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Metyylinyhmiä (:CH3) tarvitaan solulssa monien pienten molekyylien
synteeslin -kuten esimerkiksi metioniln, koliinin ja melatoniinin syn-
teeseihin. _Myös- þroteiineja ja DNA: ta modifioidaan liittämäIlä niihin
metyyliryhmiä. Metyyliryhmien avulla säädellään entsyymien aktiivisur,rt-
ta tai ne toimlvat slgnaaÌeina korjausentsyymeii-le vaurj-oituneissa - -. -proteiin€iissa. Metyyliryhmät vähentävät proteiinien ionisia ominaisuuk- -

sia ja lisäävät, niiden hydnofobisuutta. DNA:n metyyl-iryhmien avulla
pnokaryootit erot,tav,at- onan DNA:nsa vieraasta. Eukaryooteill-a DNA:n .

metyyliryhmillä uskotaan ol-evan merkitystä.virhelden korjauksessa ja
geeniekspre-ss j-on säätelyssä.
Yleisin metyyliryhmien lähde solun metyl-aatioreaktioissa on aktivoiLu
metioniini,' S-adenosyyJ-imetioniini (S-AdoMet). Metioniinin metyyliryhmä-
on peräisin metyylitet,rahydrofoolihapolta Lai betaiiniÌta (Lrirnetyyf i:, ,-
glysiini).-Metylaatioreaktioissa S-AdoMet luovutLaa metyyliryhmänsä, -
jolJ-oln syntyy S-adenosyylihonokysteiiniä" (S-AdoHcy) . S-AdoHcy:stä
voivat solut regeneroida uudel-l-een meLioniÍnia. S-AdoHcy on tehokas
inhibiittori mon11le mebyylitransferaasientsyymeille. Metioniinin ja
S-AdoMet:n pitoisuutt,a maksassa ja munuaisissa säätel-ee glysiinimetyy-
litransferaasi (GMT). Kun S-AdoMet -pitoisuus on korkea, GMT vähentää 

=
S-AdoMet -pi toisuutt,a me tyloimalla glysiiniä monometyyliglysiiniksÍ
(sankosiini ) .

Työn kokeellisessa osassa puhdistettiin halofiillsestä bakteerista
(Actinopolyspora halophila) glysiiniä metyloivat entsyymit. Synteesl-
reitin lopputuotteena syntyy betalinia (trimetyytiglysiini). Yhden
betaiinimolekyylln synteesi gJ-ysiinistä kuluttaa kolme S-AdoMet, -mole-
kyyliä. Välituotteina syntyy sankosiinia ja dimetyyliglysiiniä.
A.hal-ophilassa betaiinia syntetisoi kaksi metyylitransferaasientsyymiä,
gI ys iinime tyyl i trans feraas i j a sankos 1 in i- dime tyyl igJ- ys i inime tyyl i-
transferaasi (SDI4T). SDMT:a ei oltu aiemmin tunnettu muista organismeista
GMT katalysoi glysiinin metylaatiota sarkosiiniksi ja SDMT katal-ysoi
sarkoslinin ja dimetyyligtysiinin melyJ-aatiota betaiiniksi. SDMT puh-
distettiin aktilvisena solu-uuLteesla ja joitakin sen ominaisuuksia
määritettiin.


