvon pinnalta esimerkiksi hengitysteissä tai ruoansulatuskanavassa. Koska limaka lvot 

ovat ensimmäinen kehon puolustuslinja, niiden immuniteetti on merkittävää tehokkaan 

puolustuksen muodostuksessa (Wang ym., 2015). Eri rokotetyypit aiheuttavat vasta-aineiden 

muodostumista eri tavoin kehon eri osissa. Tehokkaat immunisaatiokeinot limakalvo jen 

puolustusjärjestelmälle ovat syötävät tai nenän kautta annostellut rokotteet (Mishra ym., 2008). 

Syötävät rokotteet synnyttävät erityisesti ohutsuolessa ja sylkirauhasissa merkittävän vasta-

aineiden tuotannon (Holmgren & Czerkinsky, 2005). 

Kun syötävänä rokotteena toimivan siirtogeenisen kasvin solut hajoavat ruoansulatukse ssa 

entsyymitoiminnan myötä, niiden sisältämät antigeenit vapautuvat (Saxena & Rawat, 2014). 
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Suolistossa antigeeneihin sitoutuvat M-solut (microfold cells) (Kurup & Thomas, 2020), jotka 

voivat kuljettaa niitä eteenpäin limakalvon läpi. Antigeenit aktivoivat B-soluja, jotka siirtyvät 

limakalvojen imukudokseen ja erilaistuvat plasmasoluiksi. Plasmasolut tuottavat 

immunoglobuliiniA- eli IgA-vasta-aineita (Mishra ym., 2008), jotka ovat suurilta osin 

vastuussa limakalvojen hankitusta immuunipuolustuksesta (Holmgren & Czerkinsky, 2005). 

 

4. Syötävien rokotteiden käyttömahdollisuudet 

 

Nykyään syötäviä rokotteita kehitellään sekä ihmis- että eläinlääketieteen käyttöön (Kurup & 

Thomas, 2020). Ihmisille rokotteita on kehitetty useisiin eri sairauksiin, kuten hepatiitti B:hen, 

malariaan ja tuhkarokkoon. Näistä lupaavimpia ovat tuhkarokkoa ja hepatiitti B:tä vastaan 

kehitetyt rokotteet. Malariaa vastaan rokotteiden toimintaa pitää vielä parantaa ja tuotettavan 

antigeenin määrää lisätä, jotta rokotteella saadaan tuotettua riittävä immunisaatio (Mishra ym., 

2008). Eläimille syötäviä rokotteita on kehitetty muun muassa vesikauhuun ja Newcastlen 

tautiin, joista jälkimmäiseen kuolee siipikarjaa erityisesti kehittyvissä maissa (Su ym., 2021; 

Saxena & Rawat, 2014). Rokotteiden käyttöä on tutkittu myös kissoilla, koirilla ja minkeillä 

(Su ym., 2021).  

Ihmisillä menetelmää on suunniteltu käytettäväksi autoimmuunisairauksien ehkäisyyn, sillä 

syötävät rokotteet voisivat hillitä autoimmuunireaktioita, joissa kehon puolustusjärjeste lmä 

käyttäytyy virheellisesti ja hyökkää kehon omia soluja vastaan. Apua syötävistä rokotteista 

voisi olla esimerkiksi ensimmäisen tyypin diabetekseen, nivelreumaan ja MS-tautiin eli 

multippeliskleroosiin (Mishra ym., 2008). Syötävistä rokotteista on etsitty ratkaisua myös 

Alzheimerin tautiin, jossa beta-amyloidiproteiini aiheuttaa haittaa aivosoluille ja häiritsee 

solujen välisiä yhteyksiä. Tätä vastaan on pyritty kehittämään rokotetta, joka vahvista is i 

immuunijärjestelmää ja estäisi beta-amyloidin toimintaa ja näin ollen Alzheimerin taudin 

syntyä. Syötävillä HPV- eli papilloomavirusrokotteilla voitaisiin puolestaan estää 

kohdunkaulan syövän syntyä (Saxena & Rawat, 2014). 

