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Pro gradu-tutkielmani aiheena on kasvien virusresistenssi. Kasvi-
patogeeneistä homeet ja bakteerit ovat toistaiseksi hallinneet resis-
tenssitutkimusta. Mm. toimivien koemallien puuttuminen on hidastanut
virusresistenssitutkímusta. B0-luvun puolivälin jälkeen transgeenisiä
kasveja hyväksikäyttäen suoritetutu työt ovat kuitenkin laajentaneet
tietämystä virusperäisiin geeneihin liittyvistëi resistenssimuodoista.

Keskityn tutkielmassani 1ähinnä virusperäisiin resistenssigeeneihin
pohjautuviin resistenssimuotoihin; kasvien resistenssj-geenien toiminta-
mekanismeista tiedetään tä1Iä hetkellä hyvin vähän. Kapsidiproteiini-vä-
litteinen virusresistenssi sekä antisense-BNA:n ja satelliitti-RNA:n
avulla aikaansaadut resistenssimuodot ovat esimerkkejä siitä, kuinka
kasvin ekspressoima virusperäinen geeni voi suojella kasvia virustaudin
oireilta. Tä11ä tavalla tuotettu suoja virusinfektiota vastaan imitoi
Iuonnossa esiintyvää "aiheutettua resistenssiä", jossa virus suojelee
infektoimaansa isäntäkasvia sekundääriseltä infektiolta. Käsittelen tut-

ielmassani myös virusten liikeproteiineja, joiden vuorovaikutus isäntä-
kasvin plasmodesmaattojen kanssa mahdollistaa viruksen solusta soluun le-
viämisen. TäIl-ä vuorovaikutuksella on todennäköisesti merkitys viruksen
isäntäkirj on määräytymisessä .

Termi "kapsidiproteiinivälítteinen virusresistenssi" kuvaa viruksen
kapsidiproteiinigeeniä ekspressoiv'i ssa kasveissa ilmenevää resistenssiä.
Tämä on parhaiten tutkittu ja tasoltaan korkein molekyylibiologian avul-
la aikaansaatu resistenssimuoto. Viruksen genomin osaa vastaan suunnattua
antisense-RNA:ta tuottavissa kasveissa ilmentynyt resistenssi on tasoltaan
selvästi heikompaa. Tiettyjen kasvj-viruksien satelliitti-RNA auttaa sitä
tuottavia kasveja välttymään satelliitti-RNA:n auttajaviruksen aiheutta-
man sairauden oireilta, mutta virus pystyy kuitenkin l-eviämään kasveissa.

Sekä kapsidiproteiinÍvälitteisen virusresistenssin että sateltiitti-
RNA:n hyväksikäyttöön liittyy turvallisuusongelmia. Ennen näiden menetel-
mien laajamittaista hyväksi-käyttöä täytyy virusperäisiä geenejä luultavas-
ti modifioida niin, ettei-vät satunnaiset mutaatiot tai rekombinaatio trans
geenisiä kasveja infektoivien virusten kanssa pysty johtamaan patogeeniste
virustautien leviämiseen. Liikeproteiinien ja plasmodesmaattojen välisen
vuorovaikutuksen parempi ymmärtäminen on edellytys virusten solusta soluun
Ieviämiseen vaikuttavien resistenssimuotojen kehittämiselle. Erilaisten re
sistenssimuotojen yhdisteleminen mahdollistaa ehkä tasoltaan matali*n re-
sistenssimuotoihin, kuten antisense-RNA-mekanismiin pohjautuvien menetel
hyväksikäytön. SekÊi turvallisuuden että tehokkuuden vuoksi resistenssimu
tojen kehittäminen transgeenisten kasvj-en avuIIa edellyttää käytettyjen
netelmien biokemiallisen taustan yksityiskohtaisempaa selvittämistä.
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