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Tiivistelmä Referat Abstract

Fosfolipaasi D (PLD; EC 3.1.4.4) aktiivisuus on liitetty useisiin kasvisolun toimintoihin, kuten
signaaliketjuihin ja membraanien hajotukseen. Neljä PLD geeniä (a, þ, yl ja y2) on kloonattu
Arabidopsis thalianasta, nämä koodaavat entsyymejä jotka eroavat substraattispesifisyydellään ja
katalyyttisilla ominaisuuksillaan toisistaan. Polyfosfoinositidit, kalsium, pH muutokset ja G -
proteiinit ovat mahdollisia PLD aktiivisuuden säätelijöitä. Tässä tutkielmassa selvitettiin PLDcr:n,
-B:n, -yl:n ja -y2:n mahdollista roolia kasvin puolustusreaktioissa taudinaiheuttajia vastaan
seuraten muutoksia ko. geenien ekspressiotasossa. Tämä tapahtui käyttäen .,4. thalianan
ekotyyppiä Columbia (Col-O), Niederzens (Nd-O) ja RPML resistenssigeenillä transformoitua Nd-O
(Nd-O::RPM1) kasveja ja Pseudomonas syringae pv tomato bakteeria koesysteeminä. Käytetyt
P.s.pv tomaton rodut olivat DC3000 ja DC3000 sisältäen avrRpml avirulenssigeenin. Col-0
villityyppi kantaa RPMI resistenssigeeniä luonnostaan, mutta Nd-0 villityyppistä tämä geeni
puuttuu. Tämä koejärjestely mähdollisti puolustusreaktioiden jakamisen avrRpml/RPMI
spesifisiin ja näistä riþumattomiin tekijöihin. Kasvit inokuloitiin infiltroimalla lehdet
bakteerisuspensiolla ja näytteet kerättiin 0 min, 30 min, 90 min, 180 min ja 240 min välein.
mRNA tasot analysoitiin Northern blot menetelmällä käyttäen PLDa, -þ, yl ja y2 spesifisiä
koettimia. Tulokset osoittivat,'eftä PLDa :n ekspressio pysyy tasaisena koko tarkasteluajan, kun
taas PLDB:n ekspressio lisääntyi merkittävästi 30 min kohdalla laskien 90 min kohdalla ja nousten
jälleen 180 min kohdalla, palaten alkuperäistasolle 240 min jälkeen. PLDyI:n ekspressio kasvaa
30 min kohdalla ja laskee 180 min kohdalla. PLDy2 mRNA:ta ei kokeissa löydetty. Tulosten
perusteella voitiin tehdä seuraavat johtopäätökset: PLD perhe A.thalianassa on selvästi säädelty
eri tavoin. PLDo on todennäköisesti osa kasvin perusaineenvaihduntaa. PLDB:n ja -yl:n
ekspressio on tiukasti kontrolloitu ja molemmat ovat selvästi osa kasvin ensimmäisiä
puolustusreaktioita taudinaiheuttajia vastaan. PLDþ :n ekspressio on mahdollisesti sytosolin
kalsiumtason muutoksien säätelemä, johtuen ekspression kaksihuippuisuudesta, joka seurailee
avrRpml/RPMI vuorovaikutuksen aiheuttamia kalsiumtason kasvuja sytosolissa.

Tutkielman toisen osan tarkoituksena oli löytää mahdollisia PLDyI:n kanssa vuorovaikutuksessa
olevia G-proteiineja jaltai muita proteiineja, käyttäen yeast two-hybrid systeemiä. Koko PLDyI
cDNA ja puolet PLDyI cDNA:sta kloonattiin vektoriplasmidiin (pEG202) ja transformoitiin
hiivaan (EGY48). Molemmat konstruktiot täyttivät yeast two-hybrid systeemissä proteiineilta
vaadittavat ominaisuudet: 1) aktivointitestissä kumpikaan cDNA ei þennyt aktivoimaan lacZ
reportteri geenin ekspressiota eikä mahdollistanut hiivan kasvua alustalla, josta puuttui leusiini. 2)
vaimennustestissä kumpikin konstruktio selvästi vaimensi indikaanori plasmidin lacZ
aktiivisuutta. Koko PLDyI cDNA vaimensi aktiivisuutta hiukan voimakkaamin.
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