Mishra ym. (2008) kertovat artikkelissaan syötävien rokotteiden hyödyntämisestä diabeteksen 

synnyn ehkäisyssä. Ensimmäisen tyypin diabetes aiheutuu kehon puolustusjärjeste lmän 

hyökkäyksestä haiman beetasoluja vastaan, mistä seuraa, että haima ei pysty tuottamaan 

insuliinia. Tutkimusta menetelmän soveltamisesta on tehty hiirillä, joilla on havaittu ns. 

esidiabetes (Ma ym., 1997). Hiirille syötettiin perunoita, joissa oli tuotettu diabetekseen 
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syntyyn liittyvää proteiinia glutamaattidekarboksylaasia. Näin immuunijärjestelmä totutettiin 

kestämään kyseistä antigeeniä, jotta autoimmuunireaktiota kehon soluja vastaan ei tapahtuis i. 

Tutkimuksessa havaittiin, että siirtogeenisten kasvien syöttäminen hiirille vähensi merkittäväs t i 

niiden sairastumista diabetekseen. Hoidon jälkeen vain 20 % hiiristä sairastui diabetekseen, kun 

ilman hoitoa sairastumisprosentti oli 70 %. Tutkimus todistaa, että syötävät rokotteet voisivat 

olla hyödyllisiä autoimmuunisairauksien hoidossa (Ma ym., 1997). 

Su ym. (2021) kuvaavat artikkelissaan syötävien rokotteiden käyttömahdollisuuksia eläimillä. 

He keskittyvät rokotteiden hyödyntämiseen kalateollisuudessa. Kalankasvatuksessa kalojen 

määrä samoissa altaissa on hyvin suuri, joten olosuhteet ovat sopivat erilaisten tautien nopealle 

ja laajalle leviämiselle. Infektiot ovatkin merkittävä uhka tuotannolle ja voivat aiheuttaa suuria 

rahallisia menetyksiä. Myös kaloista tuotetun ruoan laatu ja turvallisuus ovat vaarassa 

infektioiden myötä. Lisäksi on vaara, että taudinaiheuttajat leviävät ympäristöön ja tartuttavat 

luonnossa eläviä yksilöitä. Kalojen tuotannossa käytettävät antibiootit ja lääkkeet ovat 

haitallisia ympäristölle sekä mahdollisten ruokaan jäävien lääkejäämien että 

antibioottiresistenssin vuoksi, joten rokotteet voisivat tarjota ekologisen, turvallisen ja 

tehokkaan tavan estää tautien leviämistä. Tämän myötä ihmisille voitaisiin tarjota yhä 

turvallisempia raaka-aineita. 

Yleensä kalojen rokotteet annetaan pistoksina. Hyötyinä pistoksina annetuissa rokotteissa on 

helposti säädettävä annoskoko ja immuunivaste, mutta heikkoutena menetelmän hitaus, kaloille 

aiheutuva stressi sekä kallis hinta. Syötävät rokotteet voisivat tarjota mahdollisuuden annostella 

rokotetta helposti, minkä lisäksi niiden syöttäminen kaloille olisi stressitöntä (Su ym., 2021). 

Kasvien lisäksi syötäviä rokotteita olisi mahdollista tuottaa myös esimerkiksi levä- tai 

hiivasoluissa (Kurup & Thomas, 2020). Levissä tuotetut rokotteet olisivat hyödyllisiä kalojen 

immunisaatiossa, sillä ne sisältävät myös hyviä ravintoaineita, kuten proteiineja (Su ym., 2021). 

Rokotemääriä olisi kuitenkin hankala määritellä jokaiseen tilanteeseen sopivaksi esimerkik s i 

mahdollisen suolistossa tapahtuvan antigeenien hajoamisen ja eri kalalajien ominaisuuks ien 

vuoksi (Su ym., 2021).  
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5. Syötävien rokotteiden hyödyt 
 

Syötävät rokotteet tarjoavat useita hyötyjä tavallisiin rokotteisiin nähden, sillä niiden jakelu 

olisi yksinkertaista ja tuotanto halpaa. Hyötyjä rokotetyypin käytöstä saataisiin erityises t i 

kehittyvillä alueilla, joilla rokotteiden säilytys ja jakelu voi olla haasteellista kuumien 

olosuhteiden vuoksi. Useimmat pistettävät rokotteet vaativat säilytystä kylmässä. Lisäksi 

pistoksena annettavien rokotteiden annostelu voi olla haastavaa steriilien tilojen vähäisyyde n 

vuoksi (Mishra ym., 2008). Kehittyvissä maissa pistettävien rokotteiden ongelmana on myös 

kallis hinta, minkä vuoksi kaikki tarvitsevat eivät saa niitä käyttöönsä (Saxena & Rawat, 2014). 

