
í..¡-{,îr.',,ry ' .i- -.--'.' 1.':-;.:i - ':i

rrcT,SN.¡ANt YLIOPISTO _ HFT SN.TGrcRS T'NTVERSITET _ UNTVERSTTY OF HEÍ,SINKI
,lì

gradu
- Arüctcls ¡rt - lrrrl1yðû

Pro
A¡tr - DúuD - Moch urd ycar

Kesäkuu 1997

Ticdctr¡r¡¡/Oerlo - Frtultct Scttion - Fmlry

Mefç.,gq4.qs-luonnontieteellinen tiedekunta

Muite tictoja - Öwiga uppgiftu - Additiom¡ infomatim

Työ tehtiin Kasvintuotantotieteen laitoksen bioteknologia-ryhmässä.
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Bacillus thuringiensis on gram-positiivinen, yleinen maaperäbalfeeri, joka itiöinnin yhteydessä tuottaa
hyðnteismyrkyllisiä proteiinikiteitä. Toksiinien rakennegeenit sijaitsevat suurissa (40-150 MDa) plasmideissa
ja niiden koodaamat proteiinit on jaettu useaan luokkaan rakenteellisten yhtäläisyyksien ja
hyõnteisspesifisyyden perusteella.

CryI-luokkaan kuuluvat Lepidoptera-spesifiset proteiiniq jotka kasaantuvat kaksoispyramidin muotoisiksi
kiteiksi. Nämä, kooløan 130-140 KDa:n protoksiinit, pilkkoutuvat toukan suolen proteaasien toimesta 60-70
KDa:n toksisiksi kappaleiksi.
CryIl-luokkaan kuuluu sekä Lepidoptera-että Diptera-spesifisiä proteiinej4 jotka ovat kooltaan 65 KDa ja
muodostavat kuution muotoisia rakenteíta-
CryIll-luokka käsittää Coleoptera-spesifiset proteiinit, jotka ovat kooltaan 72KDa jamuodostavat vinonetiön
muotoisia kiteitä.
CryIV-luokka koostuu melko heterogeenisestä ryhmästä Diptera-spesifisiä kideproteiinej4 jotka ovat
kooltaan 130,78 ja 72KDa.
CryV-luokan 8 1,2 KDa: n protei ini on Coleoptera-ja Lepidoptera-akti ivinen.
Näiden lisäksi on olemassa Bacillus thuringiensis thompsoni-kanta, jonka tuotùamien 40 ja45 KDa:n
kideproteiinien hyönteistoksisia vaikutuksia ei ole julkaistu.

T¿issä työssä aineistona oli eri puolilta Suomea kerätyistä maanäytteistä eristettyjä Bacillus thuringiensis -
kantoja, joista 35 tuoai kaksoispyramidin muotoisia,2l amorfisia ja neljä kuution muotoisia kiteiui. Kannat
oli tarkoitus luokitella niiden tuottamien kideproteiinien perusteella. Osalle kannoista määritettiin myös
hyönteistoksinen alf iivisuus.
Työn tavoitteena oli kartoittaa Bacillus thuringiensiksen yleisyyltä Suomen maaperässä, vertailla sen
esiintymisø erilaisissa m¡astotyypeissä, määrittää tutkimuksessa mukana olleiden kantojen
kideproteiinikoostumus sekä löytää Pieris brassicaentoukkia vastaan tehokkaiø kantoja.

Muut paitsi amorfiset kiteet puhdistettiin kontaminoivisø itiöistä nestemäiseltä kaksoisfaasisysteemillä, joka
sisältää PEG 6000 ja NaDS tasapainotilassa toisiinsa sekoittumattomina pitoisuuksina ja kykenee
erottelemaan itiöt ja kiteet toisistaan.

Kiteiden proteiinikoostumus analysoitiin l0 % SDS-PAGE-geeleissä. Selkeimmät rulokset saariin
kaksoispyramidikiteellisistä kannoista, jotka voitiin luokitella CryI-luokkaan kuuluviksi. Amorfisia kiteitä
tuottavat kannatjäivät kokonaan luokittelematt4 sillä SDS-PAGE-geelien tarkastelua vaikeutti
huonolaatuinen molekyylikokomarkkeri, itiöiden aiheuttama kontaminaatio ja konhotlikantden puuttuminen.

Hyönteistestejä varten kaksoispyramidikiteellisten kantojen proteiinikonsentraatiot määriteniin SDS-PAGEIIa
käyttäen standardina tiettyjä konsentraatioita BSA:ta. Tulosten tulkinta perustui toukkien painossa testin
kuluessa tapahtuneeseen muutokseen. Pieris brassicaqt ftaaliperhonen) toukkia vastaan tehokkaiksi
osoittautui l9 kantaa. Lisätestit eri hyönteislajeitla ovet kuitenkin tarpeen kaikkein tehokkaimpien kantojen
selektoimiseksi.
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