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1. Tiivistelmä 
 

Maapallon väestönkasvu muodostaa merkittävän haasteen ruuantuotannolle. Yhtälö on vaikea, kun 

ruokaa tarvitaan yhä enemmän, mutta viljelylle tarjolla olevan pinta-alan määrä pienenee. 

Maanviljelyn parissa on harjoitettu eläinten ja kasvien tuotanto-ominaisuuksien parantamista sen 

historian aikana jalostuksen avulla. Perinteinen jalostus on tarkoittanut risteyttämistä lajien välillä, 

ja tuotanto-ominaisuuksiltaan hyvien yksilöiden suosimista lajin sisäisessä jalostuksessa. Jalostus 

on tuottanut laajan kirjon maataloudessa hyödynnettäviä lajeja, lajikkeita ja rotuja. Ongelmallista 

perinteissä jalostuksessa on sen hitaus. Se tapahtuu aina sukupolvi kerrallaan. Samanaikaisesti 

kasvitaudit ovat muodostuneet merkittäväksi ongelmaksi maanviljelykselle. Tätä on edesauttanut 

yksilajisten suurviljelmien synty. Perinteisesti tauteja on torjuttu myrkyillä. Tautien torjumisessa 

hyödynnetään lisäksi ekologiaan perustuvia ratkaisuja, kuten eri lajien vuorottelua viljelyaloilla, 

jolloin yksittäisen kasvilajin taudinaiheuttajat häviävät välillä maaperästä. Geenitekniikka on 

uusimpia sovelluksia tautien torjunnassa. 

 

Geenitekniikan menetelmistä perinteisimpiä ovat yhdistelmä-DNA-tekniikka, biolistinen 

geeninsiirto, elektroporaatio ja mikroinjektio. Tuoreempi innovaatio on CRISPR/Cas -tekniikka, 

joka perustuu bakteerien ja arkkien immuunipuolustukseen. Useita geenimuuntelun menetelmiä on 

mahdollista hyödyntää vastustuskyvyn parantamiseksi kasveilla. Tutkielman esimerkkitapauksissa 

ilmenee varsin lupaavia tuloksia sekä siirroista että mutaatioiden tekemisestä. 

 

Geenitekniikka on ristiriitainen aihe niin lainsäädännöllisesti, ekologisesti kuin eettisestikin. 

Riskeistä kasvien geenimuuntelussa ilmenevät voimakkaimpana ekologiset vaikutukset 

viljelyalueiden lähiseuduilla, erityisesti mikäli muunnellut kasvit leviävät ympäristöön. 

Lainsäädäntö vaihtelee maittain, mutta yleisesti voi sanoa, että kasvit, joiden omaa genomia on 

muokattu, ovat hyväksyttävämpiä, kuin siirtogeeniset yksilöt. 
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2. Johdanto 

 

Kun ottaa huomioon maapallon väestömäärän voimakkaan kasvun viime vuosisadalta alkaen, ja 

tämän kasvun jatkuessa edelleen, on ruuan riittävyys muodostunut hyvin kriittiseksi asiaksi 

elinmahdollisuuksien takaamisessa kaikkialla maapallolla. Ongelmana on myös se, että väestön 

lisääntyessä viljelypinta-ala on pienentynyt ja edelleen pienenee. Tämä johtuu luonnollisestikin 

kaupunkien ja asutuskeskusten laajenemisesta. Väestömäärän ennustetaan yhä kasvavan, jolloin 

ongelma samaa tahtia moninkertaistuu. Ilmastonmuutos tuo vielä oman, osin tuntemattomankin 

vaikutuksensa viljelykasvien elinmahdollisuuksille (El-Mounadi ym., 2020).  

 

Historian aikana ihminen on jalostanut kotieläimiä ja kasveja haluamaansa suuntaan. Tavoitteena on 

ollut tehostaa niiden kasvua ja vahvistaa sekä parantaa niitä ominaisuuksia, jotka eläin- tai 

kasvituotannon kannalta ovat tärkeitä. Esimerkkejä löytyy tehostuneesta maidontuotannosta, sikojen 

ja muiden teuraseläinten kasvaneesta painosta, ja viljojen jalostuksesta pienisiemenisistä 

luonnonkasveista suuren satomäärän tuottaviksi maatalouskasveiksi. Tämä on tapahtunut suurelta 

osin aikana, jolloin geeneistä tai mutaatioista ei ole ollut mitään tietoa (El-Mounadi ym., 2020). 

Kehitys biotieteissä on kuitenkin mahdollistanut jalostuksen viemisen uudelle tasolle. Viimeisinä 

vuosikymmeninä perinteisen jalostuksen rinnalle ovat nousseet geenitekniset menetelmät, jotka 

mahdollistavat elävien eläinten ja kasvien genomien muokkauksen. 

 

Elävien organismien geenien muokkaus on bioteknologian menetelmä, jossa muutetaan eliön DNA-

sekvenssiä poistamalla sieltä osia tai lisäämällä niitä. Menetelmiä, joilla geenimuuntelua tehdään, 

on useita erilaisia riippuen tavoitteesta ja käyttökohteesta (Lanigan ym., 2020). Genomia voidaan 

karkeasti ottaen muokata kolmella tavalla, geenisekvenssin osien poistamisilla, niiden lisäämisillä 

tai jonkin sekvenssin osan korvaamisella geenin ulkopuolisella sekvenssillä. Jälkimmäisen kohdalla 

puhutaan geeninsiirrosta (Lanigan ym., 2020). Sekvenssin osia lisäämällä voidaan estää geenin 

ilmentyminen, mutta sitä käytetään myös uuden geneettisen informaation lisäämiseen genomissa. 

Sekvenssin osan korvaaminen ulkopuolisella geenimateriaalilla on käyttökelpoinen tapa, kun 

halutaan estää jonkin tietyn geenin ilmeneminen, mutta yhtä aikaa käynnistää uuden siirretyn 

geenin toiminta. Poistamisilla voidaan saada aikaan geenin ilmenemisen estyminen tai päinvastoin 

voidaan poistaa sellainen osa sekvenssistä, joka estää geenin ilmenemisen. Niillä voidaan 

halutessaan myös muuttaa koodattavan proteiinin rakennetta ja toimintaa (Lanigan ym., 2020).  
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Yleisesti tarkasteltuna geenimuuntelusta voidaan löytää ratkaisuja maapallon ruokaongelmiin. 

Tässä tutkielmassa käsittelemäni kasvien vastustuskyvyn vahvistaminen on varmasti yksi osa-alue, 

josta voidaan löytää uusia hyödyllisiä ratkaisuja. Samoin kasvien muihin ominaisuuksiin, kokoon, 

satoisuuteen ja säänkestävyyteen voidaan löytää geenimuuntelun saralta keinoja, joilla näitä 

ominaisuuksia pystytään parantamaan. Tutkielmassa perehdytään näihin tutkimusesimerkkien 

kautta. Pohjustuksena aiheelle luodaan katsaus myös yleisemmin geenimuunteluun ja sen 

menetelmiin sekä kasvitautien merkitykseen maataloudelle ja muulle ihmistoiminnalle. Tämän 

lisäksi tutkielmassa käsitellään geenimuuntelun käyttöön liittyviä riskejä, geeniteknologian 

lainsäädännöllistä asemaa eri maissa, ja yleistä suhtautumista tähän bioteknologian osa-alueeseen.  