Syötävät rokotteet säilyvät paremmin ja niiden kuljetus on helpompaa kuin tavanomais ten 

rokotteiden, koska kuljetus ja jakelu eivät välttämättä vaadi säilytystä kylmässä (Mishra ym., 

2008). Syötävien rokotteiden tuotanto puolestaan on halpaa, koska valmistus ei vaadi yhtä 

hienoa ja kallista tekniikkaa kuin perinteiset rokotteet (Kurup & Thomas, 2020). Eräs 

perinteinen rokotetyyppi on kokonaisista heikennetyistä viruksista tehdyt rokotteet. Tällais ia 

rokotteita käytetään muun muassa influenssarokotteina ja niiden valmistus alkaa 

influenssavirusten kasvatuksesta kananmunissa. Seuraavaksi virukset erotellaan 

kasvatusalustastaan esimerkiksi sentrifugin avulla. Tuote myös inaktivoidaan esimerkik s i 

formaldehydillä ja puhdistetaan suodattamalla (Kon ym., 2016). Tällaisten rokotteiden 

valmistus käsittää siis useita työvaiheita ja erilaisia teknisiä välineitä, mikä tekee niiden 

valmistuksesta kalliimpaa. Koska kasveissa tuotetut rokotteet eivät sisällä eläviä ja infektoivia 

taudinaiheuttajia (Kurup & Thomas, 2020) tai muuta infektoivaa materiaalia, kuten koodaavia 

geenejä (Wang ym., 2015), ne eivät myöskään vaadi puhdistusta. 

Syötävien rokotteiden tuotanto ei vaadi bioreaktoreita eikä rokotteiden käsittelyä kasvien 

kasvatuksen jälkeen. Tuotanto tapahtuu fotosynteesin myötä aurinkoenergialla ja sitoo 

hiilidioksidia, mikä selittää tuotannon matalaa hintaa sekä tekee siitä hyvin 

ympäristöystävällistä. Tuotantoa olisi myös helppo laajentaa tarvittaessa, sillä se ei riipu 

esimerkiksi bioreaktoreiden koosta tai määrästä (Su ym., 2021). Lisäksi kasvit voitais i in 

kasvattaa paikallisesti alueella, jossa niitä tullaan käyttämään rokotteina (Saxena & Rawat, 

2014). Esimerkkinä mainittakoon, että Kurupin & Thomasin (2020) mukaan 40 eekkeriä maata 

riittäisi tuottamaan hepatiitti B-rokotteet koko Kiinan väestölle vuosittain. 40 eekkeriä vastaa 

noin 16:ta hehtaaria. Kasvisolut ovat olleet myös biosynteettisesti hyviä tuotannossa, sillä 

niiden on havaittu pystyvän prosessoimaan tuotettua proteiinia hyvin translaation jälkeen 

esimerkiksi laskostamalla, mikä on lisännyt tuotteen immunogeenisyyttä (Su ym., 2021).  
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Syötävien rokotteiden käyttö on helppoa eikä niiden antaminen vaadi suuria määriä koulutettua 

terveydenhoitohenkilökuntaa tai steriilejä tiloja, minkä vuoksi niiden käyttö olisi helppoa myös 

kehittyvissä maissa (Mishra ym., 2008). Koska syötävien rokotteiden annostelu ei vaadi 

pistämistä, niitä voidaan jakaa ilman neuloja tai muitakaan lääketieteellisiä välineitä (Su ym., 

2021). Ilman pistämistä ja neuloja annetut rokotteet tarjoavat myös mieluisamman vaihtoehdon 

potilaille ja saavat myöntyväisemmän vastaanoton (Wang ym., 2015). Pistoksen 

sivuvaikutukset, kuten pistokohdan aristus jäisivät pois syötäviä rokotteita käytettäessä (Kurup 

& Thomas, 2020). Rokotetyyppiä olisi lisäksi mahdollista käyttää eri ikäisillä ihmisillä, eikä 

sen myötä käytössä olisi rajoitteita iänkään suhteen (Saxena & Rawat, 2014). 

