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1. JOHDANTO
Noin 75 prosenttia maailman väestöstä käyttää kasveja avuksi perinteisessä
lääketieteessä ja Yhdysvalloissa noin 25 prosenttia myydyistä lääkkeistä on tuotettu
käyttämällä kasviperäisiä raaka-aineita (Rao ja Ravishankar 2002). Yli 80 prosenttia
luonnontuotteista ajatellaan olevan kasviperäisiä ja kasveista saadaankin tärkeitä
lääkeaineita kuten ginsenosideja, taksoleita ja artemisiineja. On arvioitu, että noin
neljännes kaikista teollistuneiden maiden reseptilääkkeistä sisältää kasveista peräisin
olevia ainesosia ja Maailman terveysjärjestön (WHO) listaamista 252 tärkeimmästä
lääkkeestä 11 prosenttia on nimenomaan peräisin kukkivista kasveista. Kasveista
saadaan myös elintarviketeollisuuteen erilaisia lisäaineita kuten aromiaineita, väriaineita
ja tuoksuja sekä kasvinsuojeluaineita maatalouteen (Zhong, 2011). Kasveista on
mahdollista saada raaka-aineita tulevaisuudessakin, koska vielä tutkimattomista
kasveista todennäköisesti löytyy sellaisia kemiallisia yhdisteitä, joita voidaan käyttää
ihmisten hyväksi, joko kasveista eristettynä tai mallina synteettisille valmisteille (Rao ja
Ravishankar 2002). Suurin osa lääkinnällisistä kasveista kasvaa sademetsissä ja ne ovat
sopeutuneet hyvin muuttuviin olosuhteisiin, tuottaen suuren joukon erilaisia
biokemiallisia yhdisteitä (Haman 1991, 18).

1.1 Kasvien sekundaarimetabolia

Kasvit tuottavat ensisijaisen aineenvaihdunnan eli primaarimetabolian avulla
tarvitsemansa amino-, nukleiini- ja rasvahapot (kuva 1). Näitä molekyylejä kasvit
käyttävät kasvuun ja kehitykseen sekä elintoimintojensa turvaamiseen. Suuri osa
primaarimetabolian geeneistä on hyvin konservoituneita eli ne ovat säilyneet lähes
muuttumattomana kasvilajista toiseen vuosimiljoonien ajan. Kasvit tuottavat
sekundaarimetaboliitteja viestiäkseen ympäristönsä kanssa. Ne syntetisoivat väriaineita,
joilla voivat houkutella pölyttäjiä luokseen tai valmistavat allelokemikaaleja eli erilaisia
yhdisteitä, joilla voivat haitata kilpailevien kasvien kasvua (Kroymann 2011)
Allelokemikaaleja syntetisoidaan myös herbivoreja ja mikrobeja vastaan (Koskela ym.
2011) Sekundaarimetaboliitteja koodaavat geenit ovat korvaamattomia kasvin
selviytymiselle elinympäristössään. Ne voivat vaihdella kasvilajista toiseen ja ovat
jatkuvan valintapaineen alla. Monet toissijaisen aineenvaihdunnan eli
sekundaarimetabolian geenit ovat alun perin osallistuneet kasvien primaarimetaboliaan
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ja näiden geenien kahdentuessa tytärgeenit ovat voineet saada uusia tehtäviä
sekundaarimetaboliaan liittyen (Hartmann 2007). Kasvien genomin noin 20 000- 60 000
geenistä sekundaarimetabolian entsyymejä koodaavia geenejä ajatellaan olevan noin
15 - 25 prosenttia (Pichersky ym. 2000). Sekundaarimetaboliitin tehtävästä riippuen osa
biosynteesireiteistä voi olla ekspressoituneena joissain kasvin solukoissa koko ajan ja
joidenkin biosynteesireittien geeneistä indusoituvat vasta esimerkiksi infektion
seurauksena. Useat yhdisteet voivat olla myös inaktiivisessa muodossa kasvisolukossa
ja ne muutetaan biologisesti aktiiviseksi esimerkiksi silloin kun kasvisolukko
vahingoittuu (Veerporte 2000).
Sekundaarimetaboliitteja kasvit tuottavat vuorovaikuttaakseen ympäristönsä kanssa.
Sekundaarimetaboliittien biosynteesin voi laukaista esimerkiksi kasvin kokema stressi,
joka aiheutuu kasvinsyöjistä, taudinaiheuttajista, toisista kasveista tai jos kasvi altistuu
liikaa ultraviolettisäteilylle. Ympäristötekijöillä, kuten pH:lla, veden saatavuudella,
lämpötilalla ja maaperän suolapitoisuudella on myös suuri vaikutus
sekundaarimetaboliittien biosynteesiin sekä vaihteluun saman kasvilajin sisällä
(Bernstein ym. 2009; Nascimento ja Fett-Neto 2010). Sekundaarimetaboliittien
monipuolinen kirjo perustuu osaltaan siihen, että hiilirunkoa pystytään molekyylin
biosynteesin jälkeenkin modifioimaan esimerkiksi metylaation, hydroksylaation ja
glykosylaation avulla (Zhong 2011). Kasvien sekundarimetaboliitit ovat myös mukana
monissa kasvifysiologisissa ja biokemiallisissa tapahtumissa. Esimerkiksi eräät
flavonoidit (kversetiini, apigeniini ja kemferoli) vaikuttivat heikentävästi kasvihormoni
auksiinin kulkeutumiseen solussa ja siten heikensivät solujen pituuskasvua (Brown ym.
2001; Jacobs ja Rubery 1988).
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Kuva 1. Yhteenveto kasvien primaari- ja sekundaarimetabolian biosynteesireiteistä (Seigler 1998).

1.2 Kasvien sekundaarimetaboliittien ravitsemuksellinen merkitys

Kasvisten ja hedelmien syöminen on yhdistetty vähentyneeseen syöpäriskiin ja
pienentyneeseen riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin (Delgado-Vargas ym.
2000). Aikaisemmin on katsottu näiden johtuvan suurimmaksi osaksi hedelmien ja
kasvisten runsaasta β-karoteenipitoisuudesta, mutta on huomattu, että myös
flavonoideilla on tärkeä rooli ihmisten terveyden edistäjinä (Heim ym. 2002). Runsaasti
flavonoideja sisältävän ruokavalion on todettu suojaavan sydäntä muun muassa
sepelvaltimotaudilta ja muilta sydänsairauksilta (Kondo ym. 1996, Lima ym. 2013)
Reaktiiviset happiradikaalit (reactive oxygen species, ROS) pystyvät hapettamaan solun
proteiineja sekä nukleiini- ja rasvahappoja. Rasvahappojen hapettumisella tarkoitetaan
vapaan happiradikaalin liittymistä monityydyttymättömään rasvahappoon, aiheuttaen
samalla solun vanhenemista ja muutoksia esimerkiksi solun DNA:ssa (Heim ym. 2002).
Erityisesti niin sanotun alhaisen tiheyden lipoproteiinin (low density lipoprotein, LDL)
hapettuminen eli ox-LDL:n syntyminen ja kertyminen verenkiertoon voi lisätä
suurentunutta riskiä sairastua verenkiertoelimistön sairauksiin (Toshima ym. 2000).
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Flavonoidien ja karotenoidien antioksidatiiviset vaikutukset perustuvat niiden kykyyn
poistaa vapaita happiradikaaleja elektroninsiirron avulla (Zishen ym.1999; Böhm ym.
2012).
2. SEKUNDAARIMETABOLIITTIEN LUOKITTELU

Sekundaarimetaboliitteja voidaan luokitella muun muassa niiden biosynteesireittien
perusteella tai kemiallisen rakenteen mukaan. Näin ollen esimerkiksi alkaloideiksi
kutsutaan niitä yhdisteitä, jotka sisältävät typpiatomin ja glukosinolaateiksi niitä
yhdisteitä, jotka sisältävät sekä typpeä että rikkiä. Suurin osa kasvien
sekundaarimetaboliiteista syntetisoidaan sikimaatti-, isoprenoidi- ja polyketidireittiä
pitkin. Nämä reitit tuottavat kasvien tarpeisiin molekyylien perusrunkoja, joita kasvit
voivat lajin mukaan modifioida tarpeensa mukaan (kuva 2). Perusrunkoihin voidaan
lisätä esimerkiksi hydroksiryhmä, metoksiryhmä tai karboksyyliryhmä ja näin luoda
kemiallisilta ominaisuuksiltaan taas erilainen molekyyli (Veerporte 2000). Tässä
tutkielmassa sekundaarimetaboliitit on luokiteltu alkaloideihin, terpeeneihin ja fenolisiin
yhdisteisiin.

Kuva 2. Kasvien sekundaarimetabolian tärkeimmät biosynteesireitit (Taiz & Zeiger 2002 mukaan)
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2.1 Alkaloidit

Alkaloidit ovat rakenteellisesti erittäin monipuolinen sekundaarimetaboliittien ryhmä.
Yleisesti ottaen alkaloideiksi kutsutaan yhdisteitä, jotka sisältävät typpiatomin. Tähän
ryhmään eivät kuitenkaan kuulu aminohapot, peptidit, antibiootit, puriinit tai
aminosokerit. Tällä hetkellä jo yli 20 000 erilaista alkaloidia on eristetty luonnosta
(Wansi ym. 2013).
Kasvit käyttävät alkaloidien biosynteesiin monia primaariaineenvaihduntaan osallistuvia
aminohappoja kuten tryptofaania, tyrosiinia, fenyylialaniinia, argininiia ja lysiinia
(Buchanan 2000).
Alkaloidit voidaan jakaa biosynteesinsä mukaan niin sanottuihin tosialkaloideihin ja
valealkaloideihin. Tosialkaloidit johdetaan suoraan α- aminohaposta ja valealkaloidit
saavat typpiatominsa vasta biosynteesin loppuvaiheessa (Kutchan 1995).
Alkaloidit voidaan jakaa myös neljään ryhmään niiden alkuperän mukaan. Ensimmäisen
ryhmän alkaloidit johdetaan seuraavista aminohapoista: arginiini, lysiini, histidiini,
fenyylialaniini, tyrosiini, tryptofaani. Toisen ryhmän alkaloidit ovat puriinialkaloideja.
Kolmas ryhmä sisältää niin kutsutut terpeenialkaloidit. Ne ovat molekyylejä, jotka
syntetisoidaan terpeenien biosynteesireitillä, mutta joihin liitetään biosynteesissä
ainakin yksi typpiatomi. Silloin ne eivät enää ole terpeenejä, vaan alkaloideja ja niistä
käytetään nimitystä terpeenialkaloidi (Cherney ym. 2011). Neljänteen ryhmään kuuluvat
niin kutsutut polyketidialkaloidit. Polyketidialkaloidit syntetisoidaan liittämällä
typpiatomi polyketidirunkoon. Tällaisia alkaloideja ovat esimerkiksi koniinit (Roberts,
M. & Wink, M. 1998).
Alkaloideja voidaan ryhmitellä myös niiden rakenteiden perusteella tai niiden
biosynteeseihin osallistuvien entsyymien mukaan. Esimerkiksi tyrosiinia esiasteenaan
käyttäviä alkaloideja kutsutaan tetrahydroisokinoliinialkaloideiksi ja tryptofaani
puolestaan toimii lähtöaineena indoleja sisältäviin alkaloideihin. Arginiinin avulla
tuotetaan pyrrolisidiini- ja tropaanialkaloideja. Tunnetuimpia isokinoliinialkaloideja
ovat morfiini (kuva 3) ja kodeiini, jotka ovat lääketieteen tärkeimpiä kipulääkkeitä.
Indolialkaloideihin kuuluu noin 1800 rakenteellisesti erilaista alkaloidia. Näitä
alkaloideja ovat esimerkiksi malarialääke kiniini, jota saadaan kiinapuusta (Cinchona
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officinalis), rotanmyrkyksi käytetty strykniini strykniinipuusta (Strychnos nux-vomica)
sekä syöpälääkkeenä toimiva vinblastiini, jota voidaan eristää punakatarasta.
(Catharanthus roseus). Solanaceae- heimon kasvit tuottavat tropaanialkaloideja, jotka
ovat tunnettuja niiden hallusinogeenisistä vaikutuksista. Kokaiini kuuluu myös
tropaanialkaloideihin ja sitä saadaan Erythroxylum- heimoon kuuluvista kokapensaista
(Kutchan 1995; O´Connor 2010). Tropaanialkaloidien biosynteesi on kehittynyt
erikseen koppisiemenisten historiassa useammin kuin yhden kerran. Solanaceae lajeissa tropaanialkaloidien biosynteesiin osallistuu reduktaasientsyymit, kun taas
esimerkiksi Erythroxylum coca- kasvilla entsyyminä toimii proteiini aldoketoreduktaasientsyymi. Tämä entsyymin aminohapposekvenssi muistuttaa paljon
flavonoidien biosynteesireitillä olevaa kalkonireduktaasia (Jirziska ym. 2012).
Kasveista eristetyt alkaloidiyhdisteet ovat monessa tapauksessa toimineet malleina
uusille synteettisille lääkkeille kuten atropiini tropikamiidille, kiniini klorokiinille ja
kokaiini prokaiinille Lisäksi useat ihmisten suosimat nautintoaineet ovat alkaloideja
kuten nikotiini, jota on tupakassa ja kofeiini, jota löytyy teestä ja kahvista (Kutchan
1995).

Kuva 3. Morfiini

2.2 Terpeenit

Terpeenit ovat kasvikunnan suurilukuisin sekundaarimetaboliittiryhmä. Terpeeneitä
tiedetään olevan yli 25 000 erilaista yhdistettä ja näillä yhdisteillä on tärkeitä tehtäviä
sekä ensisijaisessa että toissijaisessa aineenvaihdunnassa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä
on toimia kasvin puolustuksessa herbivoreja eli kasvinsyöjiä vastaan. Herbivoreja
vastaan tuotetut terpeenit toimivat yleensä myrkkyinä tai pahanmakuisina yhdisteinä
(Xiao ym. 2013; Zhong, 2011). Limoneeni (kuva 4) on haihtuva orgaaninen yhdiste,
jota esimerkiksi metsäkuusi syntetisoi kokiessaan stressiä (Hakola ym. 2017) ja terpeeni
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pipekoolihappo (kuva 4) osallistuu kasveille elintärkeään systeemiseen hankittuun
vastustuskykyyn (SAR) (Ding ym. 2016, Navarova ym. 2012). Hormonit kuten
abskissihappo ja gibberelliinihappo tai elektronikantaja ubikinoni ovat
terpeenijohdannaisia (Theis ja Lerdau 2003). Myös A- vitamiini ja kolesteroli ovat
terpeenejä (Seigler 1998).
Terpeenien perusrakennuspalikoita ovat isopentenyylipyrofosfaatti (IPP) ja IPP:n
isomeeri dimetyyliallyylidifosfaatti (DMAPP). Kasveissa on kaksi biosynteesireittiä,
joissa IPP -ja DMAPP- molekyyleja valmistetaan: sytosolissa MEV- biosynteesireittiä
pitkin ja plastideissa MEP- biosynteesireitin avulla (kuva 5) (Kuzuama ja Seto 2012).
IPP sisältää viisi hiiliatomia, joita lisäämällä saadaan tuotettua 10- hiiliatominen, 15hiiliatominen tai 20- hiiliatominen molekyyli, ja aina jopa 500 000 hiiliatomia
sisältävään terpeeniin eli raakakumiin asti. Terpeenien biosynteesi etenee siten, että
ensin kaksi asetyylikoentsyymi A:ta (asetyyli KoA) muodostavat
asetoasetyylikoensyymi A:n, johon liittyy vielä yksi asetyylikoentsyymi A, jolloin
syntyy kuusihiilinen yhdiste nimeltä β-hydroksi-β-metyyliglutaryyli- koentsyymi A
(HMG-KoA). Seuraavaksi HMG- KoA pelkistetään mevalonaatiksi HMG-KoAreduktaasin avulla. Mevalonaatista muodostetaan isopentenyylipyrofosfaatti (IPP)
kolmen perättäisen fosforylaation avulla, ATP:n toimiessa fosforin luovuttajana. Tämän
lisäksi yksi hiiliatomin poistu yhdisteestä hiilidioksidina (Lerninger 2000) IPP
muodostetaan mevalonaattireittiä pitkin.

Kuva 4. Limoneeni ja pipekoolihappo
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Kuva 5. Terpeenien biosynteesireitit Taiz ja Zeigerin mukaan.

2.3 Fenoliset yhdisteet

Fenoliset yhdisteet ovat kasvikunnan yleisimpiä sekundaarimetaboliitteja. Kun kasvit
siirtyivät aikoinaan vedestä maalle, niiden sopeutumista maaelämään edesauttoi
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fenolisten yhdisteiden muodostuminen. Koska fenolit toimivat ligniinin esiasteena,
fenolisia yhdisteitä löytyy kaikilta korkeammilta kasveilta (Buchanan 2007, 1286;
Nguyen 2013). Fenolisia yhdisteitä ei esiinny kuitenkaan levillä, bakteereilla tai sienillä.
Fenolit ovat yhdisteitä, joissa on aromaattiseen renkaaseen kiinnitetty hydroksyyliryhmä
ja joita tuotetaan sikimaatti/fenyylipropanoidi- reittiä pitkin. Tällöin syntynyt tuote on
suoraan fenyylipropanoidi. Toinen vaihtoehto tuottaa fenoleita on tuottaa niitä
asetaatti/malonaatti- reittiä pitkin. Silloin syntyvät tuotteet ovat joko yksinkertaisia
fenoleja tai polyketidejä (Quideau ym. 2011; Taiz & Zeiger 2010, 375). Kasvit
tarvitsevat fenolisia yhdisteitä muun muassa kasvuun, kasvipigmentteihin sekä
taisteluun kasvipatogeenejä vastaan (Lattanzio 2006).
Fenolit voidaan luokitella niiden perushiilirungon mukaan erilaisiin ryhmiin.
Yksinkertaisiksi fenoleiksi ja bentsokinoneiksi kutsutaan fenoleita, joilla on C6 –
hiilirunko. Fenolisia happoja ovat C6-C1- hiilirunkoiset yhdisteet sekä asetofenoneita ja
fenyylietikkahappoja C6-C2- hiilirunkoiset yhdisteet. Muun muassa kumariineilla ja
fenyylipropaaneilla on C6-C3- perushiilirunko ja C6-C4- runko löytyy naftokinoneilta.
Flavonoidien ja isoflavonoidien hiilirunkona toimii C6-C3-C6- hiilet ja ligniineiltä löytyy
(C6-C3)n- hiilirunko. Kondensoituneet tanniinit ovat proantosyaaneja ja niillä on (C6-C3C6)n- perushiilirunko (Lattanzio 2006).
Fenoli on yleisnimitys kemiallisesti heterogeeniselle ryhmälle, joita yhdistää se, että
niissä kaikissa on hydroksyloitunut bentseenirengas (kuva 6) (Croteau ym. 2000).
Polyfenoleiksi kutsutaan yleisesti yhdisteitä, jotka sisältävät enemmän kuin yhden
hydroksyloituneen bentseenirenkaan. Suurimpaan osaan polyfenoleista on liittyneenä
sokeriosa, jonka paikka hiilirungossa voi