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1. 1. Johdanto 

 

Telomeerit ovat kromosomien päistä löytyviä DNA toistojaksoja, jotka ovat tärkeitä solun 

geneettisen homeostasian kannalta (Wai, 2004). Niiden tehtävät tulevat esille erityisesti 

perintöaineksen replikaatiossa ennen solunjakautumista. Telomeerien replikaatioon liittyy 

lisäksi kromosomien päiden replikaatio ongelma -niminen ilmiö, jonka seurauksena 

telomeerit lyhenevät (Bonnell ynnä muut, 2021). Lisäksi telomeerit suojaavat kromosomien 

päitä kulumiselta ja solun omilta DNA:n korjausmekanismeilta (Wai, 2004). 

Telomeerien ominaisuuksista eritoten niiden pituus on kiinnostanut tutkijoita jo pidemmän 

aikaa. Telomeerien pituutta onkin tarkasteltu ikääntymisen ja vanhojen ihmisten sairauksien 

kannalta ja tätä pituutta on käytetty biomarkkerina ikääntymiselle ja tutkittu erityisesti 

syöpien biomarkkerina ja riskitekijänä. Lyhyet telomeerit on yhdistetty ikääntyneisiin soluihin 

ja organismeihin (Rentscher, 2020). Lisäksi lyhyet, mutta ylläpidetyt telomeerit on yhdistetty 

syöpään (Rode, 2016). 

Ikääntymisen ja sen mukana tuomien sairauksien lisäksi telomeerit on yhdistetty myös muihin 

sairauksiin. Näille sairauksille yhteistä on mutaatiot telomeereihin liittyvissä geeneissä ja 

sairauksien kuvaan kuuluu yleensä lyhyet telomeerit (Aubert & Lansdorp, 2008). 

Telomeerien pituutta voidaan ylläpitää telomeraasilla. Telomeraasi on entsyymi, joka rakentaa 

telomeerejä emäspari-periaatteen mukaisesti lisäämällä nukleotideja telomeerin päähän. 

(Roake & Artandi, 2020).  Telomeraasi ei ole aktiivinen suurimmassa osassa somaattisia 

soluja (Liu, 2020). Toisin sanoen, telomeraasia aktivoimalla somaattiset seneskenssissä olevat 

solut muuttuvat jälleen jakautumiskykyisiksi. Koska lyhyet telomeerit on yhdistetty 

ikääntymiseen ja moniin sen mukana tuomiin sairauksiin, voisi telomeraasi toimia 

ennaltaehkäisynä niille. Toisaalta monissa syövissä telomeraasi on aktivoitunut ja täten on 

mahdollistamassa syöpäsolujen rajatonta jakautumista (Bonnell, 2021). Telomeraasiin 

liittyvät syöpähoidot olisivatkin uusi hoitokeino syövälle. 

Dilemma telomeraasin tahallisessa aktivoimisessa näyttääkin olevan ristiriita mahdollisesti 

pidempien telomeerien ja täten pidempään, mahdollisesti ikuisesti jakautumiskykyisten 

solujen ja mahdollisen syövän kehittymisen välillä. Telomeraasi ja sen säätely voisi siis 

kenties olla avainasemassa tulevaisuudessa ikääntymisen estossa ja syöpätutkimuksessa. 



Telomeerit ovatkin kasvavassa suosiossa ja vaikka tällä hetkellä vastaamattomia kysymyksiä 

on vielä monta, näyttää tulevaisuus valoisalta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selittää perusteet telomeereista, telomeraasientsyymistä, 

solun replikaatiosta ja selvittää, miten nämä termit liittyvät toisiinsa. Tarkoituksena on tutkia, 

mitä ikääntyminen tarkoittaa telomeerien kannalta ja mitä siihen liittyy. Lisäksi tavoitteena on 

tutkia, miten mutaatiot telomeerien geeneissä näkyy geneettisissä sairauksissa ja miten 

telomeraasi liittyy syöpään. Lopulta tavoitteena on etsiä eri näkökulmia tiettyihin 

kysymyksiin, kuten, voidaanko telomeerien lyhenemistä käyttää ikääntymisen merkkinä? 

Entä miten telomeerien pituus liittyy syöpään?  

 

2. 2. Telomeerien rakenne ja telomeerien replikaatio 

 

Telomeerit ovat lineaarisen kromosomiston kromosomien päistä löytyviä DNA toistojaksoja, 

joiden DNA sekvenssi on ihmisillä TTAGGG. Telomeerien pituus ihmisen syntyessä on noin 

10-15 kb (Palm & de Lange, 2008). 