Syötävät rokotteet ovat turvallisia, sillä ne eivät sisällä kokonaisia eläviä patogeenejä, vaan vain 

näiden proteiineja, joiden avulla immuniteetti tuotetaan (Kurup & Thomas, 2020). 

Tavanomaisissa rokotteissa, joissa on hyödynnetty esimerkiksi heikennettyjä taudinaiheuttaj ia, 

on puolestaan riskinä taudinaiheuttajan palautuminen virulenttiin eli tartuttavaan muotoonsa 

(Wang ym., 2015). Erityisesti henkilöille, joilla on heikentynyt vastustuskyky esimerkik s i 

lääkityksen, synnynnäisen immuunipuutteen tai HIV-infektion vuoksi, heikennettyjä 

taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet voivat olla turvallisuusriski, sillä rokotteen sisältämät 

taudinaiheuttajat voivat alkaa lisääntyä heidän soluissaan. Tällaisia rokotteita ei voida käyttää 

heikomman puolustuskyvyn omaavilla henkilöillä (Pollard & Bijker, 2021). Kasveissa tuotetut 

rokotteet on todettu turvallisiksi ihmisille sekä eläimille useissa prekliinisissä ja kliinis issä 

kokeissa (Su ym., 2021). Kasveissa voidaan tuottaa myös yhtäaikaisesti useampia siirrettyjä 

geenejä, joten samalla rokotuksella olisi mahdollista siirtää kehoon useampia eri antigeene jä 

(Mishra ym., 2008). Rokotteilla, jotka sisältävät useita antigeenejä, voitaisiin rokotettava 

suojata useilta patogeeneiltä yhtä aikaa (Saxena & Rawat, 2014). 

Kaikkia sairauksia vastaan ei ole ollut mahdollista kehittää perinteistä rokotetta, joten syötävät 

rokotteet voivat tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia immunisaatioon. Esimerkiksi Lymen tautia 

eli borrelioosia vastaan ei ole käytössä olevaa rokotetta (Nigrovic & Thompson, 2007), mutta 

syötävää rokotetta borrelioosia vastaan on kehitetty (Kurup & Thomas, 2020). 

 

 

  



15 

 

6. Syötävien rokotteiden ongelmat 
 

Ongelmia syötävien rokotteiden käyttöönotossa aiheutuu sekä biologisista syistä tuotannossa 

että yhteiskunnan säädöksistä ja rajoituksista. Ongelmana on pidetty muun muassa sitä, että 

tuotetut antigeenit hajoavat vatsassa ennen kuin immuniteetti ehtii muodostua, sillä 

mahalaukussa on hyvin happamat olosuhteet ja proteiineja hajottavia ruuansulatusentsyymejä. 

Toisaalta kasvisolujen vahva soluseinä voi kuitenkin estää liian aikaista hajoamista. Myös 

kasvien valmistaminen ruoaksi, esimerkiksi perunoiden keittäminen, voi hajottaa rokotteen 

sisältämiä antigeeniproteiineja, joten rokotteiden tuotantoon tulee valita kasveja, jotka voidaan 

syödä raakana (Mishra ym., 2008).  

Ongelmallista syötävissä rokotteissa on myös se, että rokotemäärät eivät ole välttämättä täysin 

tasaiset eri kasvilajien tai saman lajin yksilöiden välillä. Vielä ei ole myöskään tarpeeksi tietoa, 

mitkä olisivat sopivia annoksia immuniteetin tuottoon tai kuinka kauan immuniteetti säilyis i 

(Mishra ym., 2008). Liian pieni määrä antigeenejä mahdollistaisi tautien leviämisen ja toisaalta 

liian suuret määrät rokotetta voisivat myös olla haitallisia. Lisäksi vauvojen kanssa syötävien 

rokotteiden annostelu voi olla haastavaa, sillä vauva saattaa syödä vain osan rokotteesta. 

Pienten lasten kohdalla rokotemäärät voitaisiin tiivistää pienempään annokseen annostelun 

helpottamiseksi. Ei myöskään ole varmaa tietoa siitä, kuinka kauan antigeenit säilyvät kasveissa 

(Saxena & Rawat, 2014). Toisaalta ongelmia voi tuottaa myös itse kasvin huono säilyvyys. 

