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TIIVISTELMÄ

Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin ensisijaisesti puuvartisten- ja ruohokasvien

soluseinien fenyylipropanoidien ja ferulahappojen biosynteesiin ja kytkeytymisreaktioihin.

Fenyylipropanoidireitti alkaa fenyylialaniinista ja johtaa monien prekursoreiden kuten

lignaanien, flavonoidien, salisyylihappojen ja ligniiniprekursoreiden syntymiseen.

Tutkielmassa keskityttiin ligniiniprekursoreiden muodostumiseen ja erityisesti sen

biosyynteesireitin välituotteen, ferulahapon entsymaattisesti hapetettuihin

kytkeytymisreaktioihin kasvien soluseinillä.

Fenyylipropanoiditutkimuksen lähtökohtana on jo vuosia ollut selvittää biosynteesireittejä ja

menetelmiä,  joiden avulla ligniini saadaan kasvin soluseinältä liukenemaan ja hiilihydraatti

otettua talteen. Eräs tapa tunnistaa näitä hajoamistapahtumia on tutkia fenyylipropanoidien

kytkentöjen muodostumista. Tässä pro gradu -tutkielmassa fenyylipropanoidireitin

välituotteiden entsyymien säätelyä tarkasteltiin luonnonvaraisissa ja geneettisesti

muunnelluissa kasveissa. Biosynteesireitti selkeytyi paljon. Lisäksi siirtogeenisillä kasveilla

havaittiin kokonaan uusia kytkentöjä ja rakenteita. Eräillä geeniyhdistelmillä voitiin lisätä

tuntuvasti hiilihydraattimäärää samalla kun ligniinin kokonaismäärä väheni. Näin arveltiin

voitavan kasvattaa biomassan määrää puukasveilla.

Ferulahapot dehydrogenoituvat entsymaattisesti hapettavissa olosuhteissa fenoksiradikaaleiksi,

jotka reagoivat edelleen mudostaen toisen radikaalimonomeerin tai -polymeerin kanssa

kytkentöjä. Soluseinä tuottaa radikaalireaktioissa tarvitsemansa hapettimet ja entsyymit,

vetyperoksidin ja peroksidaasit itse. Ferulahapon monomeerit ja dimeerit muodostivat

esterisidoksia soluseinän hemiselluloosan kanssa. Näin syntyneet ferulaattidimeerit ja

-trimeerit muodostivat ristikytkentöjä hiilihydraattien ja ligniinien välille sekä yhden tai

useamman polysakkaridiketjun välille. Ferulahappojen katsottiin olevan lignifioitumisen

aloituskohtia soluseinillä ja yhdistävän näin kaksi suurta polymeeristä verkkorakennetta

toisiinsa. Myös soluseinän hiilihydraattien koostumuksen havaittiin vaikuttavan muodostuvien

kytkentöjen rakenteeseen.

Lopuksi tarkasteltiin vielä ferulahapon antioksidatiivisia ominaisuuksia. Todettiin ligniinin ja

ferulahapon määrän korreloivan soluseinän peroksidaasi- ja vetyperoksidimäärän  kanssa.

Kasveissa monet taudinaiheuttajat, vioittuneet kasvin osat sekä UV-säteily lisäsivät



peroksidaasien tuotantoa ja edelleen ferulahappojen määrää. Fenoksiradikaalina ferulahppo

kykeni eliminoimaan vetyperoksidin haitallisten happiradikaalien vaikutuksia pelkistämällä ne

hapettuen itse radikaalisessa kytkeytymisreaktiossa. Tämä johti mielenkiintoisiin

tulevaisuudennäkymiin ferulahaposta funktionaalisena elintarvikkeena, lääkeaineena sekä

kosmeettisena valmisteena.
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LYHENNELUETTELO

Ara arabinoosi

CA koniferyylialkoholi

CYP sytokromi-P450-mono-oksidaasi

CW soluseinä

DHCA dihydrokoniferyylialkoholi

DHP dehydrogenoimalla valmistettu synteettinen ligniinipolymeeri

ER solulimakelmusto

FA ferulahappo

FAE ferulaattiesteraasi

Gal Galaktoosi

GC kaasukromatografia

GPC geelipermeaatiokromatografia

Gu Guajasyyli

HPLC korkean paineen nestekromatografia

LC nestegromatografia

MS massaspektroskopia

NADH nikotiiniamidiadeniinivetydinukleotidi

NADPH  nikotiiniamidiadeniinivetydinukleotidifosfaatti

NMR ydinmagneettinen resonanssi

p-CA kumariinihappo

PCP pentakloorifenoli

POD peroksidaasientsyymi

REF reduced epidermal fluorosense –tekniikalla tunnistettu geeni.

SA sinapyylihappo

SAL sinapyylialkoholi

SY syringyyli

UV ultravioletti

UDP uridiinidifosfaatti

Xyl ksyloosi

Fenyylipropanoidireitissä esiintyvien entsyymien ja substraattien lyhenteet on esitelty

luvuissa 2.1., s. 12 ja 4.1., s. 29.
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1.1. JOHDANTO

Fenyylipropanoidireitti ja siinä syntyneiden ligniiniprekursoreiden kytkeytymisreaktiot

ovat olleet keskeisenä tutkimuskohteena paperiteollisuudessa, jonka raaka-aineena on puu

sekä rehuteollisuudessa, jonka raaka-aineina ovat erilaiset ruoho- ja palkokasvit. Näiden

kasvien soluseinät sisältävät paljon ligniiniä, joka muodostaa lujan ja vaikeasti liuotettavan

verkkorakenteen polymeereistään soluseinän hiilihydraattien kanssa. Molemmissa

tapauksissa ligniinistä halutaan päästä eroon, sillä se haittaa paperin valkaisuprosessia ja

estää rehun soluseinän hiilihydraatteja liukenemasta kasvin soluseinältä kotieläinten

ravinnoksi.

Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään fenyylipropanoidireitin biosynteesiin ja sen

tuotteiden, ligniiniprekursoreiden muodostumiseen ja kytkentöihin. Erityisesti tarkastellaan

biosyynteesireitin välituotteen, ferulahapon entsymaattisesti hapettuvia

kytkeytymisreaktioita kasvien soluseinillä.

Fenyylipropanoidireitti on sekundäärinen reaktioketju, joka saa alkunsa

shikimihappokierrossa syntyneestä fenyylialaniiniaminohaposta [1]. Tämä reaktioketju

johtaa ligniinin lisäksi myös sellaisten prekursoreiden syntymiseen kuin lignaanit,

flavonoidit ja salisyylihapot [2]. Katsauksessa tarkastellaan fenyylipropanoidireitin

välituotteiden ja tuotteiden entsyymien säätelyä ja vaikutuksia luonnonvaraisissa ja

geneettisesti muunnelluissa kasveissa. Entsymaattisen säätelyn tavoitteena on vähentää

soluseinän ligniinin määrää. Kun välituotteiden entsyymejä säädellään geeniteknisesti,

vaihtoehtoiset biosynteesireitit lisääntyvät. Siirtogeenisillä kasveilla havaitaan sellaisia

kytkentöjä ja rakenteita, joita harvoin havaitaan luonnon genotyypeillä [3], [4], [5], [6].

Lisäksi eräiden puukasvien biomassan määrän havaitaan kasvavan [7], [8].

Ferulahappojen tutkimus perustuu paljolti ligiinimalliaineilla tehtyihin tutkimuksiin in

vitro. Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään ferulahappojen kytkeytymisreaktioita

kasvin soluseinällä in vivo ja tästä aiheutuvien monimutkaisempien tekijöiden vaikutuksia

kytkentöjen muodostumisessa. Kytkentöjen syntymiseen vaikuttavat ennen kaikkea

soluseinän hiilihydraatit, kasvin osa, laji ja kehitysvaihe sekä soluseinän tuottamat

peroksidaasit ja vetyperoksidi. Ulkopuolisia tekijöitä ovat muun muassa UV-säteily,
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kasvipatogeenit ja kasvisolukon vioittuminen. Myös tutkimusmenetelmät vaikuttavat

saantoihin ja kytkentöjen esiintymiseen näytteissä. Menetelmien kirjo on niin valtaisa, ettei

tässä tutkielmassa keskitytty mihinkään tiettyyn menetelmään tarkemmin. Ferulahapot

muodostavat esterisidoksia soluseinän hemiselluloosan kanssa ja esiintyvät soluseinällä

ferulaattiestereinä, harvoin vapaina monomeereina. Soluseinän peroksidaasit ja

vetyperoksidi hapettavat ferulaattiesterit radikaaleiksi, jotka välittömästi kytkeytyvät

toisten ferulaattien tai soluseinän muiden hapettuneessa tilassa olevien fenyylipropanoidien

kanssa. Katsauksessa tarkastellaan omissa luvuissaan, kuinka ferulaattiesterit voivat

dimeroitua ja trimeroitua. Lisäksi tarkastellaan kuinka ne muodostavat ristikytkentöjä

yhden tai useamman polysakkaridiketjun kanssa tai yhdistävät soluseinän hiilihydraatti- ja

ligniinipolymeerit toisiinsa. Näin ferulahappojen epäillään olevan kasvin soluseinän

lignifigaation alullepanijoina [9].

Lopuksi käsitellään ferulahappoa hapettavissa stressireaktioissa sen antioksidatiivisten

ominaisuuksiensa kannalta. Tällöin havaitaan kasvipatogeenien ja vioittuneiden kasvin

osien lisääntyneen peroksidaasi-vetyperoksidimäärän korreloivan ligniinin ja ferulahapon

määrän kanssa sekä edistävän näin ristikytkentöjen muodostumista soluseinälle.

Suomenkielisessä tiedekirjallisuudessa kasvisolun solulimassa oleva osa, diktyosomi,

esitettiin useissa englanninkielisissä julkaisuissa sekä joissakin suomenkielisissä teoksissa

nimellä golgin laite. Näillä tarkoitetaan samaa soluorganellia, mutta ne poikkeavat

toisistaan sen perusteella onko kyseessä kasvi vai eläinsolu. Yleisesti diktyosomi kuuluu

kasvisoluun ja golgin laite eläinsoluun. Kaikissa kasvitieteellisissä nimissä ei ole

välttämättä noudatettu johdonmukaisuutta. Nimet on esitetty samalla tavalla kuin niihin

viittaavissa julkaisuissa. Jotkut kasvit on nimetty alakaaren mukaan, toiset kaaren, suvun

tai lajin mukaan.
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1.2. KASVIN SOLUNSEINÄ

1.2.1. Rakenne ja muodostuminen

Puu koostuu soluista, jotka muodostavat solukoita. Solukot tukevat puuta, johtavat nesteitä

ja varastoivat ravinteita [10]. Puun varhaisimmissa kasvuvaiheissa kaikki solut ovat

jakautumiskykyisiä. Täysikasvuisissa puissa jakautumiskykyisiä soluja on vain puun

varren ja juurien kärjissä sekä rungon jälsissä. Puu kasvaa vain näistä kohdista [11]. Elävä

solu sisältää elastisen, ohuen primäärisen soluseinän, joka on uloin kerros soluseinällä

(kuva 1.1, s.7), [12]. Sen sisällä on solunesteontelo. Tämä koostuu alkulimasta ja

perintöaineksen sisältävästä tumasta, jonka jakautuessa syntyy tytärsolu. Tumasta

muodostuu naapurisolujen välille amorfinen välilamelli, joka koostuu lähinnä pektiinistä

(vrt. luku 1.2.2.2., s. 8). Niitä soluja, jotka kasvavat rungon suuntaisesti kutsutaan

kuiduiksi. Primääriseinän kasvun päätyttyä, alkaa solun paksuuskasvu [13]. Tällöin

alkulimasta kehittyy primäärisen soluseinän sisäpinnalle vähitellen sekundäärinen

soluseinä (S), joka sisältää kolme kerrosta [14]. Lähinnä primääristä kerrosta on ohut S1-

kerros ja tämän jälkeen paksu S2-kerros ja vielä ohut S3-kerros. S3-kerroksen ja soluliman

välillä on lisäksi solukalvo eli plasmamembraani [15]. Sekundääriseinän kerrokset

koostuvat suurimmaksi osaksi selluloosasta ja hemiselluloosasta sekä sisältävät paljon

mikrofibrillejä, lamelleja ja vähemmän väliainetta (s. 8), [13] Sekundäärisen seinämän

muodostumisen jälkeen ja osin saman aikaisestikin alkaa ligniinin (vrt. luku 2.1., s.11)

muodostuminen solun kulmakohtiin, välilamelliin (solujen välissä oleva aines) ja

soluseinämiin. Ligniini täyttää  kuitujen välit ja yhdistää ne toisiinsa sekä lujittaa

soluseinän rakenteen. Sen muodostuminen aiheuttaa kasvin soluseinän puutumisen ja on

sen viimeinen kasvuvaihe ennen solun kuolemaa. Tämän seurauksena alkulima ja tuma

katoavat ja solusta tulee sisältä ontto ja seinämiltä puumainen.
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Kuva 1.1. Kasvisolun kehittyminen kuiduksi, [12].

1.2.2. Soluseinän yhdisteet

Soluseinän pääyhdisteet ovat selluloosa, hemiselluloosa ja pektiini, jotka ovat polymeerisiä

hiilihydraatteja sekä ligniini (LIITE 1), joka on soluseinän polymeerinen fenoliyhdiste.

Nämä yhdessä muodostavat verkkorakenteisen lignoselluloosan, joka käsittää yli 90%

kasvisolun kuivapainosta [16]. Lisäksi soluseinä sisältää erilaisia rakenneproteiineja ja

entsyymejä, jotka osallistuvat hiilihydraattien ja ligniinin synteeseihin. Näiden yhdisteiden

koostumus vaihtelee eri kasveilla ja kasvin eri solukerroksissa. Havupuissa on yleensä

enemmän ligniiniä kuin lehtipuissa, kun taas ruohot sisältävät näitä enemmän

hemiselluloosaa (Taulukko 1.1., s. 9).

1.2.2.1.  Selluloosa

Selluloosa on glukoosisokeriyksiköistä (Glu) koostuva lineaarinen hiilihydraattiketju.

Glukoosi-monosakkariyksiköitä on yhdessä havu- ja lehtipuu selluloosamolekyylissä

keskimäärin 10 000 kappaletta [17], [18]. Ne ovat liittyneet toisiinsa (1→ 4)-β-D-

glukopyranosidi-eetterisidoksin. (kuva 1.2, s. 8). Selluloosalla on kiderakenteellinen ja

amorfinen alue. Se on veteen liukenematon [16], mutta liukenee mineraalihappoihin, kuten

suolahappoon (HCl) [19]. Selluloosa muodostaa  soluseinän rungon, muut hiilihydraatit ja
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ligniini sitä ympäröivän väliaineen. Kasvin soluseinällä selluloosa molekyylit ovat

liittyneet toisiinsa mikrofibrillikimppuina [17]. Tällainen kimppu sisältää primäärisellä

soluseinällä keskimäärin 35 selluloosaketjua ja on noin 10 nanometriä leveä [20]. Ligniini

sijaitsee mikrofibrillisäikeiden välisissä onkaloissa. Mikrofibrillit voivat liittyä yhteen

muodostaen makrofibrillejä eli fibrillejä, joista edelleen muodostuu lamelleja.

Naapurisolujen välillä olevat välilamellit liittävät kuidut toisiinsa. Solujen kasvuvaiheessa

ne sisältävät paljon pektiiniä, ja kasvun päätyttyä enemmän ligniiniä.  Primäärisoluseinän

väliaineessa olevan mikrofibrilliverkon selluloosapitoisuus on alle 12%. Sen sijaan sekä

primääriseinän että välilamellin ligniinipitoisuus on suuri [14]. Sekundääriseinän S2-

kerroksen selluloosapitoisuus havupuilla on jopa 45 - 66%, [16], [21].

Kuva 1.2. Osa selluloosamolekyylin ketjurakennetta, [22].

1.2.2.2.  Hemiselluloosa ja pektiini

Hemiselluloosat ovat soluseinän heteropolysakkarideja, jotka muodostavat sidoksia

selluloosan ja ligniinin kanssa. Hemiselluloosapolymeeri sisältää alle 200

monosakkaridiyksikköä. Ne sisältävät muun muassa sellaisia pentooseja kuin D-ksyloosi

(Xyl) ja L-arabinoosi (Ara) sekä heksooseja kuten D-ja L-galaktoosi (Gal), D-mannoosi

(Man) ja L-ramnoosi (Rha) sekä uronihappoja (UA) D-glukuronihappoina (Glc) [16].

Hemiselluloosien rakenne vaihtelee suuresti eri kasvilajeilla. Havupuut sisältävät

galaktoglukomannaania, arabinoglukuroniksylaania ja arabinogalaktaania sekä

glukomannaania [16], [23]. Lehtipuissa on glukuroniksylaania ja glukomannaania [23].

Havupuiden hemiselluloosapitoisuus on 25 – 35% ja lehtipuiden 24 – 40% [16].

Ruohokasvien (Graminaeae) sekundäärisellä soluseinällä on arvioitu olevan

hemiselluloosaa 20 – 40% [24]. Se koostuu lähinnä ksyloosiketjuista, joihin on liittynyt

galaktaania ja arabinoosia [24]. Viljakasvien sekundäärisoluseiniltä

geelinmuodostusreaktiossa erotetut hiilihydraatit sisältävät 50% ksyloosisa ja arabinoosia

[16]. Näiden lisäksi tavataan vähän glukoosia, galaktoosia ja mannoosia.  Ksyloosi ja
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arabinoosi ovatkin yleisimmät sakkaridit kasvin soluseinän hemiselluloosassa  [25], [26].

