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Tiivistelmä - Referal - Abstract

Bacillus thuringiensis on gram-positiivinen maaperäbakteeri, joka itiönmuodostuwaiheensa aikana tuottaa

biologisena torjunta-aineena käfettyjä delta-endotoksiineja. Toksiinien kohdehyönteisspesifiteetti on korkea

kohdistuen tarkasti tiettyyn hyönteislahkoon. Spesifiteetti perustuu toksiinin vaikutusmekanismiin,johon
kuuluvat aktivaatio hyönteisen ruoansulatuskanavassa, aktivoidun toksiinin sitoutuminen hyönteisen

ruoansulatuskanavan epiteelisolun solukalvon reseptoriin ja ionikanavan muodostumisen solukalvolle. Solun

osmoottinen tasapaino häiriytyy ja hyönteisen ruoansulatustoiminnot pysähtyvät.

Toksiinien synteesi on seurausta B. thuringiensiksen cry-geenien ilmenemisestä. Cry-geenif muodostavat

laajan geeniperheen, joka on jaettu viiteen alaluokaan, cryI (lepidopfera-spesifiset), cryII (lepidoptera- ja
diptera-spesrfrset), cryIII (coleopterø-spesifiset) cryIV (diptera-spesifiset) ja cryV (lepidoptera- ja
coleoptera-spesifiset toksiinit). Bioteknologian kehittyminen on mahdollistanut näiden geenien kloonauksen
ja siirtämisen viljelykaweihin. Näin pyritään kehitt¿imään hyönteiskestävyyttä hyötykawilajikkeissa.

Tässä työssä käytet¡¡t cry-geenif lyhennettiin PCR-monistusta käyttäen vastaamaan delta-

endotoksiinimoleþylin aktiivisen ydinpartikkelin kattavan osan synteesistä. Niistä valmistettiin kasvissa

ilmentämistä varten fuusiot GUS-merkkigeenin kanssa Valmiit geenikonstruktiot liitettiin tandem-

duplikoituun CaMV35S::35S-promoottoriin ja siirrettiin co-integratiiviseen kawitransformaatiovektoriin
pHTT294. Näin valmistetut vektorit siirrettiin kawitransformaatiota varten E. colista A. tumefaciensiin

bakteerien välisellä konjugaatiolla.

Muokattujen CryIA(a)- ja CryIG-toksiinien torjuntavaikutusten tutkimista varten lyhennettyjä

geenikonstruktioita ilmennelfän Escherichia colissa. E. colissa ilmennetyillle Cry-proteiineille kehitettiin
puhdistusmenetelmä, joka perustuu niiden liukenemiseen korkeassa ja saostumiseen matalassa pH:ssa.

Puhdistethrjen toksiinien pitoisuus määritettiin vasta-ainetestausta käyttäen ja aktiivisuutta tutkiftiin
hyönteisbiotestein kaaliperhosta ja kaalikoita vastaan. Hyönteistestien tulokset kertovat että lyhennettyä cry-
geeniä ilmentämällä tuotetuilla CryIA(a)- ja CryIG{oksiineilla on voimakas myrkþvaikutus molempien

hyönteislajien toukkia vastaan, ja vaikuttavat pitoisuudet ovat riittävän alhaisia, jotta niiden tuottaminen

siirtogeenisessä kawissa on mahdollista.
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