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Kylmästressi on yksi primäär¡sistä kasvua, tuottavuutta ja kasvien levinnäisyyttä rajoittavista
tekijöistä. Temperaattisen vyöhykkeen kasvit joutuvat usein kasvukautensa aikana
kohtaamaan jäätymispisteen alle laskevia lämpötiloja. Jäädyttävistä lämpötiloista
selviämiseen on eri kasveilla nähtävissä kahden laista strategiaa: 1) jäätymisen välttäminen
ja 2) jäälymisen sietäminen. Temperaattisen vyöhykkeen kasvien pääasiallinen tapa
selviytyä jäädyttävistä lämpötiloista on jäätymisen sietäminen. Prosessia, jonka kuluessa
kasvisolut muuttuvat jäädyttävissä lämpötiloissa vahingoittuvasta jäädyttäviä lämpötiloja
sietävävään tilaan, kutsutaan kylmäaklimaatioksi. Heinävartisten kasvien kylmäaklimaation
aloittava signaali on lämpötilan laskeminen lähelle jäädyttävää lämpötilaa. Rauduskoivun ja
muiden puuvartisten kasvien kylmäaklimaatio on kaksivaiheinen prosessi, jonka aloittaa
päivän pituuden lyheneminen ja jolle antaa lopullisen vahvistuksen lämpötilan aleneminen.

Matalat lämpötilat aiheuttavat lukuisia erilaisia vaurioita kasveille. Yhteinen nimittäjä näille
on solun kuivuminen. Kasvisolujen ulkopinnoilla olevat jäätymisytimet saavat solujen
ulkopuolisen veden jäätymään. Missä tahansa lämpötilassa muodostuvalla jäällä on alempi
höyrypaine kuin solun sisällä, mikä johtaa veden virtaukseen ulos solusta ja sitä kautta
sytosolin kuivumiseen. Perinteisesti primääriseksi kylmän vahinkokohteeksi on kuvattu solun
erilaiset membraanit. Kylmä luo myös epätasapainoa primäärisen fotosynteesin ja
hidastuneen metabolian välille, jolloin ylijännittyneet fotosynteesin reaktiokeskukset
saattavat vaurioitua. Jo viileissä eijäädyttävissä lämpötiloissa saattaa ilmetä myös
proteiinien kylmädenaturaatiota. Kasveilla havaittuja tapoja torjua kylmän aiheuttamia
vaurioita ovat esim. membraanien rasvahappokoostumuksen aktiivinen muuttaminen,
liukoisten suoja-aineiden sekä membraaneja ja proteiineja suojaavien proteiinien
kertyminen soluun. Myös fotosynteesissä havaitaan muutoksia. Kasvien kylmäsignalointiin
liittyvät niin proteiininen fosforylaatio, Ca2*, kuin kasvi hormonitkin, kuten abskissiinihappo.

Työn tarkoituksena oli valottaa tätä laajaa kehitysprosessia valmistamalla kylmällä
aklimoiduista rauduskoivuista edustava cDNA kirjasto sisältäen aklimaatioprosessiin liittyvät
geenit sen eri vaiheista. Lisäksi tarkoituksena oli optimoida kirjaston analysointiin liittyvä
EST:en poiminta kirjastosta ja niiden alustava karakterisointi automaattisen sekvensoinnin ja
tietokantoihin kohdistuvan sekvenssien homologiavertailun avulla.

Kirjaston tekoon käytetty RNA eristettiin +4"C:lla käsiteltyjen rauduskoivujen lehdistä.
Kirjasto tehtiin käyttämällä kaupallista ÀZAP-cDNA Synthesis Kit:iä sekä Gigapack lll
Cloning Kit:iä, jotka osoittautuivat luotettaviksi. cDNA:n synteesireaktiossa käytettiin
trehaloosia ja korotettua reaktiolämpötilaa täyspitkien cDNA kloonien määrän lisäämiseksi
Kirjaston tiitterit olivat riittäviä ja laatu hyvä. Primääristä faagikirjastosta poimittiin
satunnaisia cDNA:ta joista pisimmät 96 kpl sekvensoitiin. Plasmidimuotoon käännetystä
kirjastonosasta sekvensoitiin 50x96kpl cDNA:ta. Alustava homologiavertailu tehtiin 288:lle
EST:lle. Homologiavertailun kautta saatiin runsaasti kiinnostavia kohdegeenejä. CDNA
Kirjaston EST:jä tullaan lähitulevaisuudessa käyttämään materiaalina mikroarray levylle
kyseisten geenien ekspression muutosten kartoittamiseksi kylmäaklimaatioprosessin eri
vaiheissa.
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