Vastaavasti maissinalkion (Zea maize) soluseinältä on edellisten lisäksi erotettu ramnoosia

ja uronihappoa [26]. Puukasvien välilamelli ja useimpien kasvien primääriset soluseinät

sisältävät pektiiniä [27]. Pektiinissä on ramnogalakturonia, joka koostuu D-galakturoni-

happo-ja L-ramnoosiyksiköistä [28]. Lisäksi se sisältää ligniinin biosynteesin välituotteena

syntyneeseen ferulahappoon (vrt. luku 2.1, s. 11) sitoutunutta arabinofuranoosia ja

galaktaania [29].

Taulukko 1.1. Lignoselluloosan prosenttuaalinen koostumus eräillä kasveilla [16] ja soluseinän
kerroksilla [24], * ei tietoa.

Kasvi Selluloosa Hemiselluloosa Ligniini

Ruohot, [16] 25-40 25-50 10-30

Havupuut, [16] 45-50 25-35 25-35

Lehtipuut, [16] 45-55 24-40 18-25

Sekundääri-
seinä, ruohot
[24]

45-60 20-40 5-10

Sekundääri-
seinä [24]

40-80 10-40 5-25

Primääriseinä
[24]

9-25 25-50 *

1.2.3. Soluseinän aineiden synteesi ja kuljetus

Soluja ympäröi solukalvo, joka säätelee aineiden kulkua sekä huolehtii solun kemiallisesta

koostumuksesta. Kasvisolun solukalvon ulkopuolella on soluseinä ja sisäpuolella solulima.

Solukalvo muodostuu kahdesta lipidikerroksesta ja proteiineista, jotka voivat liikkua ja

ottaa osaa aineiden kuljetukseen [15]. Solulimassa syntyneet eri aineet läpäisevät

solukalvon eri tavoilla. Pienet sokerit, monet ionit ja aminohapot läpäisevät sen

solukalvolla olevien kalvoproteiinien välityksellä. Suuret molekyylit, kuten

solulimakelmuston (ER) tuottamat soluseinän proteiinit, diktyosomin tuottamat soluseinän

polysakkaridit sekä primääriligniini, kuljetetaan vesikkeleiden muodossa soluseinälle [15].

Sen sijaan selluloosa syntetisoidaan jo solukalvolla glukoosiyksiköitä kokoavan

selluloosasyntaasin, rosette-kompleksientsyymin avustuksella ja eritetään soluseinälle [30],

[31]. Rosette-kompleksientsyymissä on useita selluloosamolekyylejä syntetisoivia
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entsyymejä liittyneenä yhteen. Selluloosasyntaasi liittää aina yhden glukoosimolekyylin

kerrallaan selluloosaketjuun. Tämän jälkeen selluloosaketjut yhdistyvät ja muodostavat

mikrofibrillejä. Puuvillakuituja tutkittaessa havaittiin, että selluloosasynteesi saa alkunsa

UDP-glukooseista (uridiinidifosfaattiglukoosi), sokerinukleotideista, jotka kuljetetaan

solulimasta soluseinälle [32]. Siellä β-glukosidaasientsyymi katkaisee UDP-nukleotidin ja

glukoosin välisen eetterisidoksen vapauttaen glukoosin selluloosasynteesin käyttöön.
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2.1. LIGNIININ BIOSYNTEESI KASVISOLUSSA

On arveltu, että ligniinipolymeerin muodostuminen solun sekundäärisellä seinällä alkaa

samanaikaisesti selluloosan kanssa [13]. Lignifioitumisprosessi käsittää

ligniiniprekursorien (kuva 2.1.) biosynteesin kasvin solulimassa, niiden kuljetuksen

soluseinälle ja polymeroitumisen siellä. Ligniinipolymeeri muodostuu kolmesta

prekursoristaan, fenyylipropaaniyksiköistä, jotka ovat koniferyylialkoholi,

sinapyylialkoholi ja p-kumaryylialkoholi. Nämä muodostavat sidoksia keskenään

(LIITE1).Yleisesti fenyylipropaanilla tarkoitetaan molekyyliä, joka koostuu fenolisesta

aromaattisesta renkaasta ja siihen liittyneestä kolme hiiltä sisältävästä sivuketjusta; C6C3.

Kuva 2.1. Ligniiniprekursorit: koniferyylialkoholi, sinapyylialkoholi ja p-kumaryylialkoholi [33].

2.1.1. Fenyylipropanoidireitti ja sekundääriset metaboliitit

Itse ligniiniprekursorit syntetisoituvat solulimassa kahden monivaiheisen reaktioketjun

välityksellä, joista ensimmäisessä, shikmihappokierrossa glukoosilähtöaineesta syntyy

tyrosiini- ja fenyylialaniiniaminohappoja. Biosynteesin toisessa vaiheessa,

fenyylipropanoidireitissä, fenyylialaniinista ja tyrosiinista syntyy kolme

ligniiniprekursoria. Vain ruokokasvit [1] ja osa ruohokasveista [34] saavat alkunsa

tyrosiinista, muut fenyylialaniinista. Fenyylipropanoidireitti johtaa sekundääristen

metaboliittien syntymiseen. Ne ovat aineita, joiden lähtöaineet ovat muodostuneet jo

primäärisessä reaktioketjussa. Shikimihappokierto on tällainen primäärinen reaktioketju,

kun taas sen tuotteena syntynyt fenyylialaniini aloittaa fenyylipropanoidien sekundäärisen

reaktioketjun, jonka eräinä tuotteina ovat ligniiniprekursorit.

Ligniiniprekursorien biosynteesireittiä on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan.

Varhaisimpien näkemysten mukaan [35], (kuva 2.2, a, s.14) ligniiniprekursorit saavat
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alkunsa fenyylialaniinista, josta poistetaan aluksi aminoryhmä fenyylialaniinideaminaasi

entsyymillä (PAL, phenylalanine ammonia-lyase, EC 4.3.1.5). Näin syntyy kanelialkoholi.

Siitä muodostuu edelleen p-kumariinihappo lisäämällä hydroksyyliryhmä bentseenirenkaan

para-asemaan kaneli-4-hydroksylaasientsyymillä (C4H, cinnamate 4-hydroxylase, EC

1.14.13.11). p-Kumariinihappo muuntuu sitten kahvihapoksi hydroksyloimalla sen

bentseenirenkaan kolmas hiili p-kumaraatti-3-hydroksylaasilla (C3H, p-coumarate 3-

hydroxylase). Tästä saadaan edelleen ferulahappo metyloimalla kolmannessa hiilessä oleva

hydroksyyliryhmä metoksyyliryhmäksi (OCH3) kahvihappo-/-5-hydroksiferulahappo-

O-metyylitransferaasilla (COMT, caffeic acid-/-5-hydroxyferulic acid O-methyltrans-

ferase, EC 2.1.1.6). Ferulahappo hydroksyloidaan tämän jälkeen sen viidenteen hiileen

ferulaatti-5-hydroksylaasi-entsyymillä (F5H, ferulate 5-hydroxylase). Näin saatuun 5-

hydroksiferulahapoon tuotu hydroksyyliryhmä muutetaan metoksyyliryhmäksi jälleen

COMT-entsyymillä, jolloin muodostuu sinapyylihappo.  Kun ferulahapon ja

sinapyylihapon karboksyyliryhmät aktivoidaan 4-hydroksikaneli-KoA-ligaasilla, 4CL-

entsyymillä (4-(hydroxy)cinnamoyl CoA ligase, EC 6.2.1.12) ferulahaposta ja

sinapyylihaposta muodostuu KoA-tioesterit. Näitä estereitä pelkistämällä kaffeyyli-KoA-

reduktaasilla, CCR-entsyymillä (cinnamoyl CoA reductase, EC 1.2.1.44) saadaan vielä

ferulaatti- ja sinapaatti-KoA-estereistä koniferyylialdehydi ja edelleen koniferyylialkoholi

pelkistämällä aldehydi kanelialkoholidehydrogenaasientsyymillä (CAD, cinnamyl alcohol

dehydrogenase, EC 1.1.1.195). Samoilla katalyyteillä päädytään sinapaattiesteristä

sinapyylialkoholiin. Tätä biosynteesireittiä (kuva 2.2, a, s. 14) on kutsuttu myös

vapaahapporeitiksi.

Myöhemmin havaittiin (kuva 2.2, b), että p-kumariinihappo voitiin 4CL-entsyymillä

muuttaa sen KoA-tioesteriksi ja tästä edelleen kaffeyyli- ja ferulaatti-KoA-tioestereikseen

muodostamatta ensin kahvi-ja ferulahappoa.  Koniferyyli- ja sinapyylialkoholien synteesit

jatkuivat tästä kuten vapaahapporeitissä.

Tämän jälkeen on huomattu, että koniferyylialdehydi- ja alkoholi voivat suoraan toimia

sinapyylialkoholin primäärisinä lähtöaineina (kuva 2.2, c ja 2.3, s.15). Näin

sinapyylialkoholia ja sinapyylialdehydiä voidaan valmistaa katalysoimalla primäärisiä

prekursoreita F5H-entsyymillä ja COMT-entsyymillä 5-hydroksikoniferyylialdehydin- ja

alkoholin kautta ilman KoA-tioesterireittiä (kuva 2.2, c ja 2.3). Vuosia oli oletettu F5H-

entsyymin tehtävän olleen ainoastaan muuttaa ferulahappo 5-hydroksiferulahapoksi, jota
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oli pidetty sinapyylialkoholin prekursorina. Lituruoholla, (Arabidopsis thalialla) tehdyt

kineettiset kokeet osoittivat kuitenkin, että F5H katalysoi tuhat kertaa suuremmalla

affiniteetilla koniferyylialdehydiä kuin ferulahappoa [36]. F5H-entsyymiä koodaava

FAH1-geeni on sittemmin eristetty, kloonattu ja sekventoitu lituruohosta [37].

Viimeaikaisten tulosten valossa ligniinin biosynteesireitti on tarkentunut varsin paljon.

Näiden tutkimusten mukaan shikimaatti-ja kinaattiesterit ovat sytokromi-P450-mono-

oksidaasiryhmään kuuluvan C3H-entsyymin substraatteja ja ligniinibiosynteesireitin

välituotteita (kuvat 2.2, d, s. 14 ja 2.3, s. 15), [35]. Lituruohon mutantista muodosta on

voitu identifioida geeni, REF8, joka luonnonvaraisiin kasveihin siirrettynä kerää p-

kumaraattiesteriä [38]. Mutantilla, ref8-kasvilla havaittiin vähentynyt ligniinikoostumus,

eikä tämä genotyyppi sisältänyt guajasyyliä tai syringyyliä, vaan pääasiassa p-

kumaryylialkoholia. REF8-geenin kloonaus osoitti, että se koodaa CYP98A3-entsyymiä

(sytokromi-P450-mono-oksidaasi), joka on C3H-entsyymi [39]. Toisaalta tutkimuksessa

huomautettiin myös, että ruohovartisilla kasveilla on jo luonnostaan enemmän p-

kumaryyliä kuin puuvartisilla kasveilla, ja siksi pelkkä C3H-entsyymin vaimentaminen

lituruohon mutantista muodosta ei yksin riittäisi selittämään niistä puuttuvan guajasyylin ja

syringyylin määrää [40].

Vaikka ligniinibiosynteesireitti on tarkentunut paljon, ei tiedetä tarkalleen kuinka

sinapyylihappo on syntetisoitunut kasveissa. Sittemmin toiset tutkijat ovat hyväksyneet

ligniinin prekursoreiksi  myös 5-hydroksikoniferyylialkoholin, sinapyylihapon ja

ferulahapon [2], [3] (vrt. sivut 30 ja 33).
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Kuva 2.2: Fenyylipropanoidireitissä esiintyvät yhdisteet. (PHE) fenyylialaniini, (CINN)

kanelialkoholi, (p-COUM) p-kumaryyli, (CAF) kahvihappo, (FER) ferulahappo, (FER CoA)

feryyli-KoA, (CON ALD) koniferyylialdehydi, (CON ALC) koniferyylialkoholi, (G) guajasyyli,

(5-OH FER) 5-OH-ferulahappo, (SIN) sinapyyliahappo, (SIN CoA) sinapyyli-KoA, (SIN ALD)

sinapyylialdehydi, (SIN ALC) sinapyylialkoholi, (p-COUM CoA) p-kumaryyli-KoA, (CAF CoA)

kaffeyyli-KoA, (5-OH CON ALD) 5-OH-koniferyylialkoholi, (p-COUM SHIK) p-

kumaryylishikimaatti, (p-COUM QUIN) p-kumaryylikinaatti, (CAF SHIK) kaffeyylishikimihappo,

(CAF QUIN) kaffeyylikiniinihappo, [35].
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Kuva 2.3. Ligniinin biosynteesireitti ja sen entsyymit Humphreyn ja Chapplen mukaan [35].

2.1.2. Ligniinibiosynteesin entsyymit

2.1.2.1. Hydroksylointia ja metylointia katalysoivat entsyymit

Ligniinimonomeerien muodostuminen fenyylipropanoidireitissä käsittää useita metylointi-,

hydroksylointi- ja esteröintireaktioita. Suurin osa hapetusreaktioista on katalysoitu

sytokromi-P450-mono-oksidaasientsyymillä, joka katalysoi muun muassa

dehydrogenoitumisreaktioita. Fenyylipropanoidin aromaattisen renkaan hydroksylointi

vaatii hapen aktivoimiseen sytokromi-P450-mono-oksidaasin, joka pelkistyneessä

muodossa aktivoi hapen luovuttamalla sille elektronin [41]. Reaktiossa yksi happiatomi

siirtyy substraatille, fenyylipropanoidin aromaattiselle renkaalle ( R), ja toinen pelkistyy

vetenä alla olevan yhtälön (1) mukaisesti.

(1) NADPH  + +H  + RH  + 2O → ROH  + OH 2  + +NADP
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Yksi P450-mono-oksidaasista riippuvainen entsyymi, joka on eristetty ja kloonattu useista

kasveista on C4H. Se katalysoi kanelihapon neljännen aromaattisen hiilen

hydroksyloitumista  [42]. Syntynyt tuote, p-kumariinihappo on ligniiniprekursori. Toinen

P450-mono-oksidaasista riippuvainen entsyymi on F5H, joka katalysoi hydroksyyliryhmän

liittämistä fenyylipropaanimolekyylin meta-asemaan silloin, kun para-asemassa on jo

hydroksyyliryhmä [35]. Myös C3H-entsyymi käyttää P450-mono-oksidaasia.

Fenyylipropanoidien sisältämät hydroksyyliryhmät voidaan muuttaa metoksyyliryhmiksi

O-metyylitransferaasientsyymin avulla. Entsyymistä tunnetaan kaksi muotoa, joista

COMT-entsyymin substraatti on kahvihappo ja CCoAOMT-entsyymin kaffeyyli-KoA-

tioesteri [35].

2.1.2.2. Koentsyymi-A fenyylipropanoidiryhmän kantajana

Koentsyymi-A, KoA, (CoA) on yleinen asyyliryhmien kantajaentsyymi [43]. Sillä on

aktiivinen vetysulfidi, SH-pääteryhmä, jolla on suuri asyyliryhmän siirtoenergia (2).

Ligniinien biosynteesissä fenyylipropanoidit esiinyvät tällaisina aktivoituina

asyyliryhminä, joiden propenyylisivuketjun asyyliryhmän hydroksyyliosa on korvautunut

tioesteri-KoA osalla.

(2) CoASAsyyli −−  + OH 2 → attiKarboksyla  + CoA  + +H

Monet entsyymit voivat sisältää pienempiä yksiköitä, jotka eivät koostu aminohapoista.

Niitä kutsutaan Ko-entsyymeiksi tai Ko-tekijöiksi (Co-factor). Ne vaikuttavat suuresti

entsyymin aktiiviteettiin. Reaktion aikana Ko-entsyymi siirtyy entsyymin aktiiviselle

pinnalle ja vapautuu sieltä reaktion päätyttyä. Eri entsyymit voivat käyttää samaa Ko-

entsyymiä reaktioissaan. Holoentsyymi on entsyymi, joka sisältää proteiinin ja Ko-

entsyymin. Sen proteiiniosaa kutsutaan apoentsyymiksi. Prosteettiset ryhmät ovat

holoentsyymejä, jotka eivät hajoa apoentsyymeiksi ja ko-entsyymeiksi. Eräs tällainen on

hemimolekyyli, jonka keskellä on rautaioni (Fe3+). Ligniinin entsymaattista

dehydrogenointireaktiota katalysoiva entsyymi, peroksidaasi, sisältää hemiryhmän (vrt.

luku 3.2., s. 27, kuva 3.5).
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2.1.3. Ligniiniprekursorin kuljetus soluseinälle

Kun prekursorit ovat syntetisoituneet, kuljetetaan ne solulimasta soluseinälle. Ei tiedetä

tarkkaan kulkeutuvatko prekursoriligniinit soluseinälle vapaina vai kantaja-aineisiin

sitoutuneina [44]. Koska ligniiniprekursorit eivät ole kovin vesiliukoisia, niiden oletetaan

sitoutuvan kantaja-aineisiin, jotka läpäisevät soluseinän paremmin. Glazerin ja Nikaidon

mukaan prekursorit syntetisoidaan soluliman diktyosomissa tai ER:ssä ja kuljetetaan

vesikkeleissä soluseinälle [45]. On esitetty myös, että primääriset ligniiniprekursorit

kulkeutuvat solulimasta soluseinälle monolignoliglukosidi (koniferiini) muodossa [46].

