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Fabaceae-heimoon kuuluu useita taloudellisesti tärkeitä ravinto-, låiäke-, rehu- ja kori
Useiden tämän heimon kasvien, kuten mm. puna-apilan (Trifolium pratenseL.) on todettu

huomattiavia måiäriä isoflavoneja sekä pterokarpaaneja. Yhdisteiden muodostumisen

tapahtuvan aryylisiirtymän kautta, mut[a biosynteesireitti on osittain vielä tuntematon.

kasveissa isoflavonit esiintyvät sokereihin sitoutuneina glykosideina ja vapaina yhdisteinä.

infektoituessa jonkin mikrobin vaikutuksesta isoflavonien måiärä lisääntyy ja muodostuu
antimikrobisia yhdisteitä, fytoaleksiineja. Rerokarpaanifytoaleksiineilla ja eräillä muilla
neilla on inhiboiva vaikutus kasvitauteja aiheutt¿vien bakfeerien ja sienten kasvuun. Fytoaleksiinien

muodostuminen on osa kasvin luonnollista suojautumista kasvitauteja vastaan. Eräät isoflavonit,

kuten daidzeiini, genisteiini ja formononetiini muistuttavat rakenteeltaan luonnollisia estrogeenejä

ja niillä on todettu olevan heikko, mutta silti merkiftävä estrogeeninen vaikutus. Näiden nk.

fytoestrogeenien ja niiden päämetaboliitin, equolin tiedet2üin aiheuttaneen hedelmättömyyttä lam-
pai I I e, jotka ovat pi tkäaikai sesti I aiduntaneet fytoestrogeeni pi toi s ta ravi ntoa.

Apilan isoflavoniglykosideja ja -aglykoneja on yleisimmin måi?iritetty korkepainenestekromatogra-

fian avulla. Kaasukromatografisia ja kaasukromatografìa-massaspektrometrisia menetelmiä, jotka

edellyttävät yhdisteiden derivatisointia esteri- tai trimetyylisilyylijohdannaisiksi on myös käytetty
hyväksi apilan isofl avoneja analysoitaessa.

Työssä tutkittiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti I 1 eri puna-apilakloonin lehti ja juuri-
näytteiden etanoliuutosten isoflavonejaja pterokarpaaneja kasvukauden aikana (kesäkuu-lokakuu).

Jokaisesta kloonista oli neljä eri kerrannaista. Kasvinäytteiden isoflavoniglykosidit hydrolysoitiin
vetykloridihapon avulla aglykoneiksi, jonka jälkeen yhdisteistä valmistettiin trimetyylisilyylijoh-
dannai set silylointireagenssin avul la.

Kaasukromatografiamassaspektrometrian avulla puna-apilanäytteistä identifioitiin seuraavat isofla-

vonit ja pterokarpaanit TMS-johdannaisinaan; formononetiini, biochaniini-A, daidzeiini, genisteii-

ni, pratenseiini, pseudobaptigeniini, pisatiini, medikarpiini ja maackiaiini. Yhdisteiden pitoisuudet

laskettiin sisäisen standardin avulla. Kvantitatiivisissa kaasukromatografisissa analyyseissä lehti-
näyfteiden påiäkomponenteiksi todettiin formononetäm (497o) ja biochaniini-A (?ßVo). Juurinäytei-
den pääkomponentti oli maackiaiin (45vo).Isoflavonien kokonaismäärän toistettavuus GC-analyy-
sissä oli 16.7%o. Puna-apilan isoflavonipitoisuus oli korkeimmillaan kasvukauden alussa, jonka
jälkeen se väheni voimakkaasti syksyä kohti. Eri kloonien välillä isoflavonipitoisuuden vaihtelu oli
erittäin merkitsevdål. Isoflavonipitoisuus on ainakin osittain periytyvä ominaisuus, pitoisuuden
korreloidessa positiivisesti sekä kerranteiden välillä että kasvukauden aikana. Tutkimuksen muk¿uln

kaasukromatografisilla analyysimenetelmillä voidaan luotettavasti ja toistettavasti seurata puna-

apilakloonien isoflavoniaglykonien vaihtelua, ja menetelmä soveltuu hyvin laajan jalostusmateriaa-

lin seulontaan.