Kurup & Thomas (2020) toteavat, että esimerkiksi banaanin huono puoli syötävänä rokotteena 

on sen nopea pilaantuminen. 

Muita ongelmia ovat muun muassa se, että heikennetyt tai tapetut taudinaiheuttajat antigeeninä 

tuovat rokotteelle hyvän immunogeenisyyden, mutta syötävät rokotteet, jotka ovat 

antigeeniensä puolesta turvallisempia, useimmiten menettävät osan tästä ominaisuudes ta. 

Syötävät rokotteet eivät siis välttämättä tuota yhtä vahvaa immuniteettiä, kuin esimerkik s i 

perinteisemmät rokotteet (Wang ym., 2015). Kasvisoluissa on rokotteita tuotettaessa 

biosynteettisten hyötyjen lisäksi ollut myös epävarmuutta erilaisissa biosynteettisissä proteiinin 

muokkauksissa, kuten glykosylaatiossa ja metylaatiossa sekä tuotetun proteiinin määrässä ja 

laadussa. Tämä aiheuttaa epävarmuustekijän rokotteiden annosteluun (Su ym., 2021). 

Haasteena on ollut myös rokotteiden vastaanotto ja hyväksyminen yleiseen käyttöön (Kurup & 

Thomas, 2020), sillä osa ihmisistä ajattelee geenimuunneltujen kasvien olevan vaarallisia sekä 

ihmisille että ympäristölle. Merkittävä este syötävien rokotteiden kaupalliselle käytölle on 
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geenimuunneltujen kasvien rajoitukset erityisesti Euroopassa (Su ym., 2021). Toisaalta 

säännöstely syötävien rokotteiden tuotannossa on tarpeellista, sillä sen pitäisi tapahtua erillään 

esimerkiksi ruoaksi tuotettavista kasveista. Rokotekasvien tuotanto ja säilytys siis vaatisivat 

omat tilansa kasvatukseen ja varastointiin (Saxena & Rawat, 2014). 

 

7. Syötävien rokotteiden tulevaisuus 
 

Syötävät rokotteet ovat vielä uusi menetelmä ja niiden tutkimuksen on ylitettävä haasteita ennen 

kuin rokotetyyppi on mahdollista saada yleiseen käyttöön (Mishra ym., 2008). Haasteita 

rokotteiden yleistymiselle asettavat esimerkiksi valtioiden lait ja säädökset. Yhdysvallat on 

johtava maa geenimuunneltujen kasvien tuotannossa (Turnbull ym., 2021), mutta Kurup & 

Thomas (2020) toteavat artikkelissaan, ettei Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto 

kuitenkaan ole hyväksynyt vielä yhtään syötävää rokotetta käyttöön, koska ne luokitellaan 

geenimuunneltuihin viljelykasveihin. Euroopan unionissa geenimuunneltujen kasvien säätely 

on tarkkaa eikä tällaisia satoja juurikaan kasvateta. Ainoastaan Espanjassa ja Portugalissa 

viljellään kaupallisesti geenimuunneltuja kasveja (Turnbull ym., 2021). Syötävien rokotteiden 

hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista tulisikin tiedottaa tehokkaammin, jotta ne hyväksyttäis i in 

laajempaan käyttöön (Kurup & Thomas, 2020). 

Jotta syötävät rokotteet saataisiin otettua käyttöön tulevaisuudessa, niiden toimintaa pitäisi 

pyrkiä edelleen parantamaan. Nykyään syötävien rokotteiden tutkimuksessa pyritään muun 

muassa parantamaan tuotettavien antigeenien määrää sekä puhtautta siirtogeenisissä kasveissa. 

Samalla tuotanto yritetään kohdistaa optimaalisimpaan kohtaan kasvisoluissa (Su ym., 2021). 

Antigeenien määrä pitäisi saada yhdenmukaiseksi ja taata niiden säilyvyys varastoinnin aikana, 

jotta kasvien käyttö rokotukseen olisi mahdollista (Saxena & Rawat, 2014). 