Monolignoliglukosidit syntyvät glukoosin yhtyessä koniferyylialkoholin fenoliseen

hydroksyyliryhmään glukosidisidoksella. Sekundäärisellä seinällä oleva β-

glukosidaasientsyymi (EC 3.2.1.21) katkaisee koniferyylialkoholin ja glukoosin välisen

eetterisidoksen. On epäilty, että monolignoliglukosidit olisivat varastotuotteita, jotka

otettaisiin käyttöön vain silloin, kun normaali ligniinin muodostus on liian hidasta [47].

Myös männyn (Pinus taeda) jälsisolukosta on löydetty ja tunnistettu monolignolispesifinen

glukosyylitransferaasi entsyymi, joka käyttää UDP-glukoosia glukoosin luovuttajana. [47].
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3.1. LIGNIININ REAKTIOT

3.1.1. Entsymaattinen dehydrogenaatio ja radikaalinen kytkeytyminen

Ligniinimonomeerit polymeroituvat radikaalireaktiossa (3). Reaktio on entsymaattisesti

katalysoitu ligniinin dehydrogenointi, joka vaatii yleensä vetyperoksiidin (H2O2)

tapahtuakseen. Reaktiota katalysoi tavallisesti peroksidaasientsyymi (POD), joskus

lakkaasi-happi-(O2) –pari.

(3) 22OH  + AH → OH 22  + •A

Vetyperoksidi irrottaa fenoliselta substraatilta ( )AH  elektronin, jolloin vety

dehydrogenoituu fenolisesta hydroksyyliryhmästä. Näin syntyy fenoksiradikaalimolekyyli

( )•A , (kuva 3.1.). Elektroni voi irrota fenolisesta hydroksyyliryhmästä (Ro), aromaattisen

renkaan hiilestä (R5, R1, R3) tai sivuketjun β-hiilestä (Rβ).

Ro Rβ R5                       R1                       R3

Kuva 3.1. Koniferyylialkoholin dehydrogenointireaktiossa syntyy viisi resonassistabiloitua
radikaalista mesomeeriä Ro, R5, Rβ, R1 ja R3, joista kaksi viimeisintä ovat harvinaisempia [48].

Resonanssin stabiloimat fenoksiradikaalit ovat epästabiileja ja reagoivat nopeasti

keskenään muodostaen dimeerisiä kytkentöjä. Niiden reaktiivisuus on suurin sivuketjun β-

asemassa. Ne muodostavat synteettisissä olosuhteissa keskenään kolmenlaisia dimeerisiä

kytkentöjä seuraavissa suhteissa: (β-5) 54%, (β-β) 27% ja (β-O-4) 19%  [49]. Näiden

lisäksi ligniinimonomeerit- ja dimeerit voivat muodostaa myös kytkennät (β-1), (5-5), (5-

O-4) ja (α-O-4) (kuva 3.2, s.19), [50]. Fenyylipropaanin sivuketjun hiiliatomille on
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kahdenlaisia nimeämistapoja. Sivuketju voidaan nimetä kreikkalaisilla aakkosilla

bentsyylihiilestä alkaen: α, β ja γ tai vastaavasti numeroilla

7, 8, 9.  Sen sijaan aromaattinen rengas numeroidaan aina kuten kuvassa 3.2 on

bifenyylissä, (5-5)-kytkennässä tehty. Edellä esitetyt dimeeriset kytkennät voidaan

kirjoittaa siten myös muodossa: (8-5), (8-8) ja (8-O-4).

Kuva 3.2. Kahden koniferyylialkoholin monomeerisen radikaalin muodostamat dimeeriset
kytkennät, dilignolit [50].

Synteettiset kokeet ovat osoittaneet, että fenoksiradikaalit kytkeytyvät dimeereiksi

kinonimetidivälituotteiden kautta (kuva 3.3, s. 20) [51]. Kinonimetidit reagoivat

bentsyylihiilestään veden kanssa muodostaen (8-O-4) -dimeereitä. Ne voivat muuttua

dilignoleiksi myös molekyylin sisäisessä additioreaktiossa, jossa monolignoli tai toinen

kinonimetidiryhmä liittyy sen bentsyyliseen hiileen; (β-β) ja (β-5).

Koniferyylialkoholiradikaalin reagoidessa radikaalisen dimeerin kanssa muodostuu

trimeeri. Tällaisessa reaktiossa syntyy eniten (β-O-4) -sidoksia,  ja se onkin yleisin sidos

ligniinipolymeerissä (40%). Dimeerit reagoivat radikaalireaktiossa edelleen oligomeereiksi

ja lopuksi ligniinipolymeeriksi, jos monomeeri- ja entsyymikonsentraatiot ovat riittävät.

Ne liittyvät myös bentsyylihiilestään hemiselluloosan hydroksyyliryhmiin muodostaen

ligniini-hiilihydraatti-komplekseja (LCC), [52].



20

Kuva 3.3. Dimeerien muodostuminen prekursoreista kinonimetidivälituotteiden kautta, [51].

Koniferyyli-, sinapyyli- ja p-kumaryylialkoholit esiintyvät ligniinipolymeerissä fenyylisinä

johdoksina, jotka ovat  guajasyyli (G), syringyyli (S) ja p-hydroksifenyyli (H) (kuva 5.7, 3

ja 3b, s. 47). Paljassiemeniset (Gymnospermae) kasvit kuten havupuut sisältävät runsaasti

G-ligniiniä. Havupuilla havaittu G-ligniinipitoisuuus on 24 – 33% [53]. Koppisiemeniset

(Angiospermae) kuten lehtipuut sisältävät G- ja S-ligniiniä suhteessa 1 : 1 - 3. Niiden G- ja

S-pitoisuus on 16 – 25%. Ruohot sisltävät G-, S- ja H-ligniiniä. Yleisesti kasvit sisätävät p-

kumaryyliä noin 1 - 3% [40]. Sen sijaan ruohokasvien H-ligniinipitoisuus on huomattavasti

korkeampi; 5 – 10%, [54]. Guajasyyliligniini on kaikkein yleisin kasvin soluseinän

ligniineistä.
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3.1.2. Ligniinikytkentöjen muodostuminen

Ligniinit eivät muodosta säännönmukaista rakennetta kuten selluloosa tai proteiinit [55].

Radikaalireaktiot ovat kuitenkin osoittaneet, että β-asema on reaktiivisin sen reaktiossa,

mikä luo jonkinlaista säännönmukaisuutta ligniinipolymeerin muodostumisessa. Kahden

ligniinimonomeerin välisessä synteettisessä reaktiossa (β-5)-sidos on yleisin ja (β-β)-

sidoksia on runsaasti. Luonnon ligniinipolymeerissä taas (β-O-4) -sidos on yleisin ja sen

suhde (β-5)-sidokseen on 4:1 [55], [50]. Synteettisessä ligniinipolymeerissa (DHP,

dehydrogetated polymer) on enemmän (β-β)-sidoksia, koska se syntyy

koniferyylialkoholin monomeeriyksiköistä, jolloin monomeerit kytkeytyvät keskenään ja

edelleen muodostavat polymeerin. Luonnon ligniinissä on polymeeri pääteryhmineen jo

valmiiksi kasvin soluseinällä. Tällöin suurempi osa monomeereista reagoi suoraan

polymeerin pääteryhmien kanssa.

Vaikka DHP-ligniini poikkeaa luonnon ligniinistä, on sen avulla voitu selventää hyvin

erilaisten radikaalisten kytkentöjen muodostumista. Näin on saatu varsin paljon tietoa

ligniinin koostumuksesta sekä kytkennöistä in vivo. Saatujen tulosten perusteella on voitu

ennustaa luonnon ligniinin reaktioita kasvien soluseinillä.

Kun radikaalireaktiossa syntyneet dimeerit (β-5), (β-β) ja (β-O-4) sitoutuvat toisiinsa

(5-5)- ja (4-O-5) -sidoksilla, muodostuu niin sanottu bulk-polymeeri, joka sisältää paljon

tyydyttymättömiä sivuketjuja.  (5-5)- ja (4-O-5) -sidoksia ei ole havaittu kahden

koniferyylimonomeerin välillä [55], [4], [56]. Bulk-polymeroituminen on tyypillinen

reaktio in vitro [50]. Yleensä soluseinän ligniini polymeroituu niin kutsutulla end-wise -

mekanismilla (LIITE 1), jossa kasvavan polymeerin fenoliseen pääteryhmään kiinnittyy

aina uusi monomeeri [56], [57]. Polymeeri on lähes lineaarinen, sillä se sisältää paljon

peräkkäisiä (β-O-4) -sidoksia ja jonkin verran (β-5)-sidoksia. Vapaita fenolisia

hydroksyylejä on vähän, koska niitä on vain polymeeriketjun pääteryhmissä. (β-β)-, (5-5)-

ja (4-O-5) -kytkentöjä ei ole lainkaan eikä myöskään koniferyylialkoholin vapaita

sivuketjuja [56]. Polymeerin kasvu päättyy ja se katkeaa, kun siihen muodostuu ( -1)-sidos

kinonimetidiväliuotteen kautta. Bulk-polymeerissa ei tätä sidosta ole lainkaan. Luonnon

kasvit sisältävät molempia bulk- ja end-wise -polymeerejä. End-wise -polymeeriä on

tavattu maissin (Zea maize), sekundäärisoluseinältä [58] ja runsaasti muiden kasvien
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välilamellista [56]. Bulk-polymeeriä on tavattu muun muassa maissin välilamellista ja

primääriseltä soluseinältä [58].

Myös reaktio-olosuhteet vaikuttavat syntyvän polymeerin rakenteeseen. Tällaisia

kemiallisia ja fysikaalisia tekijöitä ovat muun muassa monomeerikonsentraatio ja

lisäysnopeus, pH, lämpötila, entsyymit ja hapettimet sekä UV-säteily.

Monolignoliradikaalit kytkeytyvät mielummin monolignoliradikaalien kanssa kuin

muodostavat ristikytkentöjä dimeerien tai oligomeerien kanssa [55].  Rajoittamalla

monomeeriradikaalien difuusionopeutta ja siten konsentraatiota lisäämällä monomeeria

hitaasti, tipoittain (Zutropfverfahren) on voitu lisätä (β-O-4) -sidoksia end-wise -

polymeerissä ja vähentää monomeeri-monomeeri reaktioita [59]. Monomeerisen

lähtöaineen lisäysnopeutta tutki jo aikanaan Freudenberg (1968) todeten, että (β-5)-, ja (β-

β)-sidosten määrät olivat suuremmat kuin (β-O-4) -sidosten määrät, kun lähtöaineena

ollutta koniferyylialkoholia oli lisätty nopeasti (Zulaufverfahren), [59].

Lisäksi pH:n on osoitettu vaikuttavan soluseinällä muodostuvan ligniinipolymeerin

rakenteeseen [58]. DHP-ligniinin ja maissista eristetyn lignifioimattoman soluseinän

muodostamalla kompleksilla (DHP-CW) tutkittiin pH:n vaikutusta ligniinipolymeerin

muodostuessa koniferyylialkoholista DHP-ligniiniksi. Kolmessa kokeessa käytettiin

kussakin eri määriä lähtöainetta, koniferyylialkoholia. Ensimmäisessä kokeessa

valmistettiin aluksi end-wise –polymeeriä (Zutopfverfahren) pH:ssa 4,0 ja 5,5 ja tämän

jälkeen erikseen bulk-polymeeria (Zulaufverfahren) samoissa pH-olosuhteissa. Toisessa ja

kolmannessa kokeessa valmistettiin vain end-wise –polymeeriä eri lähtöainemäärillä,

mutta samoissa pH-olosuhteissa kuin aikaisemminkin. Kunkin reaktion jälkeen DHP-CW

pestiin vedellä ja asetonilla, jotta soluseinän kanssa reagoimattomien monomeerien ja sen

hapettuneiden kytkeytymistuotteiden sekä soluseinään kiinnittymättömän DHP:n määrät

voittin laskea. Jäljelle jääneistä, liukenemattomista DHP-CW-komplekseista laskettiin, että

bulk-polymeeriä muodostui 54 - 69% pH:ssa 4,0 ja 58 - 82% pH:ssa 5,5. End-wise –

polymeeriä muostui 41 - 53% pH:ssa 4,0 ja 90 - 98% pH:ssa 5,5. Havaittiin myös, että

peroksidaasin aktiviteetti oli suuri soluseinällä. Lievä pH:n kohotus  kasvatti erityisesti

end-wise -polymeerin määrää. Tämän perusteella oletettiin, että lignifioituminen kasvin

soluseinällä etenee aluksi bulk-polymeroitumisena ja sitten end-wise polymeroitumisena.

Saadut tulokset end-wise- ja bulk-polymeerien muodostumissuhteissa muistuttivat paljon
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enemmän luonnon ligniinillä tehtyjen kokeiden arvoja kuin puhtaasti synteettisten

kokeiden. (DHP-CW)-kompleksia pidettiin hyvänä luonnon ligniinin reaktiomallina.

3.1.3. Kytkeytymismallit ja dirigent-proteiini

Radikaaliselle kytkeytymisreaktiolle on esitetty kaksi mallia: Satunnaisen kytkeytymisen

malli ja  dirigent-proteiini malli [50]. Ensin mainitussa mallissa monomeerinen ligniini

yhtyy kasvavaan polymeeriin sattumanvaraisesti kuten luvussa 3.1.2. sivulla 20 todettiin.

Toisessa mallissa dirigent-proteiinit ohjaavat monolignoliradikaalien kytkeytymistä

dimeereiksi sitomalla radikaalit entsyymin aktiiviseen kohtaan tietyn suuntaisesti.

Dirigent-proteiinit ohjaavat lignaanien stereo-ja regiospesifisiä reaktioita.

Komeaonnenpensaassa (Forsythia intermedia ) muodostuu lignaanin,

pinoresinolimolekyylistä vain toisen optisesti aktiivisen enantiomeerin (+)-muotoa, kun

taas eräässä pienessä puukasvissa (Xanthoxylum alianthoides) syntyy vain (-)-pinoresinolia

[60]. Tästä on voitu päätellä, että dirigent-proteiineja on useita erilaisia, ja että jokainen

niistä ohjaa erilaista dimeeristä kytkeytymistä. Lewis et al. ovat löytäneet dirigent-

proteiinia koodaavan geenin onnenpensaasta ligniinin muodostumisprosessin aikana, mistä

he olettivat, että myös ligniinipolymeerin muodostuminen diriget-proteiinien säätelemänä

olisi mahdollista [60]. Teoreettisesti radikaaliset dimeerit voivat kytkeytyä keskenään

muodostaen ligniinipolymeerin, mutta niiden sidostaajuudet polymeerissä eivät vastaa

ligniinin taajuuksia [50]. Näkemystä on pidetty arveluttavana myös siksi, että

ligniinipolymeeri ei ole optisesti aktiivinen vaan raseeminen [55], [61].

Molemmissa kytkeytymismalleissa ligniinimonomeerit hapettuvat radikaaleiksi ensin

entsyymissä, yleensä peroksidaasissa. DHP:n kytkeytymisreaktioissa molempien

osapuolien tulee olla dehydrogenoituja joko peroksidaasilla tai jollakin muulla elektronin

siirtäjällä [55]. Luonnon ligniini on niin iso, ettei se mahdu entsyymin kapeaan

substraattikanavaan. Siksi se pitää hapettaa epäsuorasti fenoksiradikaalilla, joka läpäisee

soluseinän ja diffuntoituu peroksidaasientsyymiin [50]. Monomeeriradikaali diffuntoituu

kasvavaan polymeeriin. Jos polymeeri on perustilassaan, siirtyy monomeeriradikaalin

korkeampi hapetustila polymeerille, joka hapettuu radikaalipolymeeriksi. Sen seurauksena

monomeeri palaa perustilaansa ja siirtyy peroksidaasientsyymiin, jossa se hapettuu

uudestaan. Jos taas ligniinipolymeeri on jo valmiiksi hapettuneessa muodossa, muodostuu
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sen ja monolignoliradikaalin (ligniinimonomeeriradikaali) välille kytkentä. Monomeerin ja

polymeerin välinen kytkeytyminen edellyttää täten riittävää monomeerikonsentraatiota.

Myös monet metallit voivat toimia epäsuorina hapettimina entsyymin kanssa in vitro.

Monolignoleiden polymerointia magnaanioksalaatti-välittäjäaineella tutkittiin

peroksidaasin ja vetyperoksidin hapettaessa ensin Mn2+-ionin Mn3+ -ioniksi [61]. Mn3+ -

ioni diffuntoituu soluseinän aukoista sisään hapettaen monolignolit ja polymeerit

soluseinällä pelkistyen takaisin Mn2+-ioniksi. Dehydrogenoidut ligniinin osat reagoivat

sitten keskenään radikaalisessa kytkeytymisreaktiossa, minkä jälkeen Mn2+ -ioni voi

aloittaa taas uuden hapetus-pelkistysreaktion (kuva 3.4).