Palm & de Lange (2008) avaavat artikkelissaan myös telomeerien rakennetta molekulaarisella 

tasolla. Telomeereihin voidaan katsoa kuuluvan kromosomien päiden kaksijuosteinen alue ja 

lisäksi kromosomien 3’ päähän jäävä yksijuosteinen DNA pätkä. Tämä yksijuosteinen alue 

sisältää paljon guaniini-emäksiä. Tästä syystä juostetta kutsutaan G-juosteeksi. Tämän 

yksijuosteisen alueen olemassaolon ja guaniinirikkauden on havaittu olevan konservoitunut 

eukaryooteissa (Bonnell ynnä muut 2021). Vastakkaista juostetta puolestaan kutsutaan 

nimellä C-juoste. Kromosomin 5’ päät puolestaan eivät sisällä guaniinirikasta aluetta. 

Telomeerit osallistuvat solun homeostasian ylläpitoon roolillaan solun 

replikaatiotapahtumassa. Ne toimivat kromosomien päiden replikaatio ongelmassa 

lyhenevänä varana, säästäen itse koodaavaa genomia lyhenemästä (Bonnell ynnä muut, 2021). 

Telomeereilla on siis roolinsa myös kromosomaalisen normaalin tilan ja toiminnan 

turvaamisessa. 

Stewart & Weinberg (2006) korostavat artikkelissaan, miten telomeerien merkitys solulle on 

ei rajoitu vaan telomeerien lyhenemiseen ja mahdolliseen ylläpitoon, vaan lisäksi telomeerit 

toimivat kromosomien päiden suojaajana ja telomeerien olemassaolo vaikuttaa solun 



korjausmekanismien säätelyyn. Kromosomien päät voisivat näyttäytyä solun DNA:n 

korjausmekanismeille ikään kuin katkokselta kaksoisjuosteessa, joten tämän takia telomeerien 

tehtävä on toimia merkkinä, jotta korjausmekanismit eivät ryhdy korjaustoimenpiteisiin 

kromosomien päissä. Telomeerien olemassaolo siis estää solun DNA:n korjausmekanismien 

toimintaa kromosomien päissä. Solun DNA:n korjausmekanismit voivat kuitenkin käynnistyä 

telomeerien ollessa vahingoittuneita.  

 

2.1 Telomeerien shelterin-proteiinikompleksi 

 

Palm & de Lange (2008) tiivistävät, miten shelterin:illä tai toiselta nimeltään telosomilla 

tarkoitetaan proteiinikomplekseja, jotka päällystävät telomeereja. Telomeerieihin voidaan siis 

lakea kuuluvan niin DNA toistojaksot, niitä päällystävät shelterin-kompleksit ja muut 

proteiinit. Shelterin-kompleksi toimii merkkinä solun DNA:n korjausmekanismeille, että 

kromosomien päät eivät ole katkos kaksoisjuosteessa, jota tarvitsee korjata. Lisäksi shelterin-

kompleksi vaikuttaa oleellisesti telomeraasin aktiivisuuteen. 

Shelterin-kompleksi koostuu kuudesta proteiinista. Palm & de Lange (2008) luettelevat 

artikkelissaan nämä proteiinit ja lisäksi kuvailevat niiden sitoutumista toisiinsa. Kyseiset 

proteiinit tunnetaan lyhenteillä TRF1, TRF2 (telomeric repeat binding factors), RAP1, TIN2, 

TPP1 ja POT1 (protection of telomeres). Proteiinit TRF1 ja TRF2, ovat monimutkaisia 

proteiineja, jotka kiinnittävät proteiinikompleksin telomeerien kaksijuosteiseen osaan. TRF2-

proteiini on lisäksi sitoutuneena RAP1 proteiiniin. TIN2 proteiinin puolestaan voidaan ajatella 

toimivan siltana TRF1 ja TRF2-proteiinien välillä, sillä se yhdistää nämä kaksoiskierteeseen 

kiinnittyneet proteiinit. TIN2 on myös sitoutuneena TPP1 proteiiniin. TPP1 puolestaan on 

sitoutuneena POT1 proteiiniin. POT1 proteiini puolestaan kiinnittyy telomeerin 

yksijuosteiseen osaan osallistuen silmukkarakenteiden muodostamiseen. 

Lisäksi Palm & de Lange (2008) kuvailevat tarkemmin yllä mainittua silmukkarakennetta. 

Shelterin-kompleksin vuorovaikutuksessa DNA-juosteeseen voidaan siis havaita kaksi 

silmukkarakennetta. POT1 sitoutuessa 3’ pään yksijuosteiseen alueeseen on se näin mukana 

muodostamassa D-silmukka (displacement loop) -nimistä rakennetta. D-silmukkarakenteen 

lisäksi kromosomin pää muodostaa t-silmukkarakenteen (telomere loop) sen taipuessa ikään 

kuin itsensä ympäri. T-silmukka rakenteessa G-juosteen 3’ pää jää rakennelman sisään (Wai, 



2004). Bonnell ynnä muut (2021) lisäksi luokittelevat t-silmukan tehtäväksi nimenomaan 

estää kromosomin pään näyttämästä katkokselta kaksoiskierteessä. 