Syötäville rokotteille voisi olla tulevaisuudessa useita käyttökohteita sekä ihmisten että eläinten 

immunisaatiossa. Noin 30 miljoonaa lasta maailmassa ei tällä hetkellä saa tarvittavia rokotteita. 

Uusi rokotetyyppi voisi kasvattaa rokotekattavuutta sekä estää sairastumisia ja 

kuolemantapauksia erityisesti kehittyvissä maissa (Saxena & Rawat, 2014). Ruoantuotannossa 

puolestaan voitaisiin hyödyntää eläinten syötäviä rokotteita. Tähän liittyen Su ym. (2021) 

toteavat, että erityisesti kalojen rokotteille olisi laajempaa tarvetta, jotta kalateollisuus voisi 

turvata paremmin kalojen terveyden sekä tuotettavan ruoan turvallisuuden.  
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Syötävät rokotteet omaavat suuren potentiaalin tulevaisuuden rokotetyyppinä (Saxena & 

Rawat, 2014) ja niiden nykyisistä haasteista huolimatta odotettavissa onkin, että syötävät 

rokotteet hyväksytään lopulta yleiseen käyttöön (Su ym., 2021).  

 

8. Yhteenveto 

 

Syötävät rokotteet ovat uusi rokotetyyppi, joka voisi tarjota useita hyötyjä rokottamiseen. 

Hyötyjä voitaisiin saavuttaa erityisesti kehittyvillä alueilla, joilla perinteisten rokotteiden käyttö 

voi olla haastavaa esimerkiksi terveydenhuollon infrastruktuurin puutteiden vuoksi. Syötävien 

rokotteiden hyötyjä ovat helppokäyttöisyys ja turvallisuus, sillä ne voidaan annostella 

ruuansulatuksen kautta eivätkä ne sisällä infektoivaa materiaalia, kuten heikennettyjä viruks ia. 

Syötävien rokotteiden tuotanto on myös halpaa verrattuna perinteisempiin rokotetyyppeihin. 

Syötävissä rokotteissa on kuitenkin vielä ongelmia, sillä eri kasveissa muodostuvat 

antigeenimäärät eivät ole yhtenäiset. Tarkkaa tietoa ei ole vielä myöskään siitä, mikä määrä 

syötävää rokotetta olisi sopiva tuottamaan immuniteetin kehossa. Tuotantoa ja antigeenien 

muodostumista kasveissa pitäisi siis tutkia vielä lisää, jotta riittävä ja tasalaatuinen immuniteet t i 

tällä rokotetyypillä saavutettaisiin. Rokotetyypin hyödyt pitäisi myös saada laajempaan tietoon, 

jotta niihin suhtautuminen olisi myönteisempää ja ne saataisiin yleiseen käyttöön. 

Geenimuunneltujen valmisteiden säätely on esimerkiksi Euroopassa hyvin tarkkaa, joten 

syötävien rokotteiden yleistymistä edistäisi rajoittavien käytäntöjen muuttaminen. 

Syötäviä rokotteita voitaisiin hyödyntää sekä ihmisten että eläinten immuniteetin tuottoon. 

Eläinten rokottaminen syötävillä rokotteilla olisi helppoa ja tuottaisi eläimille huomattavas t i 

vähemmän stressiä kuin pistämällä annostellut rokotteet. Eläinten rokottamisesta olisi hyötyä 

esimerkiksi ruoantuotannossa. Syötävät rokotteet omaavat myös muita käyttömahdollisuuks ia, 

kuten autoimmuunisairauksien ehkäisyä. Tutkimuksissa on havaittu, että syötävien rokotteiden 

käytöllä pystytään estämään esimerkiksi ensimmäisen tyypin diabeteksen puhkeamista hiirillä. 

Tulevaisuudessa syötävät rokotteet voisivat olla yleinen rokotuskeino. Rokotteiden 

käyttöönotto vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimuksia ja rokotteiden kehittymistä sekä muutoks ia 

geenimuunneltuja valmisteita koskevassa lainsäädännössä. Tutkijat kuitenkin luottavat siihen, 

että rokotetyyppi yleistyy tulevaisuudessa ja mahdollistaa rokotekattavuuden ulottamisen yhä 

useammille ihmisille erityisesti köyhissä maissa. 
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