Suora hapetusmenetelmä CWPO-C-isoentsyymeillä (cationic cell wall peroxidase) on

osoittautunut tehokkaaksi sinapyylialkoholimonomeerin ja ligniinipolymeerin välisessä

reaktiossa [62]. Tämä isoentsyymi voi hapettaa molemmat ligniiniosaset suoraan

radikaaleikseen. Entsyymi on eristetty muun muassa poppelista (Populus Alba).
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Kuva 3.4. Mn3+-ioni siirtyy soluseinän aukoista sisään ja hapettaa epäsuorasti ligniiniosaset
pelkistyen takaisin Mn2+-ioniksi [61].
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3.2. HAPETTIMET JA ENTSYYMIT LIGNIININ REAKTIOISSA

Monissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lignifioituminen on riippuvainen

peroksidaasientsyymin määrästä. Synteettisesti valmistetuilla DHP-ligniinillä tehdyillä

kokeilla on voitu osoittaa, että peroksidaasit katalysoivat ligniinin polymeroitumista

H2O2:n läsnäollessa [55]. Vastaavasti siirtogeenisillä kasveilla on havaittu, että vähentynyt

ligniinimäärä on verrannollinen vähentyneeseen peroksidaasimäärään [55]. Peroksidaasia

on paljon sekundäärisellä soluseinällä sekä primäärisellä solunseinällä, jolla

sekundääriseinämä on kehittymässä [63].  Peroksidaaseja esiintyy laajalti kasvikunnassa,

mikro-organismeissa ja joissakin eläinkudoksissa [64]. Sillä on useita tehtäviä soluseinällä.

Se katalysoi NADH:n ja fenolisten yhdisteiden hapettumista ja H2O2:n mudostumista [65].

Kasvin soluseinää tutkittaessa on voitu todeta radikaalireaktioiden toimivan ilman H2O2-

lisäystä [66]. Luonnonvaraiset kasvit osaavat syntetisoida itse H2O2:a NADH:sta ja hapesta

alla olevan yhtälön (4) mukaisesti. Reaktiossa happi on aktivoitunut superoksidianioniksi

( )−• 2O , [65]. H2O2 ei ole vapaa radikaali, koska sen elektronit ovat parillisia. Siksi se

tarvitseekin metalli-ionin muodostaakseen hydroksyyliradikaalin ( OH• ), joka on erittäin

voimakas hapetin ja hapettaa soluseinän fenoliset yhdisteet (yhtälöt 5 ja 6, s. 27), [64].

Myös muutkin metallit kuin rauta voivat osallistua näihin elektronin siirtoreaktioihin [61],

[65]. Mäder ja Amberg-Fischer esittivät, että H2O2:n muodostuminen vaati NADH:n lisäksi

Mn2+-ionin ja fenolisen yhdisteen läsnäoloa  [65]. Aktivoidun hapen

pelkistysreaktioketjussa muodostuva superoksidianioni ( • −
2O ) voi pelkistää

vetyperoksidin ilman metalli-ionia (yhtälö 7, s. 27) ja edelleen osallistua orgaanisten

yhdisteiden hapetukseen (yhtälö 6), [65]. Superoksidi voi toimia sekä hapettimena että

pelkistimenä, ja siksi se voi pelkistää hapettuneen raudan takaisin pelkistyneeseen tilaan

(yhtälö 8, s. 27).
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(4) • −
2O  + • −

2O  + NADH2 → 22OH + 2O  + •NAD2

(5) +2Fe + 22OH → +3Fe   + OH• + −OH

(6) OH•  + RH → OH 2  + R• , jossa R on fenolinen yhdiste.

(7) • −
2O  + 22OH → OH• + −OH  + 2O

(8) +3Fe + • −
2O → 2O +

+2Fe

Peroksidaasi-isoentsyymit voivat olla anionisia, neutraaleja tai kationisia. Kaksi ensin

mainittua esiintyvät kasvin soluseinillä. Soluseinän peroksidaasit (luokka III, EC

1.11.1.17) ovat hemiä sisältäviä glykoproteiineja. Niiden prosteettinen ryhmä on

hemimolekyyli, joka sisältää Ko-entsyymi-rautaosan ja ligandina protoporfyyri (IX)-

ryhmän [67]. Protoporfyyri on sitoutunut rautaan koordinaatiolla viisi tai kuusi ja HRP-

entsyymiin (Horseradish peroxydase, EC1.11.1.17) koordinatiolla viisi [68].

Kiderakennetutkimuksissa on käynyt ilmi, että ligniiniperoksidaasi (LiP), (EC 1.11.1.14),

magnaasiperoksidaasi (MnP), (EC 1.11.1.13), sytokromi-c-peroksidaasi (CcP), (EC

1.11.1.5) ja HRP-peroksidaaseilla on samanlainen aktiivisen alueen rakenne. Silti näillä

entsyymeillä voi olla erilainen katalyyttinen aktiivisuus ja biologinen toiminta (kuva 3.5, s.

27), [67]. Prosteettisen ryhmän toiminta riippuu myös siihen liittyneiden

polypeptidiketjujen rakenteista, jotka näillä entsyymeillä ovat hieman erilaiset [69].

Eräs laajimmin tutkittu kasviperoksidaasi on HRP,  jota esiintyy muun muassa

piparjuuressa (Armorasia rusticana) [70]. Se katalysoi koniferyylialkoholin hapetusta

radikaaliksi tehokkaasti, mutta sinapyylialkoholin heikommin [55].  Erityisen

optimaaliseksi katalyytiksi se on havaittu ferulahapon muodostaessa ristikytkentöjä [71].

HRP-C-isoentsyymi katalysoi fenoksiradikaalin muodostumista kolmivaiheisessa

reaktiokierrossa [71], [68]. Ensimmäisessä vaiheessa H2O2 hapettaa entsyymin (yhtälö 9, s.

27) liittäen happiatomin rauta-atomiin, Fe(III). Näin syntyy porfyyrinen π-kationiradikaali,

jonka rautaioni esiintyy hapetusasteella (IV). Tämän jälkeen entsyymi pelkistyy kahdessa

yhden elektronin siirtoketjussa (yhtälöt 10 ja 11, s. 27), jossa fenolinen yhdiste ( )AH

hapettuu radikaaliseen muotoonsa ( A• ). Viimeisessä pelkistysreaktiossa yhdiste palaa

natiivitilaansa, jolloin rautaioni on pelkistynyt takaisin Fe(III)-ioniksi [71], [68], (Kuva

3.5).
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Kuva 3.5. HRP- ja ligniiniperoksidaasien rauta-protoporfyyri (IX)-molekyylin konformaatio
kahdessa tasossa [67].

(9) ( )[ ]+−2PorfIIIFeHRPC 22OH → ( )( )[ ] +•−= PorfOIVFeHRPC OH 2

(10) ( )( )[ ] +•−= PorfOIVFeHRPC AH → ( )( )[ ]−= 2PorfOIVFeHRPC +H •A

(11) ( )( )[ ]−= 2PorfOIVFeHRPC +H AH → ( )[ ]+−2PorfIIIFeHRPC OH 2 •A

Peroksidaasien lisäksi radikaalireaktioissa on käytetty katalyyttinä lakkaasia (EC 1.10.3.2),

jota esiintyy puuta lahottavissa sienissä [48]. Lakkaasi ei kuitenkaan kykene katalysoimaan

kaikkien kasvien radikaalireaktioita [63].
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4.1. LIGNIINIBIOSYNTEESIREITIN TUTKIMINEN GEENITEKNIIKAN
AVULLA

Hiilihydraattien irrottaminen kasvin soluseinän ligniinisistä ei ole helppoa. Kemialliset

prosessit ovat erittäin monimutkaisia ja vaativat usein voimakkaita kemikaaleja, ja silti

hiilihydraattisaanto jää usein haluttua pienemmäksi. Tämän vuoksi on päädytty tutkimaan

niitä vaihtoehtoja, joilla ligniini voidaan poistaa tai joilla sen rakennetta voidaan muuttaa

soluseinältä helpommin irrotettavaan muotoon. Eräs tapa on ohjata ligniinibiosynteesiä

geeniteknisesti sellaiseen suuntaan, että se tuottaa mahdollisimman paljon

syringyyliyksiköitä.

Geenitekniikasta on tullut merkittävä tutkimusväline ligniinin biosynteesissä. Kasvien

geenimuuntelun tarkoituksena on löytää ja eristää luonnonvaraisista kasveista sellaiset

geenit, jotka säätelevät ja ohjaavat tietyn ligniinibiosynteesireitin entsyymejä (vrt. luku

2.1., s. 11-16). Löydettyjä geenejä muokataan ja sitten siirretään uuden, siirtogeenisen

kasvin perimäksi. Ligniinikemiassa geenitekniikan yhtenä tavoitteena on ollut tuottaa

sellaista ligniiniä, joka sisältää mahdollisimman paljon syringyyliä ja vähän guajasyyliä.

Syyringyyliyksiköt voivat sitoutua ligniinipolymeeriin vain eetterisidoksin ja irtoavat siksi

helpommin kuin guajasyyliligniini, joka muodostaa myös kondensoituja hiili-hiili -

sidoksia. Tutkimusta on tehty etenkin siirtogeenisillä ruohovartisilla kasveilla (Arabidopsis

thaliana), tupakkakasveilla (Nicotiana tabacum), palkokasveilla kuten sinimailanen

(alfalfa), (Medicago sativa), eräillä lehtipuilla kuten poppeleilla (Populus tremula, Populus

alba) ja haavoilla (Populus tremuloides) sekä havupuilla kuten männyllä (Pinus taeda),

[2], [5], [6], [7], [72], [73].

4.1.1. Koniferyylialkoholidehydrogenaasin aktiviteetin säätely

Erityisen paljon on tutkittu COMT- ja CAD-entsyymien toimintaa hillitsemällä niiden

sense- ja antisense-geenien vaikutuksia siirtogeenisissä kasveissa. Monet yritykset tuottaa

syringyylipitoista ligniiniä näitä entsyymejä säätelemällä eivät kuitenkaan ole lisänneet

merkittävästi syringyylin määrää [74]. Mutantin männyn (Pinus taeda) ja tupakkakasvin

(Nicotiana tabacum ) CAD-entsyymiä säätelevän antisense-geenin vaimennettua

vaikutusta tutkittaessa havaittiin, ettei koniferyylialkoholia syntynyt juuri lainkaan [6],

[72]. Sen sijaan syntyi koniferyylialdehydiä, joka ei kuitenkaan muodostanut (β-O-4) –
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kytkentää guajasyyliligniinin kanssa. Ligniinin muodostuminen ei silti päättynyt, sillä

koniferyylialdehydi muodosti (β-O-4) -kytkentöjä ligniinipolymeerin

syringyylipääteryhmien kanssa [75], [6]. Lisäksi havaittiin, että sinapyylialdehydi

muodosti sekä guajasyyli- että syringyylipääteryhmien kanssa kytkentöjä koppisiemenisillä

kasveilla, jotka kuitenkin jäivät ligniinipolymeerin vapaiksi pääteryhmiksi eivätkä

polymeroituneet edelleen [75]. Samanlaisia tuloksia on saatu muissakin kokeissa [74].

Tämänkaltaiset tulokset ovat osoittaneet, että kasvit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä ja

voivat jonkun tietyn prekursorin puuttuessa valmistaa ligniininsä muista soluseinän

fenolisista yhdisteistä.

4.1.2.  Prekursorit

Vaikka CAD-aktiviteetin vaimentaminen ei ole johtanutkaan ylimääräisen syringyylin

muodostumiseen, on männyn (Pinus taeda) CAD-entsyymiä koodaavasta geenistä löydetty

resessiivinen mutantti alleeli (cad-n1), jonka vaimennus on johtanut kohonneeseen

dihydrokoniferyylialkoholin (DHCA) määrään verrattuna luonnonvaraisiin kasveihin [3],

[6]. DHCA oli pääprekursori mutantin männyn ligniinibiosynteesissä. Se ei kuitenkaan voi

kytkeytyä β-asemastaan ligniinin kanssa, koska sillä ei ole kaksoissidosta sivuketjussaan.

Sen sijaan DHCA-monomeeri voi kytkeytyä guajasyyliryhmän kanssa 4-O- ja 5.-

asemistaan [6], [75]. Lisäksi se on dimeroitunut enimmäkseen (5-5)-kytkennöillä, jolloin

mielekkääksi kytkeytymisvaihtoehdoksi jää 4-O-kytkeytyminen [3]. Vastaavanlainen

ketkeytyminen ei ollut ferulahapon ja ligniinipääteryhmien välillä mahdollinen (vrt. luku

5.4. s. 49). DHCA-monomeereista koostuvien (5-5)-dimeereiden havaittiin muodostavan

mutantissa männyssä trimeerisiä dibentsodioksosiineja koniferyylialkoholin kanssa

ferulahappojen lailla (5-5(4-O-β/α-O-4))-kytkennällä (kuva 5.12, s. 52), [6], [76]. CAD-

vaimennettu mutantti sisälsi myös 2-metoksibetsaldehydejä [6].

Nair et al. ovat eristäneet lituruohon mutantista muodosta REF1-geenin, joka koodaa ja

kiihdyttää toiminnallista aldehydidehydrogenaasia (ALDH). Entsyymi katalysoi

molempien koniferyyli- ja sinapyylialdehydien hapetusta ferulahapoksi ja sinapyylihapoksi

[2]. Tutkimuksessa havaittiin, että nämä hapot toimivat ligniiniprekursoreina, vaikka

perinteisesti p-kanelialkoholeja oli pidetty ligniinibiosynteesin viimeisinä tuotteina.

Siirtogeeniset ref1-kasvit osoittivat lisäksi, että sinapyylihappoa muodostui enemmän kuin

ferulahappoa. Myös tupakkakasvin, lituruohon ja poppelin (Populus tremula) vaimennettu
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4CL-entsyymi johti p-kanelihappojen kohonneeseen määrään [77]. S/G-suhde vaihteli

näillä siirtogeenisillä kasveilla: tupakkakasvilla syringyylisisältö väheni, lituruoholla

guajasyyli ja poppelilla S/G-suhteessa ei havaittu muutosta kasvin villiin muotoon nähden.

Tämä osoitti kuinka vaikeata on tehdä päätelmiä jonkun yhdisteen esiintymisestä tai

vähenemisestä vain yhden kasvin geneettisesti säädellyn entsyymin perusteella.

4.1.3. Kilpailevat inhibiittorit biosynteesireitissä

Eräiden tutkimusten mukaan ligniinibiosynteesireitin jotkut välituotteet voivat vaikuttaa

biosynteesin entsyymien aktiiviteetteihin kilpailevina inhibiittoreina [77], [78].

Koniferyylialdehydi on sinapyylialdehydin SAD-entsyymillä,

sinapyylialkoholihydrogenaasilla  (sinapyl alcohol hydrogenase) pelkistetyn reaktion

kilpaileva inhibiittori, joka voi estää syringyylin muodostumisen [77]. Myös

sinapyylialdehydi voi toimia koniferyylialdehydiä katalysoivan reaktion CAD-entsyymin

kilpailevana inhibiittorina. Näin on löydetty molemmille reaktioille omat muodot CAD-

entsyymistä.

Koniferyylialdehydi inhibitoi myös ferulahapon 5. aromaattisen ryhmän hydroksylointia

lännenambrapuilla (Liquidambar styraciflua) ja edelleen lignifioitumista happoreitin kautta

[78].  CAld5H-entsyymi (F5H), (koniferyylialdehydi-5-hydroksylaasi) katalysoi 5-

hydroksikoniferyylialdehydin muodostumista koniferyylialdehydistä. Kun sen substraatit,

koniferyylialdehydi ja ferulahappo esiintyivät samassa näytteessä yhtä aikaa, vapaa-

happoreitti (kuva 2.2, a, s. 14) ei johtanut sinapyylihapon muodostumiseen, vaan

syringyyliä syntyi koniferyylialdehydin kautta (kuva 2.2, d) [5], [74], [79].  Li et al. (2000)

olettivat, ettei 5-OH-ferulahappo ollut ligniinibiosynteesireitin välituote [79]. Lisäksi

havaittiin, että 5-hydroksikoniferyylialdehydi on kahvi- ja 5-hydroksiferulahapon

metylointia katalysoivan COMT-entsyymin kilpaileva inhibiittori [77], [79] ja että

koniferyylialdehydin hydroksylointia katalysoiva COMT-entsyymi olisi 5-OH-

koniferyylialdehydi-O-metyylitransferaasi (AldOMT). Näitä tutkimuksia tukevat myös

tulokset, joiden mukaan koniferyylialdehydin- ja alkoholin 5. aromaattisen hiilen

hydroksylointi F5H-entsyymillä (CAld5H) ja sitten metylointi COMT-entsyymillä, ovat

paljon nopeampia reaktioita sinapyylialkoholin muodostamiseksi kuin ferulahapon

vastaavilla entsyymeillä aikaan saatu [35].
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4.1.4. Ferulaatti-5-hydroksylaasi ja kahvihappo-5-ferulahappo-O-metyylitransferaasi

COMT-entsyymin (AldOMT) aktiviteetin vaimentaminen poppeleilla (Populus tremula,

Populus alba) johti 5-hydroksikoniferyylialdehydin määrän lisääntymiseen ja syringyylin

vähentymiseen [4], [75]. Jälkikytkentäreaktio koniferyylialkoholin perinteisesellä

radikaalisella kytkeytymisellä kinonimetidivälituotteen kautta johti uuden ligniiniyksikön,

bentsodioksaanin syntymiseen [4], [75]. Bentsodioksaanin β-eetterisidokset eivät

kuitenkaan katkenneet yhtä helposti kuin syringyylin.

Kuva 4.1. Bentsodioksaanin muodostuminen koniferyylialkoholin liittyessä ligniinipolymeerin
5-hydroksiguajasyyli-pääteryhmään [75].