 

 

3.  Geenitekniikan menetelmät 

 

Geenitekniikassa pyritään eliöiden perimän keinotekoiseen muuttamiseen. Pääsääntöisesti se 

voidaan tehdä kahdella tavalla, muokkaamalla yksilön omaa genomia, tai siirtämällä vierasta 

DNA:ta yksilön genomin osaksi. Kasveilla käytetään useita geenitekniikan menetelmiä, kuten 

yhdistelmä-DNA-tekniikkaa, biolistista geeninsiirtoa ja CRISPR (Clustered Regularly-Interspaced 

Short Palindromic Repeats) -tekniikkaa. Yhdistelmä-DNA-tekniikka pitää sisällään geeninsiirron jo 

itsessään, mutta sitä voidaan käyttää työkaluna laajasti muissakin geeniteknisissä töissä esimerkiksi 

geenin varastointiin muokkaustoimenpiteitä varten. Yhdistelmä-DNA-tekniikka on 

yksinkertaistettuna sitä, että yhdestä eliöstä leikataan geeni, varastoidaan se bakteeriin ja siirretään 

bakteerin mukana toiseen eliöön (Roberts, 2019). Biolistinen geeninsiirto, jossa perintöaines 

ammutaan geenipyssyllä kohdesolukkoon, on perinteinen geeninsiirtomenetelmä kasveilla. 

Mikroinjektio ja elektroporaatio ovat myös pitkään kuuluneet geeniteknologian harjoittajien 

työkalupakkiin. Ensin mainittu on eräänlainen geenitekniikan perusversio, siinä DNA ruiskutetaan 

neulalla kohdesoluun. Elektroporaatio hyödyntää sähköä, joka solukalvon läpi johdettuna avaa 

kalvon huokosia mahdollistaen DNA:n siirtymisen solun ulkopuolelta sisälle (Mandal & Bach, 

2018). CRISPR/Cas (CRISPR Associated Protein) on mielenkiintoinen, varsin tuore keksintö 

bioteknologian alalla. Cas-proteiini on olennainen osa kyseistä menetelmää, koska se kykenee 

leikkaamaan taudinaiheuttajien nukleiinihapposekvenssejä. CRISPR/Cas-tekniikkaa voidaan 

käyttää mutaatioiden tekemiseen haluttuihin kohdegeeneihin, mutta CRISPR/Cas-kompleksi 
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voidaan siirtää vektorin välityksellä myös osaksi kohdeyksilön genomia, jolloin se toimii siellä 

ikään kuin luonnollisena osana immuunipuolustusta (El-Mounadi ym., 2020). 

 

3.1. Yhdistelmä-DNA-tekniikka – geeninsiirtojen perusta 

 

Geeninsiirrot perustuvat bakteerien plasmideja hyödyntävään yhdistelmä-DNA-tekniikkaan. 

Yhdistelmä-DNA-tekniikan voi karkeasti kuvata siten, että yhdestä yksilöstä eristetään haluttu 

geeni, joka siirretään toiseen yksilöön, jonka halutaan ilmentävän tätä geeniä. Isäntägenomista 

leikattu DNA siirretään bakteeriin, jonka plasmidiin on restriktioentsyymillä leikattu sopiva alue, 

mihin eristetty DNA liitetään ligaasientsyymin toimesta. Bakteeria voidaan käyttää varastona 

DNA:lle, jolloin perintöaines voidaan sujuvasti eristää siitä tutkimuksia varten. Bakteereita voidaan 

siis käyttää geenikirjastoina, joista geenejä voidaan tarvittaessa kerätä tutkimustarpeisiin. 

Plasmidiin siirretty geeni voidaan myös siirtää edelleen jollekin toiselle eliölle, jonka halutaan 

ilmentävän kyseistä geeniä. Tarvittaessa geeniä voidaan varastobakteerissa myös helpommin 

muokata, kuin mitä alkuperäisessä isännässään. Toisinaan tavoitteena voi olla pelkästään siirtää 

jokin tietty geeni bakteerille tarkoituksena tuottaa proteiinia esimerkiksi lääkkeiden valmistusta 

varten (Mandal & Bach, 2018). Lääkkeistä voi mainita insuliinin ja malarialääke arteminisiinin 

tuotannon esimerkkeinä yhdistelmä-DNA-tekniikan käytännön sovelluksesta (Roberts, 2019). 

Mandal & Bach (2018) pitävät nimenomaan lääketieteen alaa yhdistelmä-DNA-tekniikan 

merkittävimpänä soveltamisalueena. Lääketuotannon lisäksi he mainitsevat geeniterapian, jossa 

siirretään geenejä potilaan somaattisiin soluihin, tyypillisesti vaikkapa perinnöllistä 

immuunipuutosta hoidettaessa.  

 

3.1.1. Yhdistelmä-DNA-tekniikan käytännöt 

 

Yleisesti kuvattuna yhdistelmä-DNA -tekniikassa prosessi etenee niin, että geeni eristetään 

luovuttajasolusta (engl. ”donor”), proteiinit puhdistetaan näytteestä proteaasientsyymikäsittelyllä ja 

muu liuos erotetaan DNA:sta uuttamalla ja sentrifugin avulla. Monistaminen tehdään PCR-

menetelmällä, ja DNA:n laatu ja määrä tarkistetaan elektroforeesiajolla tai esimerkiksi UV-valossa 

tarkastelemalla (Roberts, 2019). Onnistuneesti monistettu perintöaines liitetään johonkin vektoriin. 

Tällaisena voi toimia plasmidi, agrobakteeri, jokin keinotekoisesti valmistettu vektori tai muu 

DNA:ta säilyttävä komponentti. Vektori ei pelkästään ole varastona DNA:lle, vaan vektorin 
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välityksellä perintöaines myös siirretään kohteeseensa. Mikäli vektorina toimii plasmidi, kuten 

tavallista on, siihen leikataan aukko, johon liitettävä geeni kiinnitetään. Leikkauksessa käytetään 

restriktioentsyymiä, ja kiinnitys suoritetaan ligaasientsyymin avulla. Mukaan sijoitetaan 

markkeriksi esimerkiksi antibioottiresistenssin tuottava geeni, jolloin kasvattamalla bakteereja 

antibiooteille altistettuna voidaan varmistua, että bakteerikanta sisältää vain niitä yksilöitä, joissa on 

varastoitu DNA. Plasmidit ovat hyvin yleisiä vektoreja sen takia, että niitä voidaan käyttää laajasti 

ristikkäin eri bakteerilajien välillä (Roberts, 2019). 

 

Kasveilla vektorina käytetään usein Agrobacterium tumefaciens -bakteerin plasmidia. 

Agrobakteerisiirrolla tavoitellaan joko sitä, että siirretty DNA integroituu osaksi kasvisolun perimää 

siirtyen seuraaville sukupolville, tai vaihtoehtoisesti DNA siirretään tumaan, jossa se koodaa 

proteiineja, muttei kuitenkaan liity osaksi kasvin genomia. Edellä mainitusta käytetään 

englanninkielistä nimitystä ”stable transformation”, jälkimmäisestä ”transient transformation” 

(Hwang ym., 2017). Onnistuakseen agrobakteerisiirto vaatii, että bakteerin Ti-plasmidissa on 

siirretyn DNA:n eli T-DNA:n lisäksi niin kutsuttu virulenssialue, joka koodaa T-DNA:n 

prosessoimiseen tarvittavia proteiineja. Nämä proteiinit mahdollistavat T-DNA:n kuljettamisen ja 

liittämisen kasvin genomiin (Hwang ym., 2017). Agrobakteerin tarttuminen on ensimmäinen 

geeninsiirron viidestä päävaiheesta (Kuva 1.). Ensimmäiseksi agrobakteeri pyrkii tunnistamaan 

kasvisolussa olevat yhdisteet, jotka toimivat sille signaaleina käynnistäen sen virulenssialueen 

toiminnan. Virulenssialueen koodaamien proteiinien avulla T-DNA:ta ryhdytään siirtämään 

kasvisolun sisään, jossa edellä mainitut proteiinit yhdessä kasvisolun omien proteiinien kanssa 

kuljettavat T-DNA:n edelleen tumaan. Lopulta tumaan päästyään, siirretty DNA voi integroitua 

kasvisolun alkuperäiseen juosteeseen (Hwang ym., 2017). 
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Kuva 1. Havainnekuva agrobakteerivälitteisen geeninsiirron vaiheista. Päävaiheet ovat: 1. Bakteerin 

tarttuminen. 2.Kasvisolun signaalien havaitseminen. 3.T-DNA:n siirto kasvisoluun. 4.T-DNA:n 

siirto tumaan. 5.T-DNA:n integroituminen ja ilmentymisen alkaminen (Hwang ym., 2017). 