 

2.2 Telomeerien rooli replikaatiossa 

 

Replikaatio tarkoittaa solun perintöaineksen kahdentumista, joka tapahtuu solusyklin S-

vaiheessa ennen solunjakautumista (Bonnell ynnä muut, 2021). Replikaation on tapahduttava, 

jotta solunjakautumisessa tytärsolut saavat oman kopionsa DNA:ta. Lopputuloksena on siis 

kaksi samanlaista kopiota alkuperäisestä DNA kaksoiskierteestä. 

Palm & de Lange (2008) luettelevat artikkelissaan nämä shelterin-kompleksin proteiinit ja 

lisäksi kuvailevat niiden sitoutumista toisiinsa. DNA-polymeraasi on entsyymi, joka lukee 

DNA:n yksöisjuosteita ja rakentaa niille vastaavat uudet juosteet emäsparien 

pariutumisperiaatteella. DNA-polymeraasilla on ominaisuuksia, jotka vaikuttavat vahvasti 

replikaation toteutumiseen ja etenemiseen. Yksi DNA-polymeraasin ominaisuuksista on se, 

että se tarvitsee lukemisen aloittamiseen RNA-alukkeen. Tämä aluke on liitettävä luettavaan 

juosteeseen ja aluke asettuu luettavan juosteen 3’ päähän (Wai, 2004). Näin replikaatio etenee 

uuden juosteen muodostuen 5’ päästä 3’ pään suuntaan (Bonnell ynnä muut, 2021). 

Bonnell ynnä muut (2021) tiivistävät artikkelissaan replikaation seurauksia. Telomeerit 

lyhenevät jokaisessa replikaatiotapahtumassa. Toisin sanoen, telomeeristen toistojaksojen 

lyheneminen replikaatiossa mahdollistaa oleellisen, eli koodaavaan DNA sekvenssin 

säilymisen. Telomeerien olemassaolo on siis oleellisessa roolissa solun replikaation kannalta. 

Replikaatioon liittyvän roolinsa lisäksi telomeerit myös edistävät kromosomaalista 

homeostasiaa estämällä kromosomien päiden fuusiota ja rekombinaatiota. Lisäksi ne myös 

estävät kromosomien päiden rappeutumista. Toisaalta telomeerien lyhenemisen myötä liian 

lyhyet telomeerit eivät kykene samalla tavalla suojaamaan kromosomien päitä, kuten 

toiminnallisen pituuden omaavat telomeerit kykenevät (Bonnell ynnä muut, 2021). 

 

2.3 Kromosomien päiden replikaatio-ongelma 

 



Wai (2004) selostaa artikkelissaan replikaatiotapahtuman yksityiskohtaista etenemistä. 

Johtavan juosteen mallin mukaan muodostettu uusi, syntyvä juoste alkaa siis 5’ pään 

muodostumisella. Koska templaattijuosteena toimivaa johtavaa juostetta luetaan 3’ päästä 5’ 

päähän, voidaan templaattijuostetta lukea tasaisesti replikaatiohaarukan liikkuessa eteenpäin. 

Toisen juosteen perusteella rakennettua juostetta kopioidaan poispäin replikaatiohaarukasta. 

DNA-polymeraasin luentasuunta on 3’ päästä 5’ päähän.  

Lisäksi Wai (2004) tiivistää artikkelissaan replikaation loppupään ongelman merkityksen, 

mitä tulee uuteen muodostettuun juosteeseen. Kun RNA-alukkeet poistetaan, alukkeen viemää 

tilaa juosteessa ei ole monistettu. Kromosomien päissä tämä tarkoittaa sitä, että uuden 

juosteen 5’ pää on alkuperäistä juostetta lyhyempi. Samalla siis templaattijuosteen 3’päähän 

jää yksijuosteinen alue (overhang). Tätä ilmiötä kutsutaan nimellä ”replikaation loppupään 

ongelma” (end replication problem) ja se johtaa telomeerien lyhenemiseen replikaatioiden 

myötä. 

 

3. 3. Telomeraasikompleksi 

 

Telomeraasi on DNA polymeraasientsyymi, eli DNA:ta rakentava entsyymi. Telomeraasi 

nimensä mukaan rakentaa telomeerejä. Rakenteellisesti telomeraasi on ribonukleoproteiini 

(Roake & Artandi, 2020). 

Telomeraasin voidaan ajatella koostuvan useammasta osasta. Wai (2004) kuvailee 

telomeraasin TERT ja TERC osia artikkelissaan. TERT (telomerase reverse transcriptase), 

josta ihmisillä käytetään lyhennettä hTERT (human telomerase reverse transciptase) toimii 

telomeraasikompleksissa katalyyttisenä osana. Toinen osa on lyhenteeltään TERC (telomere 

RNA component) ja se toimii RNA templaattina, jonka mallista telomeerejä jatketaan. Lisäksi 

telomeraasikompleksiin ajatellaan kuuluvan dyskerin-proteiinikompleksi. Dyskerinin tehtävä 

telomeraasikompleksissa liittyy RNA komponentin TERC:in laskostumiseen. X-

kromosomissa sijaitseva DKC1 geeni koodaa dyskeriniä (Aubert & Lansdorp, 2008). 

Telomeerien ylläpitoon liittyvän oleellisen roolinsa lisäksi telomeraasilla on muita tehtäviä. 

Nämä muut tehtävät liittyvät soluelinten, kuten mitokondrion ja tuman suojeluun tai solun 

suojelemiseen stressitekijöiltä yleisellä tasolla (Bajar ynnä muut, 2020). 



 

3.1 Telomeraasin aktivoituminen ja ilmeneminen 

 

Ihmisillä somaattisissa soluissa telomeraasia ei yleisesti ilmennetä ja telomeraasin 

ilmenemistä säädellään erittäin tarkasti (Liu, 2020). Telomeraasia ilmennetään kuitenkin 

joissain solutyypeissä. Näitä soluja ovat muun muassa kantasolut, miesten sukusolut ja 

imusolut, jotka on aktivoitu. Yhteistä näille soluille on, että ne jakaantuvat runsaasti 

(Tsoukalas ynnä muut, 2019). 

Tapoja säädellä telomeraasin ilmenemistä on monia ja niitä ilmenee eri solun 

tapahtumaketjuissa (Aubert & Lansdorp, 2008). Kuten proteiineja yleensä, telomeraasia ja sen 

eri osia voidaan säädellä jo transkription aikana. Lisäksi säätelyä voi tapahtua vaihtoehtoisen 

silmukoinnin, sekä translaation jälkeisen muokkauksen seurauksena. 

Tärkeimpänä telomeraasin säätelykohtana voidaan Roake & Artandi (2020) mukaan kuitenkin 

pitää telomeraasin katalyyttiominaisuuden omaavan TERT-komponentin transkription 

säätelyä. TERT-proteiinin aktivoitumiseen ja näin telomeraasin ilmenemiseen vaikuttaa eri 

tekijät, kuten aktivaattoriproteiinit ja inhibiittoriproteiinit. Lisäksi mutaatio TERT:in 

promoottorialueella voi johtaa TERT:in aktivoitumiseen (Bajar ynnä muut, 2020). 

Liu (2020) avaa artikkelissaan, että vaikka TERT-komponenttia ei ilmennetä somaattisissa 

soluissa, ilmenee TERC:iä myös soluissa, joissa ei ole telomeraasiaktiivisuutta. TERC ei siis 

ole yhtä merkittävä telomeraasin aktiivisuuteen vaikuttava tekijä kuin TERT, sillä ilman 

TERT:iä ei telomeraasikompleksi ole täydellinen, eikä täten aktiivinen. 

 

4. 4. Telomeerien osuus vanhenemisessa 

 

Ikääntyminen on luonnollinen prosessi, jonka määrittely yhdellä lauseella voi olla haastavaa. 

Aubert & Lansdorp (2008) tarjoavat kuitenkin artikkelissaan määritelmän, jonka mukaan 

ikääntyminen tarkoittaa lopulta organismin kuolemaan johtavaa tapahtumaketjua, jonka 

varrella kudoksien toiminta hiljalleen taantuu. 



Stewart & Weinberg (2006) kertovat artikkelissaan Hayflickin rajasta (Hayflick limit). 

Löytäjänsä Hayflickin mukaan nimetty Hayflickin raja tarkoittaa, että soluilla on normaalisti 

tietty määrä jakautumiskertoja, jonka jälkeen solu ajautuu replikatiiviseen seneskenssiin, eli 

solut pysyvät elinvoimaisena, mutta jakautumisia ei enää tapahdu. Hayflickin raja ilmiönä 

pohjautuu kromosomien päiden replikaatio-ongelmaan, jonka myötä telomeerit lyhenevät 

jokaisen solunjakautumisen yhteydessä, kun telomeraasia ei ole läsnä. Tämä rajattu 

jakautumiskertojen määrä on määritetty olevan noin 50 kertaa (Bajar ynnä muut, 2020). 

Toisin sanoen, kun telomeerit ovat tarpeeksi lyhyitä ajautuvat solut seneskenssiin. Stewart & 

Weinberg (2006) kuvailevat artikkelissaan, kuinka normaalitilanteessa telomeerien 

lyhentyessä tiettyyn pisteeseen aktivoituu kasvainten estämistoimet (tumour suppressor 

pathway) ja solu siirtyy seneskenssiin. Jos kuitenkin solu kykenee ohittamaan nämä toimet, 

pystyy solu jatkaa jakautumista. Jakautumisen jatkuessa seuraavaksi ollaan pisteessä, jossa 

telomeerit ovat niin äärimmäisen lyhyitä, käynnistyy solun DNA:n korjausmekanismit, sillä 

korjausmekanismit tulkitsevat liian lyhyet telomeerit katkokseksi kaksoiskierteessä. Tämän 

jälkeen solu voi ajautua apoptoosiin. 

Ikääntymiseen liittyy oleellisesti myös ikääntyvien ihmisten sairaudet. Tsoukalas ynnä muut 

(2019) artikkelissaan toteavat, kuinka telomeerien pituus liittyy oleellisesti ikääntyvien 

ihmisten sairauksiin. Yhteys on havaittavissa nimenomaan niin, että näissä sairauksissa 

telomeerien on havaittu olevan lyhyitä. Näihin sairauksiin kuuluu esimerkiksi osteoporoosi, 

tyypin 2 diabetes, dementia ja syöpä. 

 

4.1 Telomeerit vanhenemisen biomarkkerina 

 

Hayflickin rajan ja kromosomien päiden ongelman perusteella telomeerien lyhentymistä on 

pidetty ikään kuin molekulaarisena kellona, jonka voisi yhdistää vanhentumiseen. Edellisen 

lisäksi, Stewart & Weinberg (2006) kuitenkin toteavat artikkelissaan, että teorioita 

ikääntymiselle ja erityisesti sen molekulaarisille syille ja seurauksille on monia. 

Telomeereihin liittyvä teoria perustuu telomeerien pituuksien tarkkailuun. Tutkimusten 

perusteella tietoa kausaalisuudesta telomeerien pituuden ja ikääntymisen välillä ei kuitenkaan 

ole riittävästi. Aubert & Lansdorp (2008) mukaan lyhyet telomeerit näyttävät olevan 

yhteydessä ikääntymiseen. He kuitenkin lisäävät että, vasta-argumenttina tälle toteamukselle 

voidaan käyttää muun muassa sitä, kuinka telomeerien pituuksien välillä on huomattavia eroja 



yksilöiden välillä. Todennäköisempää on siis, että ikääntyminen on monien tekijöiden 

summa. 

El Assar ynnä muut (2020) kuitenkin tiivistivät artikkelissaan, että telomeerien pituudella ja 

muilla vanhenemiseen liittyvillä tekijöillä, ei pystytty todistamaan olevan suoraa yhteyttä, kun 

tutkimuskohteena oli yli 65-vuotiaat aikuiset. Näihin vanhenemiseen liittyviin tekijöihin 

kuuluu yleinen fyysinen hauraus, tapaturma-alttius ja lopulta kuolema. Täten he 

ehdottavatkin, että telomeerien pituutta ei voida käyttää suorana biomarkkerina toiminnallisen 

iän määrittämisessä. 

Mitä tulee telomeerien lyhenemiseen ja niiden pituuden mahdolliseen 

sopivuuteen vanhenemisen biomarkkerina, Rentscher ynnä muut (2020) kertovat 

artikkelissaan, miten stressitekijät lapsuudessa ovat yhteydessä telomeerien pituuteen. 

Lapsuuden ajan stressitekijöiksi he määrittelevät laajasti ottaen lapsuuden vastoinkäymiset, 

pahoinpitely eri muodoissaan ja sosioekonominen asema. Vaikutus telomeereihin tapahtuu 

oletettavasti kahdella tavalla, joista toinen näkyy telomeraasin aktiivisuuden säätelyssä ja 

toinen on stressinsietokyky, jonka vaikutus voi näkyä lapsuuden jälkeenkin. Lapsuuden 

stressitekijöiden vaikutus telomeereihin näyttäytyy muun muassa telomeeerien 

voimakkaampana lyhenemisenä verrattaessa kontrolliryhmään. 

Kuten Rentscher ynnä muut (2020) artikkelissaan toteavat, telomeerien pituutta on käytetty 

biomarkkerina ikääntymisen tutkimuksessa. He muistuttavat kuitenkin, että toisaalta jotkin 

tutkimukset eivät tue yhteyttä lapsuuden vastoinkäymisten ja telomeerien pituuden kanssa. 

Lisäksi heidän artikkelinsa keskittyy nimenomaan siihen, miten stressitekijät vaikuttavat 

telomeerien pituuteen. Tämä herättääkin kysymyksen, onko telomeerien pituus hyvä 

biomarkkeri ikääntymiselle, jos itse telomeereihin vaikuttaa eri tekijät? 

 

4.2 Telomeraasi vanhenemisen estäjänä 

 

Telomeraasi siis ylläpitää solujen jakautumiskykyä välttämällä Hayflickin rajan. Voitaisiinko 

näin siis pidentää solujen toiminnallista ikää ja mahdollisesti hidastaa ikääntymistä? Stewart 

& Weinberg (2006) kertovat artikkelissaan, että telomeraasin ylläpito hTERT:in ekspression 

kautta luo kuolemattomia soluja, jotka eivät kuitenkaan ole syöpäsoluja. Nämä solut ovat siis 

aktiivisia jakautumisen suhteen ja muutenkin toiminnoiltaan normaaleja. Tämä, telomeraasin 



ylimääräinen ekspressointi on toisaalta ristiriidassa sen kanssa, että nimenomaan syöville on 

erittäin tyypillistä telomeraasin ekspressointi TERT:in kautta. He toteavat kuitenkin, että 

joissain tutkimuksissa soluissa alkoi pitkän ajan jälkeen näkyä epätyypillisiä muutoksia. 

Toisin sanoen, hTERT:in lisääminen soluihin voi mahdollistaa solujen seneskenssin 

välttämisen, mutta on vielä epäselvää, johtaako tämä kuitenkin muutoksiin solujen 

normaalissa toimissa jossain vaiheessa. Tiivistettynä, telomeraasin lisääminen ja sillä 

ikääntymisen välttäminen ei ole täysin toimiva ja suoraviivainen ajatusmalli. 

Ikääntymisen mukana tulee luonnollisesti myös ikääntyvien ihmisten sairaudet. Tsoukalas 

ynnä muut (2019) artikkelissaan toteavat, kuinka yleisesti on ajateltu, että aiemmin 

mainittujen ikääntyvien ihmisten sairauksien hoidossa voitaisiin käyttää hoitoja, joilla 

telomeraasia aktivoidaan. He toteavat, että edellinen erityisesti koskisi luonnollisia 

telomeraasin aktivaattoreita, vaikka aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että telomeraasin 

aktiivisuutta voidaan lisätä myös synteettisillä aktivaattoreilla ja geenimuokkauksella. Toisin 

sanoen, telomeraasin aktiivisuden lisääminen tarkoittaisi, että Hayflickin rajaa ei saavuteta ja 

telomeerejä ylläpidettäisiin. Tutkimuksessaan he tutkivat luonnollisia aktivaattoreita, jotka 

ovat lähtöisin eri kasveista ja niiden mahdollista vaikutusta telomeraasin aktiivisuuteen. He 

havaitsivat, että muun muassa Rohtosammakonputki (Centella asiatica) -uute lisää 

telomeraasin aktiivisuutta soluissa. 

 

5. 5. Telomeerien rooli sairauksissa 

 

Lyhyet telomeerit ovat selkeästi yhteydessä sairauksiin (Aubert & Lansdorp, 2008). 

Telomeerien pituudella voidaan myös havaita olevan merkitys joissakin ikääntyvien ihmisten 

sairauksissa. Lisäksi on sairauksia, joissa sairauteen liittyy telomeereihin liittyvä mutaatio tai 

mutaatioita (Tsoukalas ynnä muut, 2019). Näitä ovat muun muassa perinnöllinen dyskeratoosi 

ja aplastinen anemia.  

 

5.1 Perinnöllinen dyskeratoosi 

 



Perinnöllinen dyskeratoosi (Dyskeratosis congenita, DC) on nimensä mukaan periytyvä 

sairaus. Kuten Stewart & Weinberg (2006) artikkelissaan kuvailevat, sairauteen liittyy 

oleellisesti lyhyet telomeerit ja häiriöitä telomeerien toiminnassa. Oireisiin kuuluu lisäksi ihon 

epänormaali väritys, jossa ihossa esiintyy normaalista ihonväristä poikkeavia laikkuja. Toinen 

yleinen DC oire on limakalvon leukoplakia. Limakalvoilla, kuten suussa leukoplakia 

näyttäytyy vaaleina alueina. Lisäksi oireisiin kuuluu epämuodostuneet kynnet eli 

kynsidystrofia. DC:n vaikeinta muotoa kutsutaan nimellä Hoyeraal-Hreidarssonin 

oireyhtymäksi (Aubert & Lansdorp, 2008). 

Aubert & Lansdorp (2008) kuvaavat artikkelissaan sairauden periytyvyyttä. Perinnöllinen 

dyskeratoosi voi periytyä kolmella eri tavalla. X kromosomaalisesti, autosomaalisesti 

resessiivisenä ja lisäksi se voi esiintyä myös autosomaalisesti dominoivasti periytyvänä. 

Autosomaalisesti dominoivasti periytyessä yhteys sairauden ja telomeerien välillä on löydetty 

TERC-mutaatioiden välillä (Yamaguchi, 2007). Lisäksi TERC-mutaatioiden omaavilla 

telomeraasin ilmeneminen on huomattavasti alentunut (Aubert & Lansdorp, 2008). 

Aubert & Lansdorp (2008) toteavat taudin X-kromosomaalisella versiolla on löydetty olevan 

yhteys telomeraasikompleksiin kuuluvaan dyskerin proteiinikompleksiin. DKC1 geeni, joka 

koodaa dyskerin-proteiinia, sijaitsee siis X-kromosomissa. Toisin sanoen, mutaatioiden, jotka 

esiintyvät tässä geenissä on havaittu aiheuttavan aiemmin mainittuja taudin oireita. Lisäksi 

DC potilailla on havaittu huomattavan suurta todennäköisyyttä luuytimen vajaatoimintaan. 

Perinnöllistä dyskeratoosia sairastavilla on myös terveisiin ihmisiin nähden suurentunut 

syöpäriski (Stewart & Weinberg, 2006). 

 

5.2 Syöpä 

 

Kuten aiemmin mainittu, yleisesti ottaen siis solut, joilla on tarpeeksi lyhyet telomeerit 

ajautuvat replikatiiviseen seneskenssiin. Telomeerien lyheneminen replikaation loppupään 

ongelman seurauksena toimii solussa tärkeänä tekijänä, joka estää solun muuttumista 

syöpäsoluksi (Bonnell ynnä muut, 2021). 

Myös Stewart & Weinberg (2006) korostavat seneskenssin merkitystä organismin 

homeostasiassa. Seneskenssin itse uskotaan olevan yhteydessä kasvun rajoittamiseen. Tämä 

yhteys on perusteltavissa muun muassa sillä, miten syöville ominaista on rajoittamaton 



jakaantuminen. Seneskenssin rajoittaessa jakaantumista, rajoittaa se samalla myös neoplasiaa, 

eli kasvainten muodostumista ja täten myös pahanlaatuista neoplasiaa. 

Stewart & Weinberg (2006) mukaan siis telomeerien ollessa lyhyitä, käynnistyy solun DNA:n 

korjausmekanismit ja mahdollisesti solujen apoptoosi. Lisäksi he kertovat artikkelissa tämän 

tapahtuman päätepisteestä. Tapahtumasarjan päätepisteeksi voidaan ajatella tilanne, jossa 

telomeerit ovat lyhyitä, DNA:n korjausmekanismit ovat aktivoituneet ja suorittavat 

kromosomien päiden yhdistämistä (end to end fusion) ja mahdollisesti tapahtuu apoptoosia. 

Tätä kutsutaan kriisiksi. Kuitenkin kriisistä on mahdollista palautua takaisin ja näin jatkaa 

solunjakautumista. Tämä onnistuu ylläpitämällä telomeerejä. Telomeerejä ylläpidetään 

yleisemmin telomeraasin avulla, mutta harvinaisempi, telomeraasista riippumaton telomeerien 

ylläpito eli ALT (alternative lengthening of telomeres) on mahdollista. Nämä seneskenssistä 

ja kriisistä vapautuneet solut voidaan luokitella kuolemattomiksi soluiksi. 

ALT on siis tapa pidentää telomeerejä ilman telomeraasia. Se perustuu homologisen DNA:n 

korjausmekanismeihin (homology-directeed repair). ALT mekanismia havaitaan harvemmin 

ihmisten syövässä. Noin 10-15 % syövistä sisältää ALT mekanismilla ylläpidettyjä 

telomeerejä (Bonnell ynnä muut, 2021). 

Aiemmin mainittua telomeraasin osaa TERT:iä ei siis juurikaan ilmennetä somaattisissa 

soluissa. Ihmisten syöpäsoluissa puolestaan on havaittu, että 90 % syövistä TERT:iä 

ilmennetään kuitenkin merkittävästi eli telomeerejä ylläpidetään telomeraasin avulla (Stewart 

& Weinber, 2006). Tämä on siis tärkeä eroavaisuus normaalien somaattisten solujen ja 

syöpäsolujen välillä. 

Hiiritutkimuksissa on lisäksi todettu yhteys TERT:in liiallisen ekspression ja joidenkin 

syöpätyyppien välillä. Näihin kuuluu invasiivinen eli levinnyt syöpä ja lisäksi rinnan alueen 

epiteelikudoksen kasvaimet, kuten Aubert & Lansdorp (2008) kertovat. Toisaalta he taas 

toteavat, että joissakin in vitro tutkimuksissa TERT:in liikaekspressio parantaa tehostaa 

solujen selviytymistä ja jakautumista, joten liikaekspressiolla voidaan nähdä tässä tilanteessa 

olevan positiivinen vaikutus. 

Yhteys telomeerien pituuden ja syöpäriskin välillä ei kuitenkaan ole täysin selkeä. Rode ynnä 

muut (2016) tutkivat tiettyjä genotyyppejä, jotka liittyvät telomeereihin ja näiden 

genotyyppien yhteyttä syöpäriskiin. Nämä tutkitut genotyypit liittyvät telomeerien pituuden 

ylläpitoon. Nämä genotyypit ovat TERC:iin liittyvä genotyyppi rs1317082, TERT:iin liittyvä 

genotyyppi rs7726159 ja OBFC1-proteiiniin liittyvä genotyyppi rs2487999. Telomeraasin 



yhteydessä mainitut TERC ja TERT, kuten myös OBFC1 osallistuvat telonmeraasin 

säätelyyn. 

Tutkimuksen perusteella Rode ynnä muut (2016) totesivat, että kohonneen syöpäriskin ja 

pitkien telomeerien välillä on yhteys. Itse telomeerien pituuden ei kuitenkaan voida sanoa 

olevan suorassa yhteydessä syöpäriskiin, vaan kohonneen syöpäriskin yhteys löytyy näiden 

tiettyjen telomeerien pituuteen vaikuttavien genotyyppien väliltä. Selkein yhteys pitkien 

telomeerien ylläpitogeenien ja kohonneen syöpäriskin väliltä löytyi kahdessa syöpätyypissä, 

melanoomassa ja keuhkosyövässä. 

Toisin sanoen, Roden ynnä muiden (2016) artikkeli tiivistää, miksi telomeerien pituuden 

yhteys syöpään on epäselvä. Pitkät telomeerit liittyvät siis syöpäriskiin telomeerien 

ylläpitogeenien kautta. Näiden genotyyppien voidaan ajatella liittyvän syöpäriskiin juuri sen 

takia, että telomeerejä ylläpidetään telomeraasin säätelyllä ja näin voidaan ohittaa seneskenssi 

ja täten solunjakautuminen voi jatkua. Tiivistettynä, ihmiset, jotka omaavat näitä telomeerien 

ylläpitoa edistäviä genotyyppejä, omaavat myös korkeamman syöpäriskin. 

Yhteys on epäselvä myös, koska osa tutkimuksista esittää syöpäriskin ja lyhyiden telomeerien 

yhteyden, osa taas toteaa, ettei todistettavaa yhteyttä ole. Lyhyiden telomeerien voidaan 

olettaa liittyvän syöpäriskiin, sillä lyhyet telomeerit ja niiden epästabiilius ja mahdolliset 

virheelliset korjausmekanismit voivat olla osallisena syövän kehittymiseen (Rode ynnä muut, 

2016). 

 

5.3 Telomeraasi syövän diagnosoinnissa ja hoidossa 

 

Stewart & Weinberg (2006) artikkelissaan tuovat esiin mahdollisen tavan hallita 

seneskenssistä ja kriisistä paenneita soluja. Telomeraasia inhiboimalla voitaisiin estää 

telomeerien ylläpito ja näin solut ajautuisivat uudestaan tilanteeseen, jossa telomeerit ovat 

lyhyitä ja lopulta solut kuolevat apoptoosiin. He kuvailevat artikkelissaan, kuinka 

telomeraasin inhibointia on tutkittu luomalla dominoiva negatiivinen alleeli ihmisen TERT-

alleelista. Tätä luotua alleelia kutsutaan nimellä DN-hTERT. Tutkimuksissa havaittiin, että 

alleeli toimii telomeraasin inhiboimiseen, syöpäsolujen alkaessa ekspressoida tätä alleelia ja 

seurauksena telomeerit lyhenevät. Lopulta solut kuolevat apoptoosin.  



Jafri ynnä muut (2016) puolestaan kertovat artikkelissaan tarkemmin syövän hoitoon 

mahdollisesti sopivia menetelmiä. Telomeraasin inhiboimista voisi suorittaa muun muassa 

shelterin-kompleksin TPP1 proteiinin tiettyä aminohapposekvenssiä inhiboimalla tai myös 

shelterin-kompleksista löytyvää TRF1 proteiinia inhiboimalla. Lisäksi telomeraasin 

ilmentymiseen voitaisiin vaikuttaa kohdentamalla huomio hTERT:in vaihtoehtoiseen 

silmukointiin ja inhiboida sitä. Näin voitaisiin estää niiden hTERT variaatioiden 

muodostuminen, jotka normaalisti johtaisivat telomeraasin aktivoitumiseen. Lisäksi 

telomeraasia voitaisiin säädellä yrittämällä estää TERT:in ja TERC:in liittyminen toisiinsa. 

Tässäkin tilanteessa normaalisti lopputulos olisi aktivoitunut telomeraasi. 

Tutkimukset telomeraasin inhibitiosta ja syövän hoitoon ovat siis lupaavia, mutta ne eivät 

kuitenkaan onnistu rajoittamaan telomeraasia syövissä, jossa telomeraasin ylläpitoa 

suoritetaan ALT –mekanismin kautta. Telomeraasilla on myös telomeereihin liittymättömiä 

tehtäviä. Nämä tulee ottaa huomioon, jos tavoitteena on luoda telomeraasia inhiboiva 

hoitokeino, sillä telomeraasin inhiboinnin vaikutus voi näkyä lääkeresistenssissä (Bajar ynnä 

muut, 2020). 

 

6. 6. Yhteenveto 

 

Tiivistettynä, telomeerit ovat tunnettu osa kromosomia ja niiden olemassaolo on solulle 

oleellista. Tietoa niiden yhteydestä ikääntymiseen ja syöpään voisi kuitenkin olla lisää. 

Biomarkkerina käytetty telomeerien pituus on kuitenkin hieman ristiriitainen konsepti, sillä 

eriäviä mielipiteitä asiaan löytyy. Lisäksi erityisesti syöpään liittyen telomeerit ovat 

mielenkiintoinen tutkimusaihe. Telomeraasin inhibointi näyttääkin olevan houkutteleva 

hoitokeino syöpään, mutta lisätutkimukset ovat varmasti tarpeellisia.    
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