Sederoff et al. mukaan muutkin COMT-vaillinaiset kasvit sisälsivät paljon 5-OH-

koniferyylialkoholista johdettuja yksiköitä [3]. Syringyylin määrää on voitu lisätä

mutanteilla kasveilla siirtämällä niihin kudos-spesifinen-promoottori, jossa on  F5H-

entsyymiä koodaava nukleotidisekvenssi [74]. Tällaisella geenirakenteella muunnellut

mutantit kasvit sisälsivät enemmän syringyyliä kuin kasvin villit muodot.

Syringyyliligniinin määrää on voitu kohottaa myös siirtogeenisillä kasveilla F5H-

entsyymiä säätelevän geenin yliaktivoinnilla [3]. Tämä johti huomattavaan

syringyylimäärän lisääntymiseen lituruoholla noin 92% ja poppelilla sekä haavalla

(Populus tremuloides) noin 93% [40]. Vaimennettu F5H-mutantti lituruoho ei sisältänyt

syringyyliä lainkaan [40]. F5H-entsyymin ei kuitenkaan katsottu vaikuttavan välttämättä

muodostuvan ligniinin kokonaismäärään, sillä  paljassiemeniset kasvit tuottivat runsaasti

guajasyyliligniiniä [40].
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4.1.5. Ligniinin poistaminen tai korvaaminen

CCoAOMT-entsyymin anti-sense -geeniä säätelemällä on voitu merkittävästi vähentää

sekä guajasyylin että syringyylin määrää noin 40% kasvin (Populus tremula, Populus alba)

villiin muotoon verrattuna [5]. Tällaisen kasvin morfologiassa havaittiin vain vähäisiä

muutoksia. Kasvi kykeni muodostamaan osan ligniiniprekursoreista p-

hydroksibentsoehaposta. Huomattavaan guajasyyliligniinin vähenemiseen päädyttiin

käyttämällä geeniyhdistelmää siirtogeenisessä haavassa (Populus tremuloides) [7].

Haavan ksyleemi-spesifiseen promoottoriin (Pt4CL1P)-GUS siirrettiin 4CL-entsyymin

antisensegeeni (Pt4CL1) ja CAld5H-entsyymiin sense-geeni (LsCAld5H) agrobakteerilla

(Agrobacterium tumefacience) GUS-reportterigeenin paikalle (geeni, jonka avulla voidaan

varmistaa geenin siirtyminen kasvisoluun ja sen toiminta siellä). Geenirakenteita kokeiltiin

aluksi yksin kummallakin entsyymillä. Havaittiin, että 4CL-entsyymin antisense-geenin

vaimentaminen johti ligniinin määrän vähenemiseen ja CAld5H-entsyymin sense-geenin

yli-ilmentäminen johti S/G-suhteen kasvamiseen. Kun nämä geenirakenteet lisättiin

yhdessä haapaan, niiden yhteisvaikutus edelleen vähensi ligniinin määrää 38 - 52% ja

kasvatti S/G-suhdetta 22 - 64%. Lisäksi havaittiin, että hiilihydraattimäärä oli kasvanut

normaalikasveihin verrattuna 30% silloin kun ligniinimäärä oli vähentynyt 52%. Kohonnut

syringyylimäärä nopeutti siirtogeenisen kasvin sekundäärisen soluseinän ksyleemin

kasvua.

Tällaisilla yhdistelmä-geenimenetelmillä voidaan tulevaisuudessa kasvattaa nopeammin

kasvavia puita sekä säästää huomattavasti energia- ja luonnonvaroja. Li et al. (2003) ovat

esittäneet, että CAld5H-, AldOMT- ja SAD-entsyymit ohjaisivat koppisiemenisten

puukasvien ligniinibiosynteesireittiä kohti syringyyliligniinin mudostumista, [7], [79].

Myös Hu et al. havaitsivat vaimennetun, 4CL-entsyymiä koodaavan, Pt4CL1-geenin

lisäävän siirtogeenisen haavan selluloosaa parhaimmillaan 15% ja vähentävän

ligniinimäärä 45% [8].

Koska p-kumaryylialkoholia on soluseinillä vain vähän, sen ei ole ajateltu vaikuttavan

ligniinin irtoamiseen hiilihydraateista [40]. Franke et al. ovat esittäneet C3H-entsyymin

vaimennetun ref8-mutantin lituruohossa aiheuttavan p-hydroksifenyylin huomattaavaa

kasvua ja vastaavasti syringyyli- että guajasyliligniinin määrän huomattavaa vähenemistä

[38]. Samankaltaisia tuloksia on saatu vaimennetun sinimailasen, alfalfan (Medigaco
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sativa) mutantista muodosta [40]. Parhaimmillaan (H:G:S)-suhteet sinimailasessa olivat

(68:17:15). Mutantti-p-kumaryylialkoholi kytkeytyi kuitenkin hyvin eri tavalla kuin

koniferyyli- ja sinapyylialkoholit, eikä sen erottaminen soluseinän hiilihydraateista ollut

helppoa.

4.2. LIGNIININ ESIINTYMINEN JA MUODOSTUMINEN SOLUSEINÄLLÄ

Ligniini on selluloosan jälkeen biosfäärin toisiksi yleisin orgaaninen aine [75]. Syringyyli-

ja guajasyyliyksiköiden esiintyminen kasvissa vaihtelee kasvilajin mukaan, saman kasvin

sisällä ja jopa saman soluseinän eri kerroksien välillä. Ligniinin koostumus vaihtelee myös

kasvisolun eri kehitysvaiheissa ja lisääntyy kasvun edetessä. Ligniiniä on kaikkien

putkilokasvien soluseinillä [61]. Yleensä lignifioituminen alkaa primäärisoluseinältä ja

jatkuu sekundäärisoluseinällä sen kehittyessä [80]. Toisaalta sinimailasen lignifioituminen

alkaa sekundäärisoluseinältä ja jatkuu primääriseinällä [81].

Selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini muodostavat soluseinälle verkkorakenteita,

matriiseja, jotka lujittavat soluseinää. Uskotaan, että polysakkaridimatriisilla on suuri

vaikutus syntyvän ligniinipolymeerin rakenteeseen. Soluseinän verkkorakenteen on

havaittu osaltaan säätelevän monolignolien diffuntoitumista kasvavaan ligniinipolymeeriin

[50]. Tässä hemiselluloosalla on keskeinen asema ligniiniprekursoreiden valinnassa, sillä

p-hydroksikanelihapot sekä ligniinioligomeerit muodostavat esteri- ja  eetterisidoksia

hemiselluloosan kanssa [52]. Tällaisia sidoksia on muun muassa ferulahppojen ja

arabionofuranoosin sekä ksyloosin välillä (vrt. luku 5.2.1., s. 36). Myös

fenyylipropanoidireittiä geneettisesti kontrolloimalla, voidaan vaikuttaa syntyvän

polysakkaridimatriisin ja ligniinipolymeerin koostumukseen [7], [8]. Näin

polysakkaridimatriisin koostumus saattaa vaikuttaa myös muodostuvan ligniinin

kytkentöihin.
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5.1. FERULAHAPPO

Ferulahappo, 3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)-2-propeenihappo (kuva 5.8, 1, s. 48), jonka

synonyymi on trans-4-hydroksi-3-metoksikanelihappo, on ligniinibiosynteesireitin

välituote kuten luvussa 2.1. sivulla 12 todettiin. Ferulahapot muodostavat ristikytkentöjä

hemiselluloosan ja ligniinin välille sitoen kaksi suurta polymeerista verkkorakennetta

toisiinsa siltakytkennöillä (vrt. luku 5.4, s. 49). Ferulahappoa esiintyy muun muassa

puuvartisten kasvien ja ruohokasvien soluseinillä. Sen molekyylikaava on C10H10O4 ja -

paino 194.18 g mol-1 sekä sulamispiste 174 oC  [82]. Ferulahapossa on useita erilaisia

funktionaalisia ryhmiä, joista merkittävimmät ovat fenolinen disubstituoitu

bentseenirengas, sivuketjun kaksoissidos ja karboksyyliryhmä. Sivuketjun

kaksoissidoksella on kaksi isomeristä muotoa: cis ja trans, joista viimeiseksi mainittu on

pysyvämpi. Luonnossa ferulahappo esiintyykin enimmäkseen trans-muodossa [29].

Ferulahapon cis-isomeeri on keltainen, nestemäinen aine ja trans-muoto valkoinen,

kiteinen. Ferulahapon kaksoissidos on monosubstituoitu sen 7. hiilestä aromaattisella

renkaalla ja 8. hiilestä karboksyylihapolla. Se on siksi pysyvämpi kuin substituoimaton

kaksoissidos. Toisaalta kaksoisidos ja molekyylin resonanssistabiloitu rakenne (vrt. luku

3.1., s. 18) lisäävät karboksyyliryhmän ja fenolisen hydroksyyliryhmän happamuutta.

Vaikka sivuketjun substituentit lisäävätkin kaksoissidoksen pysyvyyttä, aromaattinen

rengas muodostaa sivuketjun ja karboksyyliryhmän kanssa monityydyttyneen

konjugoituneen rakenteen, joka on reaktiivisempi kuin esimerkiksi tavalliset

kaksoissidokset tai dieenit [83]. Tällainen monityydyttynyt yhdiste reagoi herkästi

vapaiden radikaalien kanssa, mikä luo hyvät edellytykset radikaalimekanismilla

tapahtuvalle kytkeytymiselle.

Selvyyden vuoksi tässä kirjoitelmassa ferulahappojen ja sinapyylihappojen kytkennät

merkitään numeroin ja ligniinimonomeerien ja -oligomeerien kreikkalaisin kirjaimin kuten

luvussa 3.1. sivulla 18 esitettiin.
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5.2. FERULAHAPPOJEN KYTKEYTYMISREAKTIOT KASVIN
SOLUSEINÄLLÄ

Useissa kasveissa, erityisesti rehun palkokasveissa ja viljakasveissa sekä monissa muissa

ruohokasveissa ferulahapot ovat kytkeytyneet karboksyylihapporyhmästään esterisidoksilla

soluseinän hemiselluloosaan [84], [85]. Ne voivat kytkeytyä myös ligniinin kanssa

esterisidoksella, mutta kuitenkin vain ligniiniin fenolisella eetterisidoksella nukleofiilisissa

reaktioissa [84], [86], [87]. Tällöin ferulahappo kytkeytyy fenolisella

hydroksyyliryhmällään, 4-O-asemastaan ligniinioligomeerin bentsyyliseen, α-hiileen.

Tämänkaltaisia 4-O-α-eetterisidoksia on MWL-ligniinistä (Mill Wood Lignin) erotettu

vain noin 0,3% [84]. Fenolisen hydroksyyliryhmän kanssa soluseinällä kilpailevia

nukleofiileja ovat muun muassa vesi ja hapot. Vehnäkasvin osilla tehdyissä tutkimuksissa

[88] on havaittu, että ferulahappo voi kytkeytyä ligniiniin eetterisidoksella vain, jos sen

karboksyyliryhmä on ensin esteröity, koska karboksyylin hydroksyyliryhmä on

happamampi kuin fenolinen hydroksyyliryhmä. Kasveissa ferulahapot esiintyvätkin

yleensä ferulaattiestereinä, eivätkä vapaina happoina [89].  Ne muodostavat dimeerisiä

kytkentöjä keskenään tai muiden ligniinimonomeerien kanssa (kts. luku 5.3, s. 40). Ne

muodostavat myös trimeerisiä kytkentöjä (kts. luku 5.4, s. 51). Ferulahappojen erottaminen

sellaisenaan kasvin soluseinän hiilihydraateista on ollut hankalaa. Tämän vuoksi tutkimus

on nojautunut paljolti hiilihydraatti- ja ferulahappomalliaineilla tehtyihin kokeisiin in vitro.

Monet synteettisesti valmistettujen malliaineiden ja kasvin soluseinien väliset kokeet ovat

osoittaneet, että ferulahapot kytkeytyvät myös kasveissa radikaalimekanismilla (vrt. luku

3.1. s. 18 ja 20), [55], [84], [90].

5.2.1. Polysakkaridien ja hydroksikanelihappojen väliset kytkennät

Hydroksikanelihapot, ferulahappo ja p-kumaryylihappo, ovat kytkeytyneet soluseinän

hiilihydraatteihin muodostaen kovalenttisia esterisidoksia arabinofuranoosin primäärisen 5.

hiilen hydroksyylin kanssa rakenteella 5-O-(trans-ferulyyli)-α-L-arabinofuranosidi [90],

[84], [85], (kuva 5.1, 1, s. 38). Myös erilaiset ruohokasvien soluseinien entsymaattiset

erotusmenetelmät ja NMR-tekniikkaan perustuvat tuotevarmistusmenetelmät ovat

osoittaneet tämän [91], [92]. Ferulahappo voi kytkeytyä myös galaktoosin primääriseen
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hydroksyyliin. Edellisten lisäksi ne voivat kytkeytyä myös arabinoosin, ksyloosin tai

galaktoosin sekundääriseen hydroksyyliin (vrt. luku 5.2.1.2., s. 39). Viljakasvien

soluseiniltä hapettavassa geelinmuodostusreaktiossa erotetut hiilihydraatit sisälsivät noin

50% ksyloosia (Xyl) ja arabinoosia (Ara) [25]. Näiden lisäksi tavattiin glukoosia (Glc),

galaktoosia (Gal) ja mannoosia (Man). Ferulahappoja oli kaksi - kuusi yksikköä tuhatta

ksyloosiyksikköä kohden ja diferulahappoja  0,3-18 sataatuhatta ksyloosiyksikköä kohden.

Myös maissin alkion soluseinältä on erotettu geelisuodatusmenetelmällä hiilihydraatteja,

jotka enimmäkseen koostuivat ksyloosista ja arabinoosista [26]. Edellisten lisäksi maississa

havaittiin ramnoosia (Rha) ja uronihappoa (UA). Ksyloosi ja arabinoosi ovatkin

yleisimmät sakkaridit kasvien soluseinillä [25], [26].

5.2.1.1. Hydroksikanelihapon estrisidokset polysakkaridin primäärisen

hydroksyyliryhmän kanssa

Useista ruohokasveista on entsyymaattisella hydrolyysillä erotetettu ja tunnistettu

ferulahapon (FA) ja p-kumaryylihapon (p-CA) hemiselluloosan kanssa muodostamat

esterisidokset: FA-Ara-Xyl eli O-[5-O-(trans-ferulyyli)-α-L-arabinofuranosyyli]-(2,1)-O-

β-D-ksylopyranosyyli (kuva 5.1, 2, s. 38), p-CA-Ara-(Xyl)2 eli O-[5-O-(trans-p-

kumaryyli)-α-L-arabinofuranosyyli]-(1,3)-O-β-D-ksylopyranosyyli-(1,4)-D-

ksylopyranoosi, FA-Ara-(Xyl)2 eli O-[5-O-(trans-ferulyyli)-α-L-arabinofuranosyyli]-(1,3)-

O-β-D-ksylopyranosyyli-(1,4)-D-ksylopyranoosi ja FA-Ara-(Xyl)3 eli O-β-D-

ksylopyranosyyli-(1,4)-O-[5-O-trans-ferulyyli-α-L-arabinofuranosyyli]-(1,3)-O-β-D-

ksylopyranosyyli-(1,4)-D-ksylopyranoosi [85], [91]. Näiden lisäksi maissin alkion

primääriseltä soluseinältä on tavattu ferulaattiheteroksylaani, FA-Ara-Xyl-Gal eli O-[5-O-

(trans-ferulyyli)-L-arabinofuranosyyli]-(1,2)-O-β-D-ksylopyranosyyli-(1,4)-L-

galaktopyranoosi (kuva 5.2, s. 38), [85]. Jokaisessa tapauksessa p-hydroksikanelihappo on

sitoutunut arabinoosin primääriseen hydroksyyliin sen 5. hiileen. Arabinoosi on

kytkeytynyt edelleen ksyloosin kolmannessa asemassa olevaan hydroksyyliin

ensimmäisestä hydroksyyliryhmästään [94] tai ksyloosin ensimmäiseen

hydroksyyliryhmään toisesta ryhmästä (kuva 5.2), [85]. Ohran korressa joka 31. arabinoosi

sisältää p-kumaryylihapon ja joka 15. ferulahapon [91].  Myös viljakasvin (Amaranthus

caudatus) siemenistä, primäärisen soluseinän pektiinissä, on havaittu ferulahapon ja
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galaktoosin välinen primäärinen sidos: O-(6-O-trans-ferulyyli-β-D-galaktopyranosyyli)-

(1,4)-D-galaktopyranoosi (kuva 5.3, 1, s. 39), [29].

Kuva 5.1. Ferulahapon ja diferulahapon primäärisiä kytkentöjä arabinofuranosyylin esterisidoksien
kanssa [93].