 

3.2. Biolistinen geeninsiirto 

 

Kasveilla käytettävässä biolistisessa geeninsiirrossa yksilön geneettistä materiaalia siirretään toiseen 

niin sanotun geenipyssyn avulla. Geenipyssyllä ammutaan kullasta, volframista tai muista raskaista 

metalleista valmistettuja ammuksia, jotka on peitetty siirrettävällä perintöaineksella. Soluseinän 

läpäistyään, DNA vapautuu soluihin, siirtyen tumaan ja liittyen osaksi kasvin genomia. Siirron 

jälkeen soluista viljellään uusia kasviyksilöitä, jotka testataan sen selvittämiseksi, sisältääkö niiden 

genomi siirretyn geenin. Testauksessa hyödynnetään mukana siirrettävää markkeria, joka voi olla 

esimerkiksi selkeästi havaittavan ominaisuuden aikaansaava toinen geeni. Biolistinen sirto 

toteutetaan useimmiten viljeltyyn kallussolukkoon, mutta siirtoja on mahdollista tehdä myös jo 

erikoistuneeseen solukkoon. Geenipyssyä voidaan käyttää muuhunkin kuin geenien siirtoon. 

Biolistisesti voidaan siirtää kokonaisia kasvin solukkoja, kuten meristeemejä, sekä soluelimiä, 

esimerkiksi mitokondrioita. Toissijaisena menetelmänä sitä voidaan käyttää agrobakteerisiirroissa 
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vahingoittamaan kasvisolukkoa, jotta bakteerien on helpompi edetä soluihin (Ozyigit & Yucebilgili 

Kurtoglu, 2020).  

 

Biolistisen geeninsiirron onnistuminen riippuu muun muassa käytettävien ammushiukkasten koosta 

ja koostumuksesta, sekä tietysti DNA:n määrästä ja laadusta. Suuri määrä DNA:ta voi vahingoittaa 

kasvin solukkoa. Liian pienen määrän tullessa kyseeseen luonnollisestikin pienenee 

todennäköisyys, että DNA pääsee etenemään tumaan ja osaksi genomia. Eräs ongelma biolistisessa 

geeninsiirrossa on se, että sisään ammutut DNA:n osat ovat alttiita joutua hiljennetyiksi solun 

puolustautuessa. Ympäristön olosuhteet kosteuden, lämpötilan ja valon osalta ovat myös tekijä, joka 

pitää huomioida siirtoa tehdessä. Pääsääntöisesti siirtoja voidaan tehdä normaaleissa 

huoneolosuhteissa lämpötilan ja valaistuksen osalta. Riittävä kosteus on luonnollisesti tärkeää 

kasvatettavalle solukolle (Ozyigit & Yucebilgili Kurtoglu, 2020). 

 

3.3. Elektroporaatio ja mikroinjektio 

 

Elektroporaatiossa perintöaineksen siirtämisessä käytetään hyväksi sähkövirtaa, jolla vaikutetaan 

kohdesolun solukalvoon. Menetelmän tausta on siinä, että solukalvon huokosten toiminta perustuu 

luonnostaankin sähköisen potentiaalin eroihin solukalvolla. Kun kalvolle muodostetaan 

keinotekoisesti sähkökenttä, huokoset avautuvat ja DNA:n siirtyminen solun sisälle on mahdollista. 

Kasveilla soluseinä tuottaa hankaluuksia elektroporaatiossa. Soluseinä suojaa ja tukee solua estäen 

samalla molekyylien diffuusion seinän ulkopuolen ja solun sisäpuolen välillä. Tätä ongelmaa 

väistetään sillä, että kohteena käytetään protoplasteja, soluseinästä kuorittuja kasvisoluja. 

Elektroporaatiomenetelmää pidetään hyvänä sen takia, että se onnistuu usein eikä riski solujen 

vahingoittumisesta ole niin suuri kuin esimerkiksi biolistisessa siirrossa. Mekaaniset 

siirtomenetelmät aiheuttavat usein myös siirroksen mukana tulevan solumateriaalin sakkautumista 

kohdesolukkojen kanssa, jolloin DNA ei pääse vapautumaan soluihin. Elektroporaation 

hyödyntäessä solujen normaalia kuljetusreittiä, perintöaines pääsee varmemmin sisälle soluun 

(Mandal & Bach, 2018). 

 

Mikroinjektio on siirtomenetelmistä periaatteeltaan yksinkertaisin. Pelkistetyimmässä muodossaan 

nukleiinihapot ruiskutetaan mikroneulalla suoraan kohdesolun tumaan. Yleinen 
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tutkimuskäyttökohde ovat hiiret ja rotat, joiden munasoluja voidaan mikroinjektiolla muokata 

siirtogeenisiä eläimiä luotaessa. Munasolut ovat suurina soluina helpohkoja kohteita (Mellott ym., 

2013). Kasveilla mikroinjektion käyttö on elektroporaation ohella helpottanut niihin tehtäviä 

geeninsiirtoja (Rivera ym., 2012). Käytännön sovelluksia löytyy tämänkin menetelmän kohdalla 

lääketieteestä, jossa mikroinjektiota hyödyntäen voidaan siirtää sekä lääkkeitä että geenihoidoissa 

geenejä soluihin kudoksia rikkomatta. Mikroinjektion hyvä puoli on, että oikeaan kohteeseen 

osuessaan siirron onnistuminen on kohtalaisen varmaa. Huonona puolena mikroinjektiossa on se, 

että usein siirto halutaan tehdä suurempaan solumäärään kerralla mihin mikroinjektio on aikaa 

vievä. Siirtomenetelmässä on lisäksi vaatimuksena se, että onnistuminen edellyttää suurta tarkkuutta 

myös suorittajalta, sillä kohdesolujen koko, muoto ja sijainti tulee tuntea tarkasti. Pienet solut, 

joihin on neulalla vaikea osua eivät myöskään järkeviä kohteita. Mellott ym. (2013) pohdiskelevat 

että mikroinjektio olisi tietokoneen ohjaamana automatisoituna järjestelmänä käyttökelpoisempi 

siirtomenetelmä (Mellott ym., 2013).  

 

3.4. CRISPR/Cas 

 

CRISPR:t ovat DNA-sekvenssejä, joita löytyy bakteerien ja arkkien genomista. Ne ovat tärkeä osa 

edellä mainittujen eliöiden immuunipuolustusjärjestelmää. Ensimmäisen kerran kyseiset sekvenssit 

havaittiin E. colilla. CRISPR:t toistuvat sekvenssissä niin, että niiden välissä on noin 30 emäsparin 

mittaisia sekvenssejä, jotka ovat peräisin sellaisten virusten DNA:sta, jotka ovat aiemmin 

infektoineet kyseisen solun. Tällä tavoin bakteerin tai arkin genomissa on ikään kuin kirjasto 

taudinaiheuttajien perimästä. CRISPR:ien transkriptoituessa, kohdatuista viruksista peräisin olevat 

sekvenssialueet muodostavat oppaana toimivan lyhyen RNA-jakson. Tämä RNA liittyy Cas-

proteiiniin. Muodostuneen kompleksin tarkoituksena on tunnistaa viruksen sekvenssi RNA:n avulla, 

kiinnittyä siihen ja leikata se Cas-endonukleaasin toimesta (El-Mounadi ym., 2020). 

 

Geeninmuokkaus CRISPR/Cas-teknologialla aloitettaan sunnittelemalla keinotekoinen Cas-

proteiinia opastava RNA, jota nimitetään sgRNA:ksi (Single-Guided RNA). DNA:n leikkaus 

saadaan näin kohdistettua haluttuun geeniin. Tähän on kehitetty avuksi useita tietokoneohjelmia, 

jotka laskevat myös esimerkiksi todennäköisyyden kohdealueen ulkopuolisille ei-halutuille 

mutaatioille. Cas ja sgRNA pakataan vektoriin, johon lisätään myös promoottori ja mahdolliset 

markkerit, joiden avulla voidaan havainnoida ne yksilöt, joissa toimenpide on onnistunut. Kasveilla 
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tapahtuvissa siirroissa tämä vektori puolestaan transformoidaan bakteerikuljettajaan, usein 

agrobakteeriin, jonka välityksellä siirto kasviin tapahtuu. Kohdegeeni sekvensoidaan siirron 

onnistumisen tarkistamiseksi. Ensimmäisestä sukupolvesta voidaan risteytyksin jalostaa jälkipolvia, 

jotka kantavat CRISPR:iä genomissaan (El-Mounadi ym., 2020). 

 

Kasvien genomin muokkauksessa tavallisimmin käytetään tyypin II CRISPR/Cas-systeemiä 

useiden erilaisten joukosta. Tyyppi II on eristetty S. pyogenes -bakteerilta, joka on ihmisessä 

esiintyvä muun muassa ihoinfektioita aiheuttava bakteeri. Kasveilla erityispiirteenä CRISPR/Cas-

siirroissa on mahdollisuus käyttää protoplasteja vektoreina. Protoplastivälitteisesti voidaan siirtää 

sgRNA:sta ja Cas-proteiinista muodostettu ribonukleoproteiinikompleksi. Etuna siinä on, että 

kasviin ei tällöin tarvitse siirtää vierasta DNA:ta (El-Mounadi ym., 2020).  

 

Uudempaa tekniikkaa CRISPR/Cas-menetelmän alalla ovat emäsmuokkaajat. Ne ovat Cas-

proteiinin osia, jotka on yhdistetty ohjaavan RNA:n kanssa sytidiinideamiinientsyymiin. Näin 

pystytään vaihtamaan emäksiä G:sta A:han ja C:sta T:en. Emäsmuokkaajia käytettäessä juostetta ei 

tarvitse katkaista ja halutut mutaatiot saadaan tehtyä tarkemmin (El-Mounadi ym., 2020). 

 

 

 

4.  Kasvitaudit 

 

Kasvit ovat monien eri bakteerien, virusten ja sienten isäntäorganismeja. Evoluution aikana jotkin 

taudinaiheuttajat ovat erikoistuneet tiettyihin kasviryhmiin. Tämän taustalla on geneettisiä ja 

genomisia tekijöitä. Tietyt geenit voivat altistaa itsessään sairauksille tai useiden geenien 

yhteisvaikutus genomin tasolla voi aiheuttaa altistumisen. Villeistä kasveista jalostetut viljelykasvit 

ovat luonnossa esiintyvien sukulaistensa tavoin alttiita infektioille. Merkittävä viljelykasvi vehnä 

(Triticum aestivum) on esimerkiksi altis eräälle sienen aiheuttamalle taudille (Wang, ym., 2020). 

Suurviljelmien yleistyminen ja osittain niistä johtuva maaperäeliöstön yksipuolistuminen ovat 

luoneet hyvät olosuhteet kasvitaudeille säilyä, lisääntyä ja levitä. On huomattava, että ihminen on 
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siis itse edesauttanut tautien leviämistä. Tästä todistavat myös myrkyille vastustuskykyiset 

taudinaiheuttajapopulaatiot (He ym., 2016). 

 

Maapallon väestömäärän lisääntyessä ja viljelyskelpoisen maan samalla vähetessä ruoka- ja 

rehukasvien tuotannon varmistaminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista haasteista. Näiden 

tuoreiden ongelmien lisäksi haastetta viljelylle tuovat kasvitautiepidemiat, jotka ovat vaivanneet 

ihmiskuntaa jo maanviljelyn synnystä lähtien. Edellä mainitsemastani viljelmien suuresta koosta, ja 

varsinkin niiden yksipuolisuudesta johtuen viljelmät ovat nykyisin entistä alttiimpia taudeille ja 

ruokajärjestelmä haavoittuvampi niiden seurauksille (He ym., 2016). 

 

4.1. Kasvitaudit ja maanviljely 
 

Luonnon olosuhteissa patogeenin ja isännän välillä vallitsee evolutiivinen kilpavarustelu, jossa 

taudinaiheuttaja muuttuu tartuttavammaksi ohittaakseen isäntänsä immuniteetin. Isäntää taas 

evolutiivinen paine ajaa kehittymään enemmän vastustuskykyiseksi. Ekologiset olosuhteet ovat 

tavallisesti sellaiset, joissa isäntiä esiintyy laikuittaisesti ja populaatiot ovat pieniä sekä yksilöt 

pitkäikäisiä (He ym., 2016). Nykyaikaisessa maanviljelyssä olosuhteet ovat päinvastaiset. Viljelmät 

ovat laajoja, yhtenäisiä ja samanikäisistä kasveista koostuvia yhden lajin hallitsemia alueita. Tämä 

ensinnäkin antaa taudinaiheuttajille hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen leviämiseen, ja toiseksi 

antaa evolutiivisessa kilpavarustelussa niille edun suhteessa isäntäkasveihinsa. Jatkuvan viljelyn 

vuoksi patogeenien ja kasvien vuorovaikutus ei pääse myöskään katkeamaan, joten 

taudinaiheuttajat eivät häviä viljelmästä kasvisukupolven vaihtuessa (He ym., 2016). 

 

Luonnollisen ekologisen dynamiikan murentumisen lisäksi nykyaikaisessa maanviljelyssä 

taudinaiheuttajia suosivat monilla alueilla ilmenevä maaperän laadun heikkeneminen, josta aiheutuu 

kasveille vastustuskyvyn laskua heikentyneen ravinteiden saannin seurauksena. Lisäksi maaperässä 

elävien taudinaiheuttajien osuus voi köyhässä maaperässä nousta hyvin suureksi (He ym., 2016). 

Maaperää heikentävät saasteet, myrkkyjen käyttö, maan pakkautuminen ja orgaanisen jätteen 

korjaaminen viljelmiltä. He ym. (2016) toteavat, että tauteja torjuttaessa kemiallisesti, monesti itse 

asiassa edesautetaan pitkällä aikavälillä niiden menestymistä, kun taudinaiheuttajat sopeutuvat 

vastustuskykyisiksi myrkyille. 
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4.2. Kasvitautien perinteinen torjunta 
 

Taudinaiheuttajien nopea evoluutio tuottaa niiden torjunnassa haasteita. Samojen torjunta-aineiden 

tai vastustuskykyiseksi jalostettujen lajien käyttö johtaa helposti siihen, että patogeenit ennen pitkää 

ohittavat suojan. Viime vuosikymmeninä torjunta-aineiden käytön suhde saatuun satoon on ollut 

negatiivinen (He ym., 2016). On huomattava myös, että kaikkia taudinaiheuttajia ei pystytä 

torjumaan kemiallisestikaan, kuten esimerkiksi Afrikan banaaniviljelmillä tuhoa aiheuttavaa 

Xanthomonas campestris -bakteeria (Tripathi ym., 2014). 

 

Viljelykasvien tauteja on historian saatossa torjuttu sekä ekologiaan pohjautuvilla menetelmillä, 

kuten viljelypaikan kasvilajien vuorottelemisella ja maaperän aurauksella, että kemiallisesti 

torjunta-aineilla. Erityisesti niin sanotun vihreän vallankumouksen jälkeen torjunta on perustunut 

vahvasti teollisiin myrkkyihin (He ym., 2016). Torjunta-aineita pyritään nykyisin käyttämään niin, 

että huomioidaan kasvilaji, ympäristön tyyppi ja taudinaiheuttajan resistenssi myrkkyä kohtaan. 

Näin pystytään optimoimaan torjuntatoimet taloudellisessa ja ekologisessa mielessä (He ym., 2016). 

 

Menestyksekkäässä kasvitautien torjunnassa yhdistetään useita menetelmiä. Osana näitä 

hyödynnetään myös torjunta-aineita, mutta lisäksi käytetään myös ekologiaan pohjautuvia 

ratkaisuja. Tavoitteena on saavuttaa suurempaa hyötyä pienemmillä kustannuksilla verrattuna vain 

yhden menetelmän käyttöön. Yksi osa on vastustuskyvyn luominen kasville, joka voidaan toteuttaa 

geenitekniikan menetelmillä tai jalostuksen avulla. Lajien ja lajikkeiden risteyttämisten on havaittu 

useissa tapauksissa olevan hyödyllisiä myös kasvin käyttöominaisuuksien suhteen (He ym., 2016). 

Geenitekniikan avulla pystyttäneen nopeuttamaan jalostusta, koska haluttuja geenejä voidaan lisätä 

tai sammuttaa keinotekoisesti ilman useamman sukupolven ajan kestävää risteyttämistä, eikä 

kasviristeytyksissä toisinaan ilmenevä polyploidia eli useamman kromosomiston läsnäolo sotke 

geenien ilmentymistä (Jia ym., 2017). 
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5. Geenimuuntelun käyttö kasvitautien torjunnassa 
 

Nykypäivänä geenimuunneltuja kasveja on viljelykokeiluissa ja -käytössäkin useissa eri maissa. 

Muuntogeenisiä viljalajikkeita on kymmeniä (Kumar ym., 2020). Ensimmäisiä geeniteknologiaan 

perustuvia sovelluksia alettiin hyödyntämään kasvitautien torjunnassa 1980-luvulla. Tuolloin 

todettiin mahdolliseksi saada aikaan vastustuskykyisiä kasveja siirtämällä taudinaiheuttajan geenejä 

kasviin. Tuohon aikaan ilmiön syy ei kuitenkaan ollut täysin tiedossa. Tällä menetelmällä, jota 

englanniksi nimitetään ”pathogen-derived resistance” (PDR) saatiin lupaavia tuloksia, jotka johtivat 

vastustuskykyisten viljojen laajaan kaupalliseen hyödyntämiseen. Erityisesti virustauteja vastaan 

sen havaittiin toimivan, kun kasvi altistettiin geeneille, jotka koodaavat viruksen kuoren proteiineja 

(Zhao ym., 2020). Hieman myöhemmin havaittiin, että ilmiön taustalla on RNA-interferenssi 

(RNAi), jossa geenin sekvenssiä vastaavan kaksijuosteisen RNA:n läsnäolo saa aikaan 

geeniekspression estymisen geenin koodaaman lähetti-RNA:n tuhoutumisen takia. Prosessi etenee 

monen eri proteiinin ja RNA:n vuorovaikutuksena. Kasveilla RNA-interferenssissä DCL-ryhmän 

proteiinit aiheuttavat RNA:n esiasteen muuttumisen siRNA:ksi tai mikro-RNA:ksi. Nämä yhtyvät 

AGO-ryhmän proteiinien kanssa muodostaen RNA:n hiljennyskompleksin RISC (RNA-Induced 

Silencing Complex). Lopulta RISC tarrautuu lähetti-RNA:han ja pilkkoo sen. RNAi on kaikilla 

eukaryooteilla esiintyvä geenin hiljentämisen mekanismi (Shan, 2010). Kasveilla RNAi:lla on 

merkittävä rooli kasvun ja kehityksen säätelyssä, mutta se on myös luontaisesti osa kasvin 

vastustuskykyä. RNAi:n mekanismin tultua tunnetuksi, siihen pohjautuvia geeniteknologisia 

menetelmiä on kehitetty entisestään (Zhao ym., 2020). RNAi:ta hyödyntävien siirtogeenisten 

kasvien luominen on kuitenkin aikaa vievää, eikä aina taloudellisestikaan kannattavaa, ja lisäksi 

siirtogeenisten organismien käyttöön liittyy lainsäädännöllisiä esteitä useissa maissa (Zhao ym., 

2020).  

 

Geeniteknologian kehityksen myötä avautui mahdollisuus muokata geneettistä informaatiota 

solujen sisällä. Niin sanotuista sinkkisormiproteiineista ja transkription aktivaattoritekijöiden 

kaltaisista proteiineista löytyy erityinen alue, joka kykenee tarttumaan DNA:han. Tämän alueen 

(DBD, DNA-Binding Domain) eristämällä ja yhdistämällä se entsyymeistä saatavaan ei-spesifiseen 

DNA:n leikkausalueeseen, muodostuu sinkkisorminukleaasi ZFN (Zinc Finger Nuclease) tai 

aktivaattoritekijöiden kaltaisia proteiineja hyödynnettäessä nukleaasi TALEN (Transcription 

Activator-Like Effector Nuclease). Nämä olivat varhaisimmat työkalut perintöaineksen 

muokkaamiseen suoraan kohdesolussa. Nykypäivänä ZFN- ja TALEN -menetelmät geenin 
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muokkauksessa ovat suurelta osin korvautuneet muilla geeniteknisillä ratkaisuilla, kuten 

CRISPR:lla tai yhdistelmä-DNA-tekniikkaa hyödyntävillä poistoilla, lisäyksillä ja kokonaisten 

geenien siirroilla (Zhao ym., 2020). 

 

CRISPR/Cas-teknologian keksiminen ja sen käytön laajeneminen yleiseksi geenitekniikan 

menetelmäksi on merkinnyt suurta askelta myös kasvitautien torjunnassa. Kyseinen tekniikka 

perustuu prokaryoottien immuunijärjestelmään, joten useimmat kasvien taudinaiheuttajat eivät 

pysty ohittamaan sen avulla luotua immunipuolustusta, joka poikkea niille tutusta 

eukaryoottisolusta. Myös ei-haluttujen mutaatioiden välttäminen on CRISPR/Cas-teknologian 

johdosta helpottunut, koska järjestelmää koodaavan geenin promoottoriksi voidaan liittää sellainen, 

joka käynnistyy vasta taudinaiheuttajan tunkeutuessa soluun. CRISPR/Cas-menetelmää voidaan 

käyttää tehokkaasti myös RNA-viruksia vastaan. Kohdentaessaan leikkauksen viruksen RNA:sta 

koostuvaan genomiin, isäntäkasvin DNA ei vahingoitu ja kasvin oma, RNAi:n perustuva puolustus 

eliminoi jäljelle jääneen viruksen RNA:n (Zhao ym., 2020). 

 

Koska erilaisten kasvitautien kirjo on hyvin laaja, ja niihin vaikuttavia erilaisia geneettisiä tekijöitä 

sen takia runsaasti, käyn seuraavassa tutkimusesimerkkien pohjalta läpi kulloisessakin 

tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena olevien geenien merkitystä kasvin vastustuskyvyn 

muodostumisessa, ja sitä minkälaisia muuntelutoimia niihin kohdistetaan, sekä selostan 

aikaansaatuja tuloksia koskien vastustuskyvyn kattavuutta. Jaan käsittelyni pääpiirteittäin kahteen 

osaan: geenien muokkaamiseen kohdekasvissa ja geenien siirtoon lajien tai yksilöiden välillä. 

