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Biokemia

lmen endogeenisen sytokiniinin trans-zeatätttribosidin, dihydrozeatiiniribosidinja isopente-
nyladenosiinin esiintyminen koivussa.
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Sytokiniinitovat yksi viidestähyvälsytystäkasvihormoniryhmästä. Sytokiniinejä

on kasvien lisåiksi tavattu eläimistä, mikro-organismeista, sienistä ja sammalista. Ne ovat

rakenteeltaan N{-substituoituja adeniineja, jotka esiintyvât vapaina emäksinä, ribosideina,

ribotideina tai glukosideina. Sytokiniinien pâäasiallinen tehtävä on stimuloida sytokineesiä eli

solunjakautumista. Lisåiksi ne hidastavat vanhenemista ja ovat tärkeitä viherhiukkasten

normaalille kehitykselle. Zexrtänta pidetään aktiivisimpana luonnollisena sytokiniininä.

Sytokiniinien aineenvaihduntareaktioita on osittain selvitetty joillakin kasveilla ja kasvikudok-

siila, mutta näiden kasvihormonien vaikutusmekanismia molekyy{itasolla ei tunneta tarkasti.

Koivun (Betula pendula Roth.) mikrolisäyksessã käytetâän silmujen ja versojen

kasvun edistämiseksi synteettisiä sytokiniinejä kuten bentsylaminopuriini (BAP) ja kinetiini.

Näiden sytokiniinien vaikutus saattaa kuitenkin joillakin klooneilla olla jopa kasvua heikentä-

vä. Tämä ilmenee paremmin ja huonommin monistuvien kloonien ryhminä. Jos ravintoalustaan

on lisätty zeatiinia, ei tällaista eroa ole nåihtävissä.

Tässä työssä tutkittiin, mikä vaikutus tällä kasvin ulkopuolelta, ravintoalustasta,

tulevalla hormonilla on koivun versojen sisäisiin sytokiniinipitoisuuksiin. Miten ravintoalustan

sytokiniinin laji ja pitoisuus vaikuttavat versojen sytokiniineihinja miten sytokiniinit jakaantu-

vat verson eri osiin? Tarkasteltiin emopuun silmujen sytokiniinimääritysten käyttöä mikro-

lisäykseen hyvin sopivien kloonien etsimisesså. Tutkittaviksi otettiin kolmen biologisesti

aktiivisimpiin kuuluvien sytokiniinien ribosidit: t-ZR, DHZR ja IPA. Versojen sytokiniinipi-

toisuudet måiäritettiin entsyymi-immunotesteillä.
Kokonaisuutena BAP:lla ja kinetiinillä heikommin reagoivat kloonit edustivat

tilannetta, jossa paras kasvu ja alhaisin endogeenisten sytokiniinien kokonaispitoisuus tai

vastaavasti heikoin kasvu ja korkein sytokiniinien kokonaispitoisuus ilmenivät yhdessä.

Paremmin monistuvien kloonien ryhmässä ilmeni yksiselitteisesti vain jälkimmäinen yhdistel-

mä. Heikomminmonistuvillaklooneillat-ZR:njaDHZR:npositiivisenkorrelaationseuraukse-
na DHZR-pitoisuuden lisääntyminen nostaa myös r-ZR pitoisuutta. Näillä kummallakin on

negatiivinen korrelaatio lPA-pitoisuuteen, joka siten laskee. Muodostuu hormonipitoisuuksien

kokonaisuus, joka aiheuttaa kaswn heikkenemisen.
Tarkasteltaessa kasvualustaan lisätyn sytokiniinikonsentraation vaikutusta,

huonommin monistuvalla kloonilla BAP-pitoisuuden nousu lisäsi versojen DHZR- ja IPA-
pitoisuutta heikentäen kasvua. Paremmin monistuvalla kloonillakin DHZR-pitoisuuden
nousulla oli negatiivinen vaikurus kasvuun, mutta riippumatta ravintoalustanBAP-pitoisuudes-
ta. Havaittiin, että sytokiniinittömätlä ravintoalustalla paremmin monistuvan kloonin IPA-
pitoisuus oli noin þmmenen kertaa korkeampi verrattuna huonommin monistuvaan. T¿imä

johruu mitä ilmeisimmin siitä, että näiden kahden kloonin metaboliat eroavat ratkaisevasti

toisistaan.

Emopuiden silmujen sytokiniinipitoisuuksissaei ollut nãhtävissã vastaavaa jakau-

tumista ryhmiin, mutta sytokiniinien kokonaismäärä oli suurempi huonoilla klooneilla.
Kuitenkin näytteiden keräysajankohtana silmujen sisältämien sytokiniinien perusteella ei voida

ennustaa kloonin käyttäytymistä mikrolisäyksessä.