Kuva 5.2. Ferulahapon primäärinen esterisidos hetero-oligosakkaridin, FA-Ara-Xyl-Gal kanssa
[85].
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5.2.1.2. Hydroksikanelihapon estrisidokset polysakkaridin sekundäärisen

hydroksyyliryhmän kanssa

Ferulahapot voivat sitoutua myös suoraan ksyloosin sekundääriseen hydroksyyliin

muodossa FA-Xyl-Glc eli O-[4-O-trans-ferulyyli-β-D-ksylopyranosyyli]-

(1,6)-D-glukopyranoosi tai galaktoosin sekundääriseen hydroksyyliryhmään pinaatin

pektiinissä muodossa FA-Gal-Gal eli  4-O-(6-O-ferulyyli-α-L-galaktopyranosyyli)-

D-galaktoosi, [94]. Viljakasvin (Amaranthus caudatus) pektiinissä ferulahappo sitoutuu

arabinoosin sekundääriseen hydroksyyliin muodossa FA-(Ara)2 eli O-(2-O-trans-

ferulyyli-α-L-arabinofuranosyyli)-(1,5)-L-arabinofuranoosi, (kuva 5.3, 3) sekä

trisakkaridina muodossa FA-(Ara)3 eli O-α-L-arabinofuranosyyli-(1,3)-O-(2-O-trans-

ferulyyli-α-L-arabinofuranosyyil)-(1,5)-L-arabinofuranoosi, (kuva 5.3, 2), [29]. Lisäksi

pinaatin primääriseltä soluseinältä on erotettu ferulaattidisakkaridi, FA-(Ara)2 eli  3-O-(-3-

O-ferulyyli-α-L-arabinofuranosyyli)-L-arabinoosi [95].

Kuva 5.3. Ferulahapon primäärisiä ( 1 ja 4 ) ja sekundäärisiä ( 2 ja 3 ) esterisidoksia sakkaridin
hydroksyyliryhmän kanssa [29].
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5.3. DIMEERIEN MUODOSTUMISREAKTIOT

Monet malliaineilla ja kasvisoluseinien osasilla tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että

ferulaattiesterit voivat muodostaa samankaltaisia dimeerisiä kytkentöjä keskenään kuin

ligniinimonomeerit; (8-O-4), (8-5), (8-8), (5-5) ja (4-O-5) (kuva 5.4, s. 42), [90], [96]. Ne

voivat dimeroitua joko radikaalimekanismilla niin kuin ligniinit (kts. s. 20-21 ) tai UV-

säteilyn vaikutuksesta fotokemiallisessa [2+2]-sykloadditioreaktiossa, jossa syntyy

syklodimeereitä [97]. Ne voivat kytkeytyä radikaalireaktiossa keskenään (Ara-FA-FA-Ara)

-dimeereinä [90], [9], [93], koniferyylialkoholin (CA) kanssa (Ara-FA-CA) -dimeereinä

(vrt. luku 5.3.2. s. 45), [84], [76] tai sinapyylialkoholin (SAL) kanssa (Ara-FA-SAL)-

dimeereinä sekä muiden fenolisten yhdisteiden kanssa [84], [26]. Yli 50-% soluseinän

ferulahapoista voi dimeroitua muodostaen 8-kytkentöjä ja (5-5)-kytkentöjä [87].

Dimeroituminen voi johtaa polysakkaridien väliseen ristikytkeytymiseen (kts. luku 5.4, s.

48). Kuitenkin vain muutaman (5-5)-diferulaatin ja oligosakkaridin välinen ristikytkentä ja

yhden diarabinofuranosyylin ja (8-O-4) -ferulattidimeerin välinen kytkentä on voitu

tunnistaa in vivo [93]. Kuten ligniini, niin myös ferulahappo on peroksidaasien substraatti,

ja myös sen dimeroitumis- ja polymeroitumisreaktiot ovat entsymaattisesti katalysoituja

radikaalisia hapetusreaktioita.  Erityisesti HRPC-entsyymi (vrt. luku 3.2., s. 27) katalysoi

ferulahapon hapetusreaktioita vetyperoksidin kanssa kymmenen kertaa nopeammin kuin

muiden fenolisten yhdisteiden [71].

5.3.1. Ferulaattiestereiden dimeroituminen kasvin soluseinällä

Maissin (Dagtylis glomerata, Panicum virgatum) soluseiniltä erotettiin ja selvitettiin

seitsemän dehydrodiferulahapon, ferulahappodimeerin isomeeriset koostumukset (kuva

5.4), [90]. Soluseinän ferulaattiestereiden annettiin reagoida arabinoosilla esteröidyn

fenoksiradikaalin (FA-Ara) kanssa entsymaattisessa dehydrogenointireaktiossa (vrt. luku

3.1.1., s. 18). Näin syntyi viisi kinonimetidiesterin dimeeristä välituotetta (kuva 5.4, 3 - 7).

Nämä reagoivat edelleen muodostaen seitsemää dehydrodiferulaattiesteriä kytkennöillä

(8-5)-, (8-O-4)-, (5-5)-, (4-O-5)- ja (8-8) (kuva 5.4, 8 - 12). Kun liuos tehtiin alkaaliseksi

natriumhydroksidillä (NaOH) ja heti tämän jälkeen happamaksi suolahapolla,  saatiin

arabinoosin ja ferulahapon väliset esterisidokset katkaistua, ja näin erotettua soluseinältä

seitsemän dimeeristä happoyhdistettä (kuva 5.4, 13 – 19, s. 42). Näistä viisi oli

dehydrodiferulahappoja (kuva 5.4, 13 -17), jotka olivat syklinen (8-5)-2,3-
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dihydrobentsofuraani (13) eli trans-5-((E)-2-karboksivinyyli)-2-(4-hydroksi-3-

metoksifenyyli)-7-metoksi-2,3-dihydrobentsofuraani-3-karboksyylihappo, (8-5)-

avoketjuinen stilbeenimuoto (14) eli (E,E)-4,4’-dihydroksi-3,5’-dimetoksi-β-3’-

bikanelihappo, (8-O-4) -dimeeri (15) eli ((Z)-β(4-((E)-2-karboksivinyyli)-4-hydroksi-

3-metoksikanelihappo, (5-5)-bifenyylikytkentä (16) eli (E,E)-4,4’-dihydroksi-5,5’-

dimetoksi-3,3’-bikanelihappo ja (4-O-5) -dimeeri (17) eli (E)-3-(4-((E)-2-karboksivinyyli)-

2-metoksifenoksi)-4-hydroksi-5-metoksikanelihappo, (kuva 5.4, 13-17). Lisäksi erotettiin

kaksi lignaanidimeeriä, avoketjuinen (8-8)-bis-(bentsyylideeni)sukkiinihappo (18) eli

4,4’-dihydroksi-3,3’-dimetoksi-β-β’-bikanelihappo ja rengasrakenteinen (8-8)-

aryylidihydronaftaleeni (19) eli trans-7-hydroksi-1-(4-hydroksi- 3-metoksifenyyli)-6-

metoksi-1,2-dihydronaftaleeni-2,3-dikarboksyylihappo (kuva 5.4, 18 -19), [90].  Lukuun

ottamatta (4-O-5) -dimeeriä, kaikkia muita ferulahappodimeereitä esiintyi useissa

kasvinäytteissä. Joissakin näytteissä (4-O-5) -dimeeriä esiintyi pieninä pitoisuuksina.

Kaasunestekromatografiassa (GLC) havaittu pieni piikki viittasi (4-O-5) -dimeeriin.

Massaspektrometrissä (MS) sen esiintymisrunsaus oli kuitenkin niin pieni, ettei sen

perusteella voitu sanoa (4-O-5) -kytkentää esiintyvän massaspektrissä. Tällaisia (4-O-5) –

rakenteita on vasta viime aikoina voitu tunnistaa viljakasveista [98].  Kytkentä tunnistettiin

vertaamalla sen massaspektriä ja GCL-kromatografin retentioaikoja NMR-spktrometrilla

tunnistettuun synteettiseen näytteeseen. Kasvinäytteistä talteen otettujen

ferulahappodimeerien määrät olivat seitsemän - kaksikymmentäkertaiset verrattuna

aikaisemmin ainoana dimeerinä havaittuun (5-5)-dimeeriin (16), [90].

Samaisessa tutkimuksessa [90] havaittiin, että (8-5)-kytkeytynyt ferulaattidimeeri (8)

muodostuu kinonimetidivälituotteesta aromaattisen B-renkaan 5. aseman

deprotonoitumisella ja molekyylin sisäisellä (4-O-7) -kytkeytymisellä kinonimetidiin.

Tästä esteristä syntyy edelleen kaksi isomeerista (8-5)-dehydrodiferulahappoa,

rengasrakenteinen bentsofuraani (13) ja avoketjuinen stilbeenituote (14). Alkaloidun

syklisen bentsofuraanin muodostuminen on nopeampaa kuin 8. asemassa olevan happaman

vedyn eliminaatio stilbeenituotteessa. Stilbeenin karboksyylihapon α-protoni ei ole yhtä

hapan kuin bentsofuraanin 8. hiilen protoni. Syklistä (Z)-(8-5) -kytkentää on tavattu myös

alkaalisissa olosuhteissa liukenevista maissin alkion arabinoksylaaneista sekä sen geelistä,

joka sisälsi myös (8-5)-diferulahapon avointa isomeeriä (14) [26].
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Kuva 5.4. Dehydrodiferulahappojen muodostuminen ferulaattiradikaaleista [90].
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(8-O-4) -Diferulaatti (9) muodostuu kinonimetidivälituotteesta (4), kun sen 8. aseman

protoni eliminoituu ja A-renkaan sekä sen sivuketjun konjugoitu rakenne palautuvat (kuva

5.4, 4, 9, s. 42), [90]. Tämä havaitaan yhtenä isomeerisenä diferulaattikytkentänä (Z)-(9),

josta alkaloimalla saadaan lopullinen (8-O-4) -dehydrodiferulahappo (15). Samanlaisia 8.

asemassa olevan protonin eliminaatioita ja konjugoidun rakenteen palautumista on

havainnoitu koniferyylialdehydimonomeerin ja ligniinipolymeerin pääteryhmän

kytkeytyessä in vitro (kuva 5.5), [75] ja in vivo [84]. Sen sijaan koniferyylialkoholin

kytkeytyessä ligniinin pääteryhmään, muodostuu kinonimetidi, joka nukleofiilisessä

additioreaktiossa veden kanssa menettää konjugoidun rakenteensa hydroksyyliryhmän

liittyessä sen bentsyyliseen hiileen [75], [99], (kuva 5.6). Ferulahapon (8-O-4) -dimeereillä

8. hiilen protonin eliminaatio on nopeampi reaktio kuin hydroksyyliryhmän additioreaktio

veden kanssa. Myös maissin alkion arabinoksyloosin ja ferulahapon muodostamasta

geelistä on löydetty (8-O-4) -ferulaattidimeeri [26].  Lisäksi Allerdings et al. ovat

erottaneet ja tunnistaneet maissin alkiosta in vivo diferulaattioligosakkaridin: Ara-FA(8-O-

4)FA-Ara eli di-5-O-L-arabinofuranosyyliesteri-(8-O-4)-dehydrodiferulahappo (kuva 5.1,

4, s. 38), [93].

Kuva 5.5. Ligniinipolymeerin pääteryhmän kytkeytyminen koniferyylialdehydin kanssa, [75].

Kuva 5.6. Ligniinipolymeerin pääteryhmän kytkeytyminen koniferyylialkoholin kanssa, [75].
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Kinonimetidivälituotteiden (5) molempien aromaattisten renkaiden deprotonointi 5.

asemassa johtaa (5-5)-dehydrodiferulahapon (16) muodostumiseen ferulaattidimeeristä

(10), [90]. Tämän lisäksi maissinalkion soluseinältä on eristetty Xyl-Ara-FA(5-5)FA-Ara,

(5-5)-dehydrodiferulaattioligosakkaridi, jonka diferulahapon, (E,E’)-4,4’-dihydroksi-5,5’-

dimetoksi-3,3’-bikanelihapon toiseen ferulaattiin on kiinnittynyt O-β-D-ksylopyranosyyli-

(1,2)-L-Arabinofuranosyyli-5-O-disakkaridi ja toiseen 5-O-L-arabinofuranosyyli (kuva 5.1,

3, s. 38), [100].  Näytteessä havaittiin myös dehydrodiferulaattioligosakkaridi,

Ara-FA(5-5)FA-Ara [100]. Näiden väliset esterisidokset katkaistiin Aspergillus Niger-

bakteerista eristetyn entsyymin, feryyliesteraasin (EC 3.1.1.73) katalysoimassa

hydrolyysissä [100], [101]. Tuotteiden perusteella laskettiin, että yksi

heteroksylaanimolekyyli, jonka polymeroitumisaste (DP) oli 2000, sisälsi noin 15

dehydrodiferulaattimolekyyliä [100]. Määrä on huomattava verrattuna aikaisempaan

viljakasveilla tehtyyn tutkimukseen [26], (vrt. s. 37), jossa vastaava suhde oli

korkeimmillaan 18 :100 000. Näiden lisäksi on löydetty Xyl-Xyl-Ara-FA(5-5)FA-Ara-

Xyl-Xyl -molekyyli [102].

Myös (8-8)-kytkeytyminen johtaa kinonimetidivälituotteeseen (7), josta syntyy kolme

(8-8)-diferulaattia (kuva 5.4, 12a, 12b ja 12c, s. 42), [90]. Kuten välituotteella (4),

aromatisoituminen 8. hiilen protonin eliminaatiolla on myös (8-8)-kytkeytymisen

lähtökohtana. (8-8)-Dimeerin (12a) muodostuessa molempien ferulahapporyhmien 8.

aseman vedyt eliminoituvat ja molempien ferulahappojen sivuketjujen konjugoitu rakenne

palautuu. Tämän lisäksi kinonimetidivälituotteesta (7) saadaan kaksi muuta (8-8)-

dehydrodimeeriesteriä: (12b) ja (12c). Näistä furanoni-isomeeri (12b) syntyy molekyylin

sisäisessä esteröitymisreaktiossa vesiliuoksessa.  Tällöin toisen kinonimetidirakenteen  (B-

rengas) 8. asemassa oleva vety eliminoituu ja arabinofuranosyyliryhmä irtoaa. Furanoni-

isomeerin (12b) toisen esteriryhmän poistaminen alkaloimalla johtaa syklisen yhdisteen

(19) muodostumiseen happamissa olosuhteissa. Vaihtoehtoisesti siitä saadaan tuote (18)

akaalisissa olosuhteissa, kun γ-laktonirengas avauu ja kinonimetidin 8. aseman vety

eliminoituu. Dimeerit (12a) ja (12c) ovat todennäköisiä polysakkaridien ristikytkentään

osallistuvia diferulahapporakenteita. Myös maissin alkiosta on tavattu (8-8)-dimeerin

avointa isomeeriä (12a), [26].

Myöhemmin on MS-spektrometriaa ja NMR-tekniikkaa käyttäen voitu tunnistaa

furaanirenkaan muodostava (8-8)-tetrahydrofuraanityyppinen kytkentä (kuva 5.8, 9, s. 48),
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[98] [103], [104]. Tällainen tetrahydrofuraanirakenne muodostuu

dehydrogenointireaktiossa, kun vettä lisätään toiseen kinonimetidiin (7). Näin sen 7.

hiileen mudostunut hydroksyyliryhmä reagoi edelleen molekyylin sisäisessä

nukleofiilisessa additioreaktiossa toisen kinonimetidirenkaan 7. hiilen kanssa [98].

Merkillepantavaa on, että muodostunut molekyyli sisältää yhden ylimääräisen happiatomin

hydrolyysin seurauksena, eikä sen vuoksi ole enää dehydrodiferulahappo.

5.3.2. Ferulahappojen ja muiden monolignolien väliset dimeeriset kytennät

Eräässä tutkimuksessa [84] rairuohon (Lolium multiflorum) soluseinältä erotettujen

ligniinimonomeerien ja -oligomeerien annetaan reagoida ferulaattien kanssa hapettavassa

kytkeytymisreaktiossa (POD, H2O2) in vivo. Tällöin ferulaattiarabinoosit muodostavat

ferulaatin 8.-asemasta koniferyylialkoholin ja sinapyylialkoholin (SAL) kanssa vain

dimeerisiä (8- )-kytkentöjä; FA(8- )CA, FA(8- )SAL. Molemmat kytkennät johtavat

molekyylin sisäisellä esteröitymisellä pinoresinoli-laktoni tyyppisen, dioksobisyklo-

[3.3.0]-oktaani-2-oni-rakenteen syntymiseen (kuva 5.7, 10,10b, s. 47). Sen sijaan FA(8-O-

4)CA- ja FA(8-5)CA -kytkentöjä ei havaita ligniinimonomeerien ja ferulaattiestereiden

välillä. Ferulaattiesteri muodostaa koniferyylialkoholin kanssa ainoastaan FA(5- )CA,

FA(8- )CA ja FA(4-O- )CA -kytkentöjä. Ralph et al. (1995) olettavatkin, että

koniferyylialkoholin muodostaessa kytkentöjä -asemastaan toisen monolignolin tai

ferulahapon kanssa, on sen -asema reaktiivisempi kuin muiden monomeerien [84]. Myös

Grabber et al. (2002) ovat tunnistaneet maissin soluseinältä GC-MS- ja NMR-

spektrometreillä kaksi FA(8- )CA -dimeeriä (kuva 5.9, 15, 18, s. 48), joista toinen (18) oli

samanlainen pinoresinoli-laktonirakenne kuin raihuohoilla (kuva 5.7, 10,10b) [84], [104].

Lisäksi joidenkin viljakasvien jyvistä ja alkioista, erityisesti rukiista (Secale cereale) on

eristetty FA(4-O- )CA -dimeeri ja laktonirakenteinen (kuva 5.9, 15) FA(8- )CA -dimeeri

[105]. Myös sinapyylialkoholi kytkeytyy ferulaattiesterin kanssa mudostaen FA(5- )SAL-,

FA(4-O- )SAL- ja FA(8- )SAL -kytkentöjä [84]. Oletettavasti myös sinapyylialkoholin

reaktiivisin kohta on sivuketjun -hiilessä. Lisäksi sinapyylihapon (SA) ja ferulahapon

välisiä kytkentöjä on havaittu joidenkin viljakasvien ja riisien soluseinillä [87], [103].