 

 

5.1. Geeninmuokkaus kohdekasvissa - esimerkkitapauksia 

 

Kasvin elintoimintoihin, kasvuun ja kehitykseen vaikuttava eIF4E-geeni on myös 

virusvastustuskyvyn kannalta kiinnostava. Kyseinen geeni koodaa proteiineja, jotka avustavat 

translaation alkamisessa. On havaittu, että kyseisen geenin eri alleeleista jotkin antavat luonnostaan 

suojan kasveja isäntinään käyttävien potyviruksien (Potyvirus) aiheuttamaa tartuntaa vastaan. Toiset 

taas saattavat jopa altistaa kasviyksilön tartunnalle (Bastet ym., 2017). On näyttöä, että tiettyjen 

alleelien aikaansaama vastustuskyky perustuu niiden koodaamien proteiinien pinnan 
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sähkövarauksen poikkeavuuksiin, sekä muutoksiin pinnan hydrofobisuudessa. Tällaisia alleeleja 

esiintyy siis luonnostaankin, mutta niitä voidaan luoda myös keinotekoisesti. Bastet ym. (2019) 

tunnistavat eIF4E-geenistä kuusi sellaista mutaatiota, jotka aikaansaavat vastustuskyvyn 

kohenemisen potuviruksien aiheuttamia tartuntoja kohtaan. Kuitenkin näiden kesken on vaihtelua 

suojan kattavuudessa (Bastet ym., 2019). Pistemutaation tekeminen lituruohon (Arabidopsis 

thaliana) eIF4E-geenin lokukseen sai aikaan täyden suojan potyviruksiin kuuluvaa nauriin 

mosaiikkivirusta vastaan (Pyott, ym. 2016). Mutaation kohdistaminen geenin avoimeen 

lukukehykseen aiheutti ei-toiminnallisten proteiinien koodaamisen, jonka syyksi paikannettiin 

aikaisen lopetuskodonin muodostuminen käsittelyn seurauksena. Tavoitteen mukaisesti 

mutaatioiden todettiin olleen suurimmaksi osaksi yhden nukleotidin lisäyksiä tai poistumia. 

Mutaatio tehtiin CRISPR-Cas-teknologialla. Vertailuryhmänä olleesta villityyppipopulaatiosta 

sairastui virusaltistuksen jälkeen 92,5 %. Mutaatioiden periytyminen jälkeläisillä todettiin myös. 

Hyvin merkittävänä voidaan pitää sitä, että muokattujen kasvien fenotyypissä ei muuten havaittu 

eroavaisuuksia villeihin yksilöihin, mikä viittaa siihen, että ei-toivotuilta, vahingossa tapahtuneilta 

mutaatioilta vältyttiin (Pyott ym., 2016). 

 

Hieman samantyyppinen tilanne on sitruskasveihin kuuluvalla greipillä (Citrus x paradisa). Sen 

genomissa on geeni CsLOB1, joka altistaa kasvin Xanthomonas citri -bakteerin aiheuttamalle 

taudille (Zou ym., 2021). Tauti on yleinen Citrus-suvun kasveilla ja yksi sen tunnistettavimmista 

oireista on rakkuloiden kasvu lehtiin, mikä lopulta voi tappaa kasvin (Jia ym., 2017). CsLOB1-geeni 

koodaa Zoun ym. (2021) mukaan proteiineja, jotka osallistuvat soluseinän ylläpitoon, 

sytokiniiniaineenvaihduntaan ja solunjakautumiseen. Ne myös aktivoivat muiden geenien 

ilmentymistä, ja osa näistä geeneistä vaikuttaa soluseinän uudelleenmuotoutumiseen, osan toimiessa 

hormonien säätelyketjussa. Soluseinän antama suoja voi näin ollen pettää ja bakteerin onnistuu 

päästä vajanaisesta soluseinästä sisälle. Zou ym. (2021) pitävät näitä tekijöitä syynä siihen, miksi 

geenillä on altistava vaikutus bakteeritartunnalle ja oireiden pahenemiselle. Muutkin Xanthomonas-

suvun bakteerit hyödyntävät tätä alttiutta, joten mahdolliset resistenssin luovat mutaatiot antavat 

todennäköisesti suojan myös muita suvun lajeja vastaan (Jia ym., 2017). 

 

Samoin kuin Pyottin, ym. (2016) työssä lituruoholla, greipinkin kohdalla CRISPR-Cas9-

teknologialla tehty pistemutaatio onnistui pääosin tavoitteessaan vastustuskyvyn luomisessa. 

Kohteena oli ensimmäisen eksonin konservoitunut alue mainitussa CsLOB1-geenissä. Suoja ei 



17 
 

kuitenkaan ollut aivan täydellinen, sillä osassa muokatuista kasveista todettiin varsinaisen 

tutkimusajan päätyttyä X. citri -bakteerin aikaansaaman taudin oireita, joskaan ei yhtä voimakkaina 

eikä laajalle levinneinä kuin villityyppin greipeillä (Jia ym., 2017). Pääosa syntyneistä mutaatioista 

oli yhden emäksen lisäyksiä, joko adeniinejä tai tymiinejä. Jian ym. (2017) mukaan tämä riittää 

muuttamaan lukukehyksen niin, että geenin altistava vaikutus poistuu. Toisaalta muunnelluilla 

kasveilla myöhemmin ilmenneet oireet voivat viitata siihen, että jotkin oikealle alueellekin tehdyt 

mutaatiot eivät olleet riittäviä muuttamaan proteiinien koodausta niin, että tautiherkkyys olisi 

vähentynyt. Sekvenssiin saatiin aikaan myös deleetioita, joista useimmat olivat lyhyitä, korkeintaan 

22 emäsparin mittaisia. Vaikutus oli näillä vastaava kuin lisäyksillä. Kaikista lyhimmissä 

poistumissa tavanomaisin oli guaniinin ja adeniinin deleetio (Jia ym., 2017). 

 

Toisin kuin Pyott ym. (2016), Jia ym. (2017) eivät kasvattaneet useampaa sukupolvea. Tämä olisi 

välttämätöntä menetelmän hyödyntämisessä viljelykäytössä, sillä lainsäädännöt eri maissa 

pääsääntöisesti kieltävät sellaisten kasvien hyödyntämisen, joiden genomissa on keinotekoinen 

Cas9 ja sgRNA (Jia ym., 2017). Ei-tavoiteltuja fenotyyppisiä vaikutuksia eivät Jia ym. (2017) 

havainneet. Todennäköinen syy tähän on, että greipillä on geenejä, jotka ovat toiminnaltaan 

samankaltaisia CsLOB1-geenin kanssa. Täydellinen varmuus fenotyyppisistä vaikutuksista olisi 

kuitenkin greipin kaltaisella lajilla vaatinut useamman vuoden mittaisen tarkkailun, jolloin olisi 

pystytty havainnoimaan kasvin kukintaakin (Jia ym., 2017). Kohdealueen ulkopuoliset mutaatiot 

pysyivät myös poissa, ainakin niiltä alueilta, jonne niitä todennäköisimmin tulee ja jotka sen takia 

tarkastettiin. Jia ym. (2017) peräänkuuluttavat, että tulevaisuudessa näiden ei-toivottujen 

mutaatioiden seulominen laajemmalta alueelta on tärkeää, mikäli menetelmää halutaan hyödyntää 

kaupallisesti. 

 

5.2. Esimerkkejä geeninsiirrosta 
 

Erilaisille kasvitaudeille vastustuskykyä tuottavia geenejä löytyy vaihtelevasti eri kasvilajeilta. 

Jokin tietty kasvilaji voi olla hyvin tavanomainen isäntä taudille ilman, että siltä löytyy geeniä, joka 

vaikuttaisi altistavasti tautiin. Toki tilanne voi olla se, että sellaista geeniä ei vain ole tunnistettu. 

Kuitenkaan tällöin ei voida manipuloida kasvin olemassa olevaa genomia, vaan mikäli halutaan 

keinotekoisesti saada aikaan vastustuskyky, tulee kasviin siirtää geeni muualta. Viljeltyä vehnää 

vaivaa FHB-tauti (Fusarium Head Blight), joka on sienen aiheuttama tauti. Se aiheuttaa siementen 

pilaantumista sienen käyttäessä niitä ravintonaan. Esimerkiksi Thinopyrum elongatum -kasvilla on 
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kyseistä tautia torjuva geeni Fhb7. Kyseisen geenin merkitys vastuskyvyn suhteen piilee siinä, että 

se saa aikaan patogeenin tuottamien trikotekeenimyrkkyjen neutraloinnin (Wang ym., 2020). 

Samankaltainen geeni löytyy myös Epichloë-endofyyttisieneltä. Wang, ym. (2020) osoittivat 

työssään vastustuskyvyn tuottavan geenin siirron olevan mahdollista myös lajiryhmien välillä. 

Tässä tapauksessa siis sieneltä kasville. 

 

Lituruoholla AtEFR-geeni koodaa tunnistusreseptoreita, jotka havaitsevat taudinaiheuttajalle 

tyypilliset PAMP-molekyylikuviot (Pathogen-Associated Molecular Patterns). Nämä reseptorit ovat 

olennainen osa kasvin luontaista puolustusta. Tietty lituruohon reseptori, nimeltään EF-Tu, 

tunnistaa bakteerin Tu-pidennystekijän ja siihen liittyvän peptidin. AtEFR-geeni koodaa kyseistä 

reseptoria. Reseptorin tunnistettua kohteen, kasvisolu voi käynnistää puolustusreaktionsa 

(Schoonbeek ym., 2015). Schoonbeek ym. (2015) koettivat AtEFR-geenin siirtoa vehnään. Geeni 

siirrettiin riisistä (Oryza sativa) eristetyn aktiinigeenin promoottorin alaisuuteen. Menetelmänä 

käytettiin yhdistelmä-DNA-tekniikkaa ja vektorina agrobakteeria. Onnistunut vastustuskyvyn 

luominen todettiin sellaisten vehnän geenien ilmenemisen lisääntymisenä, joiden ennalta tiedettiin 

vaikuttavan vehnän immuunipuolustukseen. Merkittävää on, että siirto pystytään tekemään 

kaksisirkkaisesta yksisirkkaiseen, mikä viittaa niillä olevan jaettuja vastustuskykyyn liittyviä 

signalointikomponentteja (Schoonbeek ym., 2015) 

 

Riisillä tiettyjä Xanthomonas-suvun bakteereja tunnistavia reseptoreita koodaa Xa21-geeni. 

Bakteerin raxSTAB-operoni laukaisee reseptoreiden suorittaman tunnistuksen. Tästä seurauksena 

on, että sellaiset bakteerit, joilta löytyy mainittu operoni, eivät voi infektoida kasvia, joka kantaa 

Xa21-geeniä (Tripathi ym., 2014). Tätä hyödyntäen Tripathi ym. siirsivät Xa21-geenin riisistä 

banaaniin (Musa sp.), jolla geeniä ei luonnostaan ole, mutta jota Xanthomonas-bakteerit tartuttavat. 

Vaikutukset vastustuskykyyn olivat positiivisia, mutta eivät täydellisiä. Neljässä muuntelulinjassa 

kahdenkymmenenviiden joukosta todettiin infektioita (Tripathi ym., 2014). Vaihtelu geenin 

koodaamien transkriptien pitoisuuksissa ei Tripathin ym. (2014) mukaan selitä vastustuskyvyn 

tehoa.  
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6. Geenimuuntelun riskit, säätely ja yleinen suhtautuminen 
 

Geenimuunneltuihin eliöihin liittyy monia huolia, jotka tulee ottaa huomioon niitä tuotettaessa ja 

käytettäessä. Geneettisellä tasolla riskejä liittyy muun muassa kohdegeenin toimintaan. Tiedetäänkö 

mihin kaikkeen geeni vaikuttaa? Geenien väliset vuorovaikutukset tuovat tähän vielä oman lisänsä. 

Riskejä on myös itse muunteluprosesissa. Eräänä esimerkkinä toimii CRISPR/Cas-menetelmän 

käytössä tarvittavan sgRNA:n suunnittelu, jossa mahdollinen vaaranpaikka on vääränlaisen 

sekvenssin sisällyttäminen, jolloin Cas ohjautuu väärään paikkaan kohdesekvensissä. Myös Cas-

proteiini voi eri syistä vaurioitua ja muuttua toiminnaltaan erilaiseksi, jolloin se ei esimerkiksi 

tunnista oikeata PAMia. Näistä aiheutuvat ei-halutut mutaatiot voivat olla vaikutuksiltaan täysin 

ennalta arvaamattomia. Ei-haluttuja mutaatioita voi tapahtua myös muita menetelmiä käytettäessä. 

Kun CRISPR-sekvenssi siirretään osaksi eliön genomia, mahdollinen riski on sekvenssin 

hajoaminen siltä kohdalta, jossa geeni sijaitsee. Tällöin CRISPR:n osat voivat korjausprosessin 

aikana päätyä tuntemattomiin paikkoihin muuttaen sekä CRISPR/Cas-systeemin toimintaa että 

niiden geenien toimintaa joiden alueelle sen osia päätyy (El-Mounadi ym., 2020). 

 

Muuntogeenisten viljelykasvien käyttöön liittyy paljon ekologisia riskejä, jotka johtuvat siitä, että 

nämä kasvit ovat viljelyolosuhteissa vuorovaikutuksessa muun ympäristön kanssa. Kasveja 

ravintonaan käyttävät eläimet ovat sopeutuneet niiden luonnollisiin ominaisuuksiin, jotka voivat 

huomattavasti muuttua geenimuuntelun seurauksena. Oma lukunsa ovat kasvit, jotka ovat 

tarkoituksella muokattu myrkyllisiksi tuhohyönteisiä vastaan. Luonnollisestikin vaikutukset 

kasvinsyöjiin ja pölyttäjiin etenevät ravintoverkossa yhä pidemmälle (Gatew & Mengistu, 2019). 

Toinen vaara, minkä muuntogeeniset kasvit aiheuttavat on se, että joissain olosuhteissa ne voivat 

saavuttaa ympäristössä niin suuren kilpailuedun villeihin kasveihin nähden, että ne syrjäyttävät 

nämä. Samanlainen ilmiö voi syntyä myös ekosysteemin kuluttajien joukossa, jos jokin populaatio 

sopeutuu muita tehokkaammin hyödyntämään muuntogeenisiä kasveja (Gatew & Mengistu, 2019). 

 

Ruokakasvien viljelyssä huolta on aiheuttanut muuntogeenisten kasvien sisältämien 

markkerigeenien päätyminen ihmiseen. Markkerit ovat nimittäin usein antibioottiresistenssin 

aikaansaavia geenejä ja on esitetty, että ne saattaisivat heikentää antibioottien tehoa päätyessään 

ihmiseen. Tämä on kuitenkin vielä ilmeisen epäselvää. Samoin erilaisia pohdintoja 
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muuntogeenisten kasvien heikommasta ravintoarvosta on pidetty esillä, kuitenkaan ilman 

suoranaisia todisteita (Gatew & Mengistu, 2019).  

 

Geenimuunneltujen eliöiden tuottaminen ja hyödyntäminen on tietyin kansainvälisin sopimuksin 

säädeltyä. Näihin myös useiden maiden oma lainsäädäntö pohjautuu. Yleinen suhtautuminen 

väestön parissa eri maissa geeniteknologiaan määrittää myös vahvasti säätelytoimia. Lisäksi yleinen 

hyväksyttävyys asettaa myös muita ehtoja geeniteknologialle, kuten esimerkiksi rahoituksen 

saaminen tutkimukseen. Säätelyn kohteet voi karkeasti jakaa sen mukaan säädelläänkö itse 

prosessia vai lopputuotetta. Eri maiden välillä on tässä vaihtelevia painotuksia. Myös siinä on eroja 

miten suhtaudutaan siirtogeenisiin ja omia muunneltuja geenejä kantavaan kasviin. Yhdysvalloissa 

viranomainen totesi vuonna 2018 kasvinviljelyssä käytettävän geeniteknologian olevan 

verrattavissa tavanomaiseen jalostukseen. Euroopan Unionin alueella tilanne on oikeastaan 

päinvastainen. Hyväksyttäviä ovat vain sellaiset muuntokasvit, joiden omiin geeneihin on tehty 

mutaatioita. Siten siirtogeeniset kasvit eivät ole sallittuja kaupallisessa viljelyssä (El-Mounadi ym., 

2020). 

 

Geenimuuntelu herättää yleisön parissa vahvasti tunteita ja yleinen linja suhtautumisessa on ollut 

epäilevä ja osin tuomitseva. Iso-Britanniassa taannoin tehdyssä selvityksessä yli 70 % piti 

muuntogeenisten eliöiden tuottamista moraalisesti vääränä. Yhdysvalloissa hyväksyttävyys 

havaittiin paljon suuremmaksi (Gatew & Mengistu, 2019). Euroopan Unionin alueella suoritetussa 

kyselyssä kansalaiset pitivät geenimuuntelua käyttökelpoisena bioteknologian osa-alueena, mutta 

suhtautuminen sen laajempaan käyttöön ja sen moraalisuuteen oli epäilevä. Gatew & Mengistu 

(2019) pitävätkin mielenkiintoisena havaintona sitä, että ihmiset pitävät suhtautumisessaan 

moraalisia tekijöitä tärkeämpinä kuin itse käyttöön liittyviä riskejä. Taustalla lienee se, että harva 

tuntee asiaa kovin syvällisesti. Monilla maapallon alueilla suhtautumiseen vaikuttaa myös uskonto. 

Tavanomaisin uskonnosta kumpuava kritiikki geeniteknologiaa kohtaan on Gatewin & Mengistun 

kuvailema ”Jumalan leikkimisen” argumentti, jossa ei hyväksytä sitä, että ihminen luo tai muokkaa 

eläviä olentoja. Uskontojen välillä on vaihtelevuutta myös muuntogeenisen ruuan hyväksyttävyyden 

suhteen (Gatew & Mengistu, 2019). 
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Samankaltaisia ”henkisiin arvoihin” perustuvia kielteisiä näkemyksiä on esitetty myös ei-

uskonnollisin perustein, jolloin kritiikin ydin lähtee siitä, että luonto on itsessään tietynlaisessa 

perustilassa, jossa ihmisen puuttuminen siihen on väärin ja luonnonjärjestelmää vahingoittavaa. 

Vastauksena sekä uskonnolliseen että eettiseen kritiikkiin on kysytty, millä perusteella 

tavanomainen jalostus on hyväksyttävämpää? Siinäkin luodaan uusia rotuja ja lajikkeita ihmisen 

toimesta (Gatew & Mengistu, 2019). Merkittäviä perusteluita vastustukselle kuitenkin löytyy. 

Geeniteknologian etenemisestä ei vielä tiedetä mihin kaikkeen sen voi valjastaa. Täysin 

rajoittamaton toiminta voisi johtaa joko tarkoituksella tai huolimattomuutta vahingollisiin 

seurauksiin niin ihmiselle kuin muillekin elollisille. Eettisten näkökohtien ei voi sanoa suoranaisesti 

olevan geenitekniikan vastaisia, vaan ennemminkin ohjenuoria ja reunaehtoja sen käyttöön (Gatew 

& Mengistu, 2019). 

 

 

7. Yhteenveto 
 

Lähtökohtana tutkielmalle oli selvittää, millainen on nykytilanne geenitekniikan hyödyntämisessä 

kasvitautien ehkäisyssä ja torjunnassa, esimerkkitapausten avulla. Asian ympäriltä tavoitteena oli 

tutustua geenimuokkauksen menetelmiin, ja toissijaisesti kasvitautien merkitykseen ihmiselle, sekä 

tautien tavanomaisiin torjuntakeinoihin.  

 

Kasvitaudit ovat samalla tavoin viljelykasvien ongelma kuin niiden villien sukulaistensakin. Monet 

nykyisen maanviljelyn käytännöt jopa edesauttavat taudinaiheuttajien menestymistä. 

Ruuantuotannolle kasvitaudit muodostavat haasteen, mikä korostuu voimakkaan väestönkasvun 

aikakaudella. Perinteisesti taudinaiheuttajia on torjuttu kemiallisesti, ja sitä ennen, sekä myös 

kemiallisen torjunnan rinnalla, viljelyalojen vuorottelun ja muiden ekologiaan pohjautuvien 

toimenpiteiden avulla. Kasvitautien ollessa yksi merkittävä ongelma maapallon ruuantuotannolle, 

nousee geenitekniikka yhtenä ratkaisuna esiin. 

 

Tutkielmassa esitellyt esimerkkitapaukset kertovat niistä mahdollisuuksista mitä geenitekniikka 

antaa kasvien vastustuskyvyn parantamisessa nopeasta muuttuvia, ja perinteisiä torjuntamenetelmiä 

väistäviä tauteja vastaan. Esimerkit kertovat myös sen, että geenimuuntelu ei ole yksinkertainen, 
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eikä aina toimivakaan tapa. Geenitekniikan avulla muokattujen kasvien viljely on lisäksi 

lainsäädännöllisesti vahvasti rajoitettua. Ilmastonmuutoksen, maankäytön ja väestönkasvun 

aiheuttamien ympäristökriisien keskellä geenitekniikan voi sanoa olevan keino oireiden 

lievittämiseen, eikä yksistään ratkaisu maapallon ruokaongelmiin. Nuo ihmistoiminnan aiheuttamat 

suuret ongelmat lienevät niitä, jotka ensisijaisesti vaatisivat ratkaisuja. 

 

Geenitekniikka käsittää useita menetelmiä, joille yhteistä on kyky muuttaa, siirtää ja hiljentää 

eliöyksilön geenejä. Soveltamisalue niillä on laaja lääketieteestä elintarviketeollisuuteen. 

Tutkielman esittelemät menetelmät varmasti kehittyvät kaiken aikaa ja myös uudenlaisia syntyy. 

Geenimuunteluun sisältyy merkittäviä ongelmia varsinkin eettisessä ja ekologisessa mielessä, eikä 

sen käyttö ole lainsäädännöllisistä rajoitteistakaan vapaata.  Lisäksi sen laajempaa käyttöä rajoittaa 

monin paikoin yleisen mielipiteen kielteinen suhtautuminen, jolle löytyy vahvat perustelut edellä 

mainituista eettisistä ja ekologisista näkökulmista tarkasteltuna. On todennäköistä, että 

geenitekniikka kehittyy tulevaisuudessa tutkimuksen myötä johtaen uusien menetelmien 

syntymiseen ja entisten kehittymiseen. Tulevaisuuden käyttömahdollisuudet riippunevat paljon 

siitä, miten kehitystyössä pystytään vastaamaan niihin riskeihin, joita geenitekniikkaan liittyy. 
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