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PJ-asmid.i-DNÀ, Luonnollinen transformaatio

Bakteeri-DNA:n säilymistä ja luorurollista transformaatiota tutkitaan eri ympäristöissä, koska

halutaan saada tietoa mitä geneettisesti muunnelluiile mikro-organismeille (GMMO) tapahtuu, kun niitä
päästetaän luontoon. Tämä tutkimr¡s on osa riskien arviointia, jolla pyritaZin ennustamaan GMMO:ien
käytön seurauksia luonnossa ja mlnimoimaan riskitekùoitä. Keskeinen edellytys luonnossa tapahtuvalle
geeniruiirrolle transformaation avulla on solunulkopuolisen DNA:n säilyminen luonnollisissa oloissa.

DNA:n såiilymistä on tutkittu monissa ympäristöissä. Tavoitteenani oli tutkia plasmidi-DNA:n säilynústä
kasvin lehtien pinnalla ja mä¿irittriä plasmidi-DNA:n transformaatioaktiivisuus tässä ympfistössä. Tutkin
vapaan plasrnidi-DNA:n lisäksi myös solunsisäisen plasmidi-DNA:n säilymistä lehdillä sekä kuivissa että

kosteissa olosuhteissa. Työn tulosten perusteella saadaan tietoa luonnollisen transformaation
todennäköisyydestä tässä ympäristössä.

TyössäPåaseolus wlgaris cv Red Mexican -pavun lehdille ruiskutettiin joko Escherichia coli
DH5a:sta eristettyä pOSU226cm-plasmidi-DNA:ta tai Pseudomonas ryringae citTsp(pOSU226cm) -

bakteerisoluja. Lehtinäytteet otettiin heti ruiskutuksen jälkeen ja kahden viikon ajan mäãräpäivinä.

Plasmidi-DNA eristettiin lehdilta ja analysoitiin.
Lehdilta eristetyn plasmidi-DNA:n kokonaismäärä mitattiin dot blot-menetelmän avulla ja

biologisesti aktiivisen plasmidi-DNA:n ozuus kokonais-DNA:sta määriteniin transformaatiotestillä. Lis?iksi

lehdiltä eristetyn plasmidi-DNA:n konformaatiota tutkittiin Southern hybridisaatiolla.
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että vapaa plasmidi-DNA säilyr melko huonosti lehden

pinnalla- Suurin osa plasmidi-DNA:sta oli hävinnyt 4 päivän sisällä ja transformaatioþþistä plasmidi-
DNA:ta havaittiin huomaftavia määriã vain kahden ensimmäisen päivän aikana. Plasmidi-DNA:ta
havaittiin kuitenkin pieniä mäfiä koko kokeen ajan. Southern hybridisaatio-signaalin perusteella havaittiin
rengasmaista ja täyspituista lineaarista DNA:ta kolmen päivän ajan, jonka jälkeen plasmidi-DNA oli
hajonnut eri kokoisiksi fra gmenteiksi.

Kosteus vaikrtti plasmidi-DNA:n säilymiseen lehdillä. Plasmidi-DNA säilyi pidempãän ja sen

mããrä oli suurempi kosteissa olosuhteissa- Kuitenkin plasmidi-DNA:n fansformaatioþþ säilyi paremmin
kuivissa olosuhteissa.

Solunsisäinen plasmidi-DNA säilyi lehdillä joko kuolleissa bakteerisoluissa ja/tai vapaana

varsinkin kuivissa olosuhteissa paremmin klin elävät bakteerisolut. Plasmidi-DNA:ta havaittiin kuitenkin
vain pieniä mäfiä kolrnen ensimmäisen paivän aikana ja biologisesti akriivista plasmidi-DNA:ta havaittiin
vain heti ruiskutuksen jälkeen otetuissa lehtinäytteissä.

Tulosten pensteella voidaan oletta4 että luonnollista transformaatiota tapahtuu kasvien lehdill¿i.

Plasmidi-DNA säiþi lehdillä riittäv¿in kauan sellaisessa muodoss4 että luonnollisesti kompetentit bakteerit
lehdillã voivat käyttää sitä transformaatioon. Jatkotutkimuksia varten on tarkoitus kehittäã herkempiä
menetelmiä DNA:n hajoamisen seuraamiseksi ja tutkia muidenympäristötehjoiden, erityisesti W-säteiþ
vaikutuksia DNA:n säilymiseen lehdillã.

54

YJ-einen mikrobioJ.ogia

ilyminenA n a pa'trun I eht l_en pr-nna trl_a

Sorjonen Minna Sinikka

YJ.eisen mikrobioJ-og.ian
- lnstilulioñ