Varsinkin vehnästä (Titricum spelta) on erotettu ja tunnistettu GC-MS-tekniikalla kaksi

sinapaatti-ferulaatin FA(8-8)SA-kytkentää [103]. Nämä muodostivat (kuvat 5.8, 4, 5)

samanlaisia dimeereitä kuin edellä (kuva 5.4, s. 42) diferulahapoilla esitetyt avoketjuinen

tuote (18) ja aryylidihydronaftaleenidikarboksyylihappo (19). Lisäksi tunnistettiin
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heterodimeerinen kytkentä FA(8-O-4)SA ja kaksi FA(5-8)SA kytkeytynyttä tuotetta, joista

toinen on samanlainen kuin edellä (kuva 5.4, 14) dehydrodiferulahapoilla. Toinen on

stilbeenityyppinen FA(5-8)SA-kytkentä, josta toisen p-hydroksikanelihapon

karboksyyliryhmä on eliminoitunut. Näiden lisäksi ruohokasveista on löydetty p-

kumaryylihapon ja ferulaattiksylaanien välinen syklodimeeri, joka voi muodostaa

ristikytkennän ligniinin kanssa [87].
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Kuva 5.7. ferulaattiesterin ja ligniinimonomeerin- sekä oligomeerin kytkennät rairuohossa [84].
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Kuva 5.8. Maissin primääriseltä soluseinältä erotettuja ferulahapon dimeereitä [104].

Kuva 5.9. Ferulahapon ja ligniinin mahdollisia dimeerisä kytkentöjä ferulahapon kanssa [104].
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5.4. FERULAATTIEN RISTIKYTKENNÄT POLYSAKKARIDIEN JA LIGNIININ
KANSSA

Ferulahappo muodostaa ristikytkentöjä ruohokasvin soluseinän polysakkaridien ja ligniinin

välille [76]. Sen oletetaan kytkeytyvän kahteen tai mahdollisesti useampaan

polysakkaridiketjuun ferulaattidimeereillä tai -oligomeereillä (kuva 5.10), [100], [98].

Saulnier et al. epäilivät, että tällaiset ristikytkennät useampien polysakkkaridiketjujen

kanssa tekevät niissä esiintyvät heteroksylaanit vaikeammin liukeneviksi [85].

Ristikytkentään osallistuvat sidokset ovat erittäin vahvoja muodostaen kolmiulotteisen,

verkkomaisen polymeerin. Ristikytkennän muodostumiseen vaikuttavat monet fysikaaliset

ja kemialliset tekijät kuten korkea lämpötila, säteily, orgaaniset peroksidaasit ja jotkut

kemikaalit. Ferulahapot ovat soluseinän ristikytkentöjen ensisijaisia lähtöaineita, mutta

myös sinapyyliestereiden on havaittu osallistuvan näihin reaktioihin [98], [103].

Kuva 5.10. Ferulahappodimeerin ja -trimeerin kytkennät soluseinän polysakkaridiketjuihin. FA on
ferulahappo, A arabinofuranoosi, X ksyloosi, DFA diferulahappo ja TFA triferulahappo [98].
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Oletetaankin, että ferulaattiesterit olisivat lignifigaation aloituskohtia in vivo, ja että

ferulaattiesterit ja dimeerit liittyisivät ligniinipolymeeriin ligniinimonomeerien välityksellä

[57] [58], [84], [87]. Sen sijaan p-kumaryylihapolla ei ole havaittu vastaavanlaisia

ristikytkentöjä radikaalisissa kytkeytymisreaktioissa [103].

Ralph et al. (1995) ovat tutkineet myös ligniinipolymeerin ja ferulaattiarabinofuranoosin

(FA-Ara) välisiä hapettavia kytkentäreaktioita rairuohon soluseinällä (kuva 5.7, s. 47) [84].

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ligniinipolymeerin guajasyylipääteryhmä (Gu), (kuva 5.7, 3)

reagoi sekä 5.- että 4-O-asemistaan ferulaattiesterin 5.- ja 8.-asemaan muodostaen

kytkennät: FA(8-5(rengas))Gu (12), FA(5-5)Gu (11) ja FA(8-O-4)Gu (7) (kuva 5.7, 7, 1,

12). Tämän katsottiin olevan todisteena siitä, että hapettavat kytkeytymisreaktiot

ferulaattiestereiden ja ligniinipääteryhmien välillä ovat mahdollisia in vivo.  Samanlainen

(8-O-4) -dimeerin 8. aseman protonin eliminaatio ja konjugoidun rakenteen palautuminen

havaittiin jo luvussa 5.3.1 kahden ferulaattiesterin kytkeytyessä (kuva 5.4, 15, s. 42).

Syringyylin (SY) ja guajasyylin kytkeytyminen β-hiilestä on mahdoton, koska molekyylit

ovat polymerisoituneet näistä kohdistaan ligniinin kanssa. Havaittiin myös ettei guajasyyli

reagoi 5. aromaattisesta hiilestään ferulaattiesterin 4.asemaan FA(4-O-5)Gu. Syringyyli

(kuva 5.7, 3b) ei luonnollisestikaan voi reagoida 5. asemastaan, koska sillä on siinä

metoksyyliryhmä. Se reagoi ainoastaan 4. asemastaan muodostaen ferulaatin kanssa

kytkennän FA(8-O-4)SY (7b). Ferulaattiesteri ei myöskään kytkeydy fenolisella

hydroksyyliryhmällään syringyyliin tai guajasyyliin, toisin kuin ligniinimonomeereihin

(kuva 5.7, 8-10).  Ferulaattiestereiden ja ligniinioligomeerien reagoidessa havaitaan lisäksi,

ettei ligniinin β-asema ole enää hallitseva, sillä oligomeerin sivuketju ei ole vapaa toisin

kuin ligniinimonomeereilla (vrt. luku 5.3.2, s. 45).

Aikaisemmin jo luvussa 3.1. sivulla 22 havaittiin miten maissin soluseinän DHP-CW-

kompleksi vaikuttaa ligniinipolymeerin muodostumiseen ja kytkentöihin [57]. Sen todettiin

sisältävän monomeerisia-ja dimeerisiä ferulaatteja, joista noin 75 - 86% reagoi edelleen

DHP-ligniinin kanssa. Grabber et al. (2000) osoittivat, että maissin primäärisen soluseinän

ferulaateista yli 60% dimeroituu vetyperoksidilisäyksellä ja että 8. hiilestä kytkeytyneet

tuotteet ovat yleisimmät [9]. (5-5)-Kytkeytyneet ferulaattidimeerit muodostavat vähemmän

eetterikytkentöjä koniferyylialkoholin kanssa kuin (8-5)-, (8-O-4)- tai (8-8)–kytkeytyneet

dimeerit, mutta polymeroituvat nopeammin sivuketjujensa 8. hiilistään [9]. (5-5)-Dimeerit
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voivat kytkeytyä myös - ja -eetterisidoksin hydroksyyliryhmistään koniferyylialkoholin

kanssa muodostaen dibentsodioksosiini-trimeereitä (kuva 5.12, s. 52) [76], [87], [9].

DHP-CW -kompleksin ferulaattien tai diferulaattien ristikytkentäreaktiot ksylaanien ja

ligninimonomerien välillä oletetaan vaikuttavan myös DHP:n bulk- ja end-wise -

polymeerien rakenteeseen [57]. Tämän mukaan DHP-polymeerit kiinnittyisivät

lignifioitumisen alussa soluseinän ferulaatteihin ja diferulaatteihin hapettavassa

kytkeytymisreaktiossa. Kun ristikytkeytyminen DHP kanssa on alkanut, bulk-

polymeroituminen pysähtyy, sillä dilignolien hapettavat kytkeytymiset soluseinän

ligniinipolymeeriin ovat hyvin tehottomia [55], [9]. Sen sijaan end-wise -

polymeroituminen jatkuisi vielä sekin jälkeen kun ferulaattien kytkeytyminen olisi

päättynyt. Ligniinilähtöaineen ja pH:n muutokset eivät vaikuttaneet merkittävästi

ferulaattien ristikytkentöjen määrään toisin kuin ligniinipolymeerin kytkentöihin (vrt. luku

3.1.2., s. 22), [9].

5.4.1. Trimeerien ja oligomeerien muodostuminen

Bunzel et al. (2005) ovat erottaneet ja tunnistaneet maissin alkiosta kromatografisesti ja

spektrometrisesti (HPLC-MS, NMR) kaksi dehydrotriferulahappoa kytkennöillä (8-O-4/8-

5) eli (2E)-2-(5-((Z)-2-karboksi-2-[4-((E)-2-karboksivinyyli)-2-metoksifenyyli]vinyyli)-2-

hydroksi-3-metoksifenyyli)-3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)-akryylihappo (kuva 5.11, 3, s.

52) ja (5-5/8-O-4(H2O)) eli (2E)-3-(4-(1-karboksi-2-[5’-((E)-2-karboksivinyyli)-2’,6-

dihydroksi-3’,5-dimetoksibifenyyli-3-yyli]-2-hydroksietoksi)-3-metoksifenyyli)-

akryylihappo (kuva 5.11, 4), [106]. He epäilivät kuitenkin ettei avoketjuinen (8-O-4/8-5) -

triferulahappo esiintyisi luonnossa tässä muodossa, vaan että se olisi ollut

rengasrakenteisen (8-5)–dimeerin johdos. Entsymaattisissa hapetusreaktioissa (POD,

H2O2) oli osoitettu (8-5)-dimeerin esiintyvän ainoastaan rengasrakenteisessa muodossa

[90]. Edellisten lisäksi maissista on erotettu ja tunnistettu trimeeriset kytkennät

(8-O-4/8-O-4) ja (8-8(rengas)/8-O-4), [107].

Ferulaattitrimeerit muodostavat ferulahappojen ja diferulahappojen tapaan ristikytkentöjä

soluseinän polysakkaridien kanssa. Epäselväksi jää kytkeytyvätkö ferulaattitrimeerit

kahden vai kolmen hiilihydraattikejun kanssa [106]. Aikaisemmassa tutkimuksessaan

Bunzel et al. (2003) ovat eristäneet (5-5/8-O-4) -trimeerin, josta he eivät kyenneet
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selvittämään kuinka tai missä järjestyksessä sen kytkennät ovat muodostuneet in vivo

[108]. Trimeerin oletetaan kytkeytyvän kahteen polysakkaridiketjuun, koska tiedetään

(5-5)-dimeerin muodostuvan molekyylin sisäisellä kytkennällä, jossa molemmat

ferulaattiyksiköt kytkeytyvät samaan polysakkaridiketjuun (kuva 5.10, a, s. 49), [76],

[107]. Tästä pääteltiin (5-5/8-O-4) -trimeerin saavan alkunsa yhdestä (5-5)-dimeeristä,

jonka toisen sivuketjun 8. hiileen on ferulaatti kytkeytynyt 4-0-asemastaan. Toisin kuin

diferulahapoilla (vrt. s. 42), joilla (8-O-4) –kytkeytyminen johtaa 8. hiilessä olevan

protonin eliminoitumiseen, (5-5/8-O-4) -triferulahpolla veden additio 7. hiileen (B-

renkaassa) on nopeampi reaktio (kuva 5.11, 4, s. 52), [106]. Kun ruohokasvin soluseinältä

erotettu (5-5)-diferulahappo leimattiin hiili-13-isotoopilla ja käytettiin malliaineena

koniferyylialkolista koostuvan DHP kanssa, voitiin tunnistaa (5-5)-dehydrodiferulahapon

ja koniferyylialkoholin välillä trimeeriset kytkennät (5-5/8-5)-, (5-5/8-O-4)- ja (5-5/8-8)

sekä syklinen trimeeri, dibentsodioksosiini (5-5(4-O-β/α-O-4)), (kuva 5.12, s. 53), [76].

5.11. Ferulahapon sekadimeerit 1 ja 2 sekä dehydrodiferulahapot (8-O-4/8-5), 3 ja (5-5/8-O-4
(H2O)), 4, [106].
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Lisäksi havaittiin, ettei (5-5(4-O-β/α-O-4)) ollut ainoa dibentsodioksosiini, joka saattoi

muodostua. Trimeerit, joissa oli kaksi vapaata fenolista hydroksyyliryhmää rinnakkain, (5-

5/8-O-4)-, (5-5/8-5)- ja (5-5/8-8) saattoivat reagoida edelleen mudostaen tetrameerisen

dibentsodioksosiinin. Sen sijaan samankaltaista monolignolin ja dehydrodiferulahapon

bentsodioksaania muodostavaa kytkentää kuin koniferyylialkoholin ja ligniinin 5-

hydroksigujasyyli-pääteryhmän välillä ei ole tavattu (kuva 4.1., s. 32).

Kuva 5.12. Dibentsodioksosiini, (5-5(4-O-β/α-O-4))-trimeeri. Rengas A on koniferyylialkoholi, B
ja C (5-5)-dehydrodiferulahappo [76].
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5.5. FERULAHAPON SYNTY KASVISOLUSSA JA ESIINTYMINEN
SOLUSEINÄLLÄ

Ferulaattiestereitä muodostuu soluseinälle jo lignifioitumisen varhaisessa vaiheessa [75].

Ferulahappoja ja diferulahappoja on vaikea jäljittää, sillä ferulahappojen saostuminen,

dimeroituminen ja ligniinin kanssa kytkeytyminen ovat nähtävästi päällekkäisiä vaiheita

soluseinän kehittyessä.  Ferulaattien dimeroituminen peroksidaasin katalysoimana

oletetaan tapahtuvan pääasiallisesti soluseinällä, mutta myös osittain sen sisäpuolella,

protoplastissa tai diktyosomissa [92], [9], [109]. Osa ferulaateista dimeroituu jo golgin

vesikkeleissä [87], [9]. Eräässä tutkimuksessa [110] havaittiin, että ruohoissa

ferulaattiarabinoksylaanit mudostuvat solun sisällä, josta ne kuljetetaan soluseinälle [87],

[110]. Persiljan (Petroselinum crispum) solua tutkittaessa todettiin diktyosomista peräisin

olevien kalvovesikkeleiden kuljettavan ferulahappoa KoA-tioesterimuodossa solukalvolle,

jossa ferulahappo reagoi hiilihydraattien kanssa [111].

Ferulahapon määrään kasvin soluseinällä vaikuttaa kasvin osa, laji ja kehitysvaihe [87].

Ferulaattidimeerien kytkennät ovat huomattavasti yleisempiä kehitysvaiheessa olevalla

soluseinällä kuin jo pitkälle lignifioituneessa.  Ferulahappoa on paljon etenkin maissin

primääriseinällä [71], [76], [84]. Myös ruohokasvien ligniinin S/G-suhde kasvaa

soluseinän ikääntyessä [87]. Koska sinapyylialkoholi syntyy sekundäärisen soluseinän

myöhäisemmässä kehitysvaiheessa, on oletettu, että myös ferulahappo esiintyy osittain

siellä, sillä tiedetään näiden kytkeytyvän keskenään  (luku 5.3.2., s. 45), [84].



55

5.6. FERULAHAPON JA MUIDEN YHDISTEIDEN VÄLISET REAKTIOT

5.6.1. Ferulahappo ja muut fenoliset yhdisteet

Maissin alkion liukenemattomalta primääriseltä ja sekundääriseltä soluseinältä on

alkalisessa hydrolyysissä voitu tunnistaa ferulahapon kaksi seka-dimeeristä kytkentää:

(2E)-3-(4-hydroksi-3-[(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)-asetyyli]-5-metoksifenyyli)-

akryylihappo (kuva 5.11, 1, s. 52) ja (2E)-3-(5’-formyyli-2’,6-dihydroksi-3’,5-

dimetoksibifenyyli-3-yyli)-akryylihappo, 5-5-vanilliiniferulahappo (kuva 5.11, 2),

[106]. Monet elintarvikkeet sisältävät ferulahappoja ja muita fenolisia yhdisteitä, jotka

voivat muodostaa dimeerisiä kytkentöjä. Eräs tällainen seka-dimeeri on

elintarvikeväriaineena ja mausteenakin tunnettu kurkuma (Curcuma longa), (kuva

5.13), [112].

          Kuva 5.13. Kurkuma [112].

5.6.2. Ferulahappojen kytkennät muihin orgaanisiin yhdisteisiin

Ferulahapot muodostavat kytkentöjä myös monien muiden yhdisteiden kanssa. Tällaisia

ovat muun muassa aminoryhmät, karboksyylihapot, sterolit, flavonoidit ja aldehydit

[71]. Siirtogeenisten (vrt. luku 4.1., s. 29) tupakkakasvien (Nicotiana tabacum)

havaittiin ligniinin biosynteesin välituotteena muodostuvan tyramiiniferulaattia (kuva

5.14, s. 56), [3], [77], [113]. Toistaiseksi ei tiedetä esiintyykö tyramiiniferulaattia

luonnonovaraisissa kasveissa. Vaikka ligniinimonomeerien tai ferulahappojen ei ole

todettu olevan optisesti aktiivisia, niihin liittyneet aminoryhmät ja polysakkaridit voivat

olla [55], [114]. Bolzacchini et al. ovat valmistaneet in vitro optisesti aktiivista

dehydrodikoniferyylialkoholia ferulahaposta ja etyyli-S-alaninaatista [114]. Ferulahapot

voivat kytkeytyä myös joidenkin ympäristömyrkkyjen kanssa. Ne muodostavat

kytkentöjä ksenobioottisten aineiden (synteettisesti valmistettuja aineita, joille ei löydy
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vastinetta luonnossa) kanssa [115], [116]. Muun muassa ympäristömyrkkynä tunnetun

pentakloorifenolin (PCP) se muuntaa helpommin luonnossa hajoavaksi yhdisteeksi

[115]. Kun tällaista reaktiota katalysoitiin ligniinipolymeeria hajottavan, kantasieniinin

(Basidiomycota) kuuluvan valkolahosienen (Phanerochaete chrysosporium)

peroksidaasientsyymin avustuksella, ferulahapon havaittiin muodostavan kytkentöjä

PCP:n kanssa.

Kuva 5.14. Tyramiiniferulaatti [3].
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6.1. HAPETTAVA STRESSI JA ANTIOKSIDATIIVISET VAIKUTUKSET

Ligniiniä ja ferulahappoa on erityisen paljon haavoittuneissa ja vioittuneissa kasvin

osissa, missä ne suojaavat kasvia erilaisia taudinaiheuttajia, kasvipatogeeneja vastaan

[112], [117].  Peroksidaasien aktiiviteetin on havaittu lisääntyvän kasvipatogeenien

vaikutuksesta, ja joidenkin niistä on todettu hillitsevän patogeenien valtaamien solujen

kasvua [118], [119]. Luvussa 3.2. sivulla 26 jo todettiin, että peroksidaasimäärä ja

ligniinimäärä korreloivat toisiaan lisäävästi. Ferulahappojen suojaavat vaikutukset

perustuvat paljolti niiden antioksidatiivisiin vaikutuksiin [120], [121]. Tällä tarkoitetaan

ferulahapon kykyä eliminoida haitallisia happi- ja typpioksidiradikaaleja sekä muita

hapettavaa stressiä aiheuttavia reaktioita [122]. Monet patogeenit aiheuttavat

kasvisolussa haitallisten, reaktiivisten happiradikaalien muodostumisen. Tällöin

ferulahapot pelkistävät ne muuttuen itse radikaaliseen muotoon, fenoksiradikaaleiksi ja

lopulta muodostavat ristikytkentäreaktioita ligniinin ja polysakkaridien välille (vrt. luku

5.4., s. 49). Lisäksi ferulahapoilla on kyky suojata kasvin solukoita UV-säteilyltä

absorboimalla säteilyä [123]. UV-säteily johtaa soluseinän ligniinin ja ferulahappojen

hapettumiseen. Soijapavun (Glycine max) siementen säteilytys UV-valolla aiheutti

peroksidaasin- ja ferulahappomäärän kasvua in vitro [124]. Ferulahappojen

antioksidaativisia vaikutuksia on tutkittu myös ihmisen matalan tiheyden omaaviin

lipoproteiineihin (LDL), [125], [126]. Viinirypäleiden ja rukiin (Secale cereale)

sisältävän ferulahapon katsottiin ehkäisevän ihmisen LDL:n toimintaa in vitro [126].

Antioksidatiivisten vaikutustensa perusteella ferulahapon on oletettu estävän myös

erilaisten sairauksien syntyä ja etenemistä [119], [120], [127]. Myös eräiden maaperään

joutuneiden metallien ylimäärä voi aiheuttaa kasveissa stressiä ja näin ferulahapon

kohonneita määriä [122].
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7.1. AINEET JA MENETELMÄT

7.1.1. Ligniinin ja ferulahapon eristäminen kasviaineksesta

Ligniinin erottaminen kasvin soluseinältä ei onnistu ilman, että sidoksia katkeaa.

Eristetty ligniini ei ole puhdas, vaan sisältää liukenemattomia hiilihydraatteja ja muita

fenolisia yhdisteitä. Eristetyn aineksen koostumus vastaa kuitenkin melko hyvin

soluseinän ligniinikoostumusta [128]. Ligniini voidaan eristää puusta liukenemattomana

jäännösligniininä muiden aineosien poistamisen jälkeen. Tällöin voidaan käyttää

Klason-menetelmää, jossa hiilihydraatit hydrolysoidaan rikkihapolla (72%, H2SO4)

[128]. Myös puunjauhatusligniinin, (MWL) uutto dioksaani-vesi -seoksella on paljon

käytetty menetelmä [128], [129]. Saanto on yleensä alle 50%, mutta rakenne lähes

muuttumaton. Erotus voidaan tehdä myös entsymaattisesti CEL-menetelmällä

(cellulolytic enzyme lignin) [129]. Ligniinin erottaminen puusta voidaan toteuttaa myös

alkalisissa olosuhteissa natriumhydroksidi- tai natriumsulfidikeitoilla (NaOH, NaSH)

saattamalla se liukenevaan muotoon [130].

Ligniinin sidosten määrittämiseen on monenlaisia menetelmiä. Aryylieettrisidokset (β-

O-4) voidaan osoittaa happamassa hydrolyysissä Hibbert-ketoni- tai

asidolyysimenetelmillä [25], [128], [131]. Näitä enemmän käytetty menetelmä nykyään

on tioasidolyysi [61], [132]. Lu ja Ralph (1997) ovat kehittäneet DFRC-menetelmän

(Derivatization followed by Reductive Cleavage), joka heidän mukaansa on

tioasidolyysiä helpompi ja selektiivisempi [133]. Siinä kaikki β-eetterisidokset ja α-

aryylieetterisidokset katkeavat metoksyyliryhmien säilyessä. Holtman et al. vertailivat

myöhemmin kaasu- ja geelipermeaatiokromatografioilla (GC, GPC) sekä HMQC-

NMR-spektroskopialla tioasidolyysin ja DFRC:n kykyä hajottaa MLW-ligniiniä [132].

He havaitsivat, että tioasidolyysin hajoamistuotteen kokonaismonomeerimäärä oli

suurempi kuin DFRC-ligniinillä, ja että sen molekyylien keskimääräinen

molekyylipaino oli pienempi kuin DFRC:llä. Tästä he olettivat ettei ligniinipolymeeri

ollut hajonnut yhtä tehokkaasti DFRC-menetelmällä kuin tioasidolyysillä. Edellä

mainituilla menetelmillä voidaan määrittää myös (β-1)-sidokset sekä (β-β) [55].

Permagnaattihapetuksella tehdyt alkaaliset johdokset osoittavat bifenyylisidokset (5-5)

ja alkyyli-aryylisidokset (β-5) [128].
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Ferulahappojen kytkentöjä voidaan määrittää lähes samoilla menetelmillä kuin ligniinin

kytkentöjä. Aluksi erotetaan ferulaatti-hiilihydraatti-kompleksi soluseinältä

ferulaattioligosakkarideiksi miedossa happohydrolyysissä, jonka jälkeen sen liukoiset

tuotteet voidaan fraktioida esimerkiksi HPLC-kromatografialla [100]. Tämän jälkeen

ferulahapon ja oligosakkaridien väliset esterisidokset katkaistaan miedossa alkalisessa

hydrolyysissä (2M NaOH, 35oC, 30 min.) ja tehdään happamiksi (HCl, pH 2) [90],

[100]. Ferulaattimonomeerien- ja dimeerien sekä mono- ja oligosakkaridien välisiä

esterisidoksia voidaan katkaista myös entsymaattisessa hydrolyysissä. Aspergillus-

suvun bakteerista (Aspergillus niger, Aspergillus tubingensis) eristetty entsyymi,

ferylaattiesteraasi (FAE, hydroxycinnamoyl esterase, EC 3.1.1.73) katkaisee sekä

maissin- että vehnänalkion esterisidokset [101]. Ferulahappo-hiilihydraatti-

ristikytkennät kuitenkin heikentävät entsyymin toimintaa. Lisäksi Wang et al. ovat

eristäneet ferulaattiesteraasin ihmisen suolistostossa yleisesti elävästä asidofilus-

bakteerista (Lactobacillus acidophilus) [120]. Näin eristettynä entsyymi kykenee

pilkkomaan maissinalkion soluseinältä erotetut ferulaattihiilihydraatit, O-(5-O-ferulyyli-

L-arabinofuranosyyli)-(1,3)-O-ß-D-ksylopyranosyyli-(1,4)-D-ksylopyranoosin ja 5-O-

ferulyyli-α-L-arabinofuranoosin.

7.1.2. Yleisimmin käytetyt analysointimenetelmät

Tuotevarmistus ja monet rakenteelliset havainnot on usein tehty NMR-spektroskopialla.

[35], [84], [90]. Lisäksi massaspektromerialla (MS) on voitu tarkentaa

erotusmenetelmien  tuloksia. LCMS- ja HPLC-kromatografioita käytetään paljon sekä

erotusmenetelminä että rakenteellisessa analyysissä [100]. HPLC ei kykene kuitenkaan

samaan erotuskykyyn kuin kaasukromatografia (GC) [98]. Siksi näitä kahta menetelmää

käytetäänkin usein yhdessä. Myös HPLC- ja GC-kromatografioiden kanssa käytetään

paljon MS-spektrometriaa kuten myös hydropyrolyyttisissä rakenneanalyyseissä (Py-

GC-MS) [100], [105]. Viimeiseksi mainitulla menetelmällä on hyvä saanto eikä

rakennemuutoksia juuri havaita. Näiden lisäksi geelikromatografiset erotusmenetelmät,

ovat etenkin oligosakkaridi-ferulaatti yhdisteitä tutkittaessa, osoittautuneet hyviksi

soluseinän kytkentöjen tutkimusmenetelmiksi [26], [93], [132].
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8.1. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TEOLLISET SOVELLUKSET

Ligniinitutkimusta on perinteisesti tehty paperi- ja rehuteollisuuden tarpeiden pohjalta

kehittämällä sellaisia kemiallisia menetelmiä, joiden avulla ligniini saadaan irtoamaan

kasvin soluseinältä helpommin. Uusimmat geenitekniset tutkimukset perustuvat

enemmänkin itse kasvin genotyypin muuttamiseen kuin kemiallisten menetelmien

parantamiseen. Molemmissa menetelmissä on ollut ensisijaisena tarkoituksena vapauttaa

soluseinältä mahdollisimman paljon hiilihydraatteja, mutta myös säästää

valmistusprosesseissa käytettäviä kemikaalimääriä ja energiaa sekä luoda ympäristö-

ystävällisemmät valmistusmenetelmät.

Monet teollisuuden alat ovat hyötyneet ligniinitutkimuksesta. Tekstiilikuituja

valmistetaan muun muassa pellavan, puuvillan ja hampun hiilihydraattikuiduista, joista

ligniini on poistettu [134]. Elintarviketeollisuudessa ferulahapoista peräisin olevista

aineista kuten vanilliinista ja kurkumasta on valmistettu väriaineita ja mausteita (kts.

luku 5.6., s. 55). Vanilliinia on hyödynnetty myös kosmeettisissa ja lääketeollisissa

sovelluksissa aromiaineina. Viime aikoina on paljon tutkittu menetelmiä, joilla näitä

aineita voidaan valmistaa luonnon raaka-aineista biokemiallisesti.  Vanilliinin ja

ferulahapon välinen dimeeri on tunnistettu maissin soluseinältä (kuva 5.11, 2, s. 52).

Vanilliinia on voitu myös valmistaa ferulahaposta Peudomonas-suvun bakteerin

avustuksella in vitro [135]. Marjoja tutkittaessa on löydetty feruhapoista ja

sinapyylihapoista muodostuneita antosyaanijohdannaisia aineita, jotka voivat toimia

elintarvikeväriaineina [136]. Koska ferulahapoilla on todettu olevan antioksidatiivisia

vaikutuksia, on niiden käyttö funktionaalisina elintarvikkeina (elintarvike, jolla on

myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia) tulevaisuudessa todennäköistä. Samasta syystä

niitä tutkitaan lääketeollisuudessa (vrt. luku 6.1., s. 57). Kosmetiikkateollisuus

hyödyntää jo nyt auringonsuojavoiteissa ferulahapon ominaisuuksia absorboida UV-

säteilyä. Hiilihydraattien ja ligniinien tutkimus edistää myös uusien biopolttoaineiden

kuten etanolin valmistusta, sillä hiilihydraatit voidaan fermentoida sopivilla mikro-

organismeilla lignoselluloosasta etanoliksi [137]. Myös entsyymien geneettinen säätely

ja erilaisten yhdistelmägeenien käyttö ovat lisänneet kasvien biomassan määrää ja

kasvunopeutta [7], [137]. Näin geenitekniikoista voi tulevaisuudessa tulla varteen

otettavia tutkimus- ja prosessointimenetelmiä teollisuudessa.
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9.1. YHTEENVETO

Fenyylipropanoidien tutkimus kasvien soluseinillä voidaan tässä kirjoitelmassa jakaa

karkeasti kolmeen menetelmällisesti erilaiseen lähestymistapaan. Tutkimusta on

vuosikymmeniä tehty ligniinimalliaineilla in vitro. Ligninin kytkennöistä ja

biosynteesistä näin saatu tieto on antanut ennusteita ja suunnan tutkimukselle in vivo.

Luettujen julkaisujen pohjalta kasvin soluseiniltä erotetut aineet ja kytkennät olivat

suurimmaksi osaksi samoja kuin malliainetutkimuksissa, mutta ne esiintyivät eri

suhteissa. Lisäksi soluseinän verkkorakenteen polymeerikompleksilla epäiltiin olevan

suuri vaikutus kytkentöjen muodostumiseen [50]. Myös kasvin osan, lajin ja

kehitysvaiheen katsottiin vaikuttavan soluseinältä erotettujen molekyylien rakenteisiin

ja suhteisiin [56], [58]. Useimmissa kasveissa ferulahappoja esiintyi etupäässä

primäärisellä soluseinällä [71], [76], [84] joissakin taas sekundäärisellä seinällä [84],

[87]. Aihetta lähestyttiin myös geeniteknisten menetelmien pohjalta, joiden avulla

fenyylipropanoidireitti ja siinä esiintyvien entsyymien merkitys selkeytyi paljon.

Toisaalta tämä lisäsi vaihtoehtoehtoisten synteesireittien määrää. Lisäksi havaittiin

kytkentöjä, joita luonnonvaraisilla kasveilla ei juuri aikaisemmin oltu tavattu [3], [4],

[5], [122]. Näistä mainittakoon tyramiiniferulaatti.

Ferulahappojen reaktiot osoittivat miten tiiviisti soluseinän hiilihydraatit olivat liittyneet

ferulahappoihin ja ligniiniin näiden muodostaessa ristikytkentöjä keskenään [85], [98],

[100]. Oletettiin myös, että ferulahapot ovat lignifioitumisen aloituskohtia,  ja että

tutkimusta in vivo ei voida luotettavasti tehdä ilman polysakkaridien rakenteen ja

sijainnin hyvää tuntemusta soluseinällä [57], [58], [84], [85], [87] [98].

Työn yhtenä tavoitteena oli tutkia soluseinän tuottamia hapettimia ja

kytkeytymisreaktioita katalysoivia entsyymejä, sillä ligniinin ja ferulahappojen

kytkeytymisreaktiot ovat entsymaattisia hapetusreaktioita. Reaktiot keskittyivät melkein

yksinomaan peroksidaasin ja vetyperoksidin hapettaviin ominaisuuksiin. Muista

hapettimista ferulahappojen yhteydessä in vivo ei juurikaan löytynyt julkaisuja. Jonkin

verran käsiteltiin systeemiin ulkopuolelta tuotuja hapettimia kuten lakkaasia

happimolekyylin kanssa ja eräitä yhden elektronin siirtoon osallistuvia metalleja [48],

[61], [63].
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Havaittiin myös, että fenyylipropanoideja tutkittaessa on tärkeää mainita menetelmät,

joita on käytetty, sillä tuotteiden saannot ja kytkennät saattoivat vaihdella hyvinkin

paljon menetelmästä riippuen. Tämä havaittiin etenkin dimeeristen heteroksylaanien

saannoissa erotettaessa ferulaattioligosakkarideja soluseinältä [26], [100], [102]. On

huomattava myös, että fenyylipropanoidien ja ferulahappojen kytkennöistä saatu tieto

on peräisin vain muutamista kasvilajeista. Erityisen paljon on tutkittu puukasveja, rehu-

ruohoja ja maissia.

Vaikka geeniteknisesti voitaisiinkin valmistaa nopeammin kasvavia,

hiihydraattipitoisempia puita, on menetelmällä myös haittapuolensa. Kasvin soluseinän

puolustusmekanismien taudinaiheuttajia vastaan on oletettu häiriintyvän, koska juuri

fenyylipropanoidit ja erityisesti ferulahappo suojaavat kasveja tautien vaikutuksilta

[112], [117]. Kun vielä huomioidaan ne tutkimukset, joissa havaittiin siirtogeenisen

kasvin korvaavan jonkun puuttuvan ligniinikomponentin toisella, ja silti kasvavan ihan

normaalisti, havaittiin, että kasvit voivat itse ohjailla erilaisia, ennestään tuntemattomia

reaktioita [4], [5]. Tällaisten tuntemattomien reaktioiden hallitseminen luonnossa voi

olla hyvinkin vaikeaa. Varteenotettava seikka kemian tutkimuksen kannalta in situ ovat

geneettisesti muunnellun ligniinibiosynteesireitin sivutuotteina syntyneet tuotteet ja

kytkennät, joiden ei aikaisemmin havaittu ottavan osaa varsinaiseen biosynteesiin [3],

[4], [5],  [6], [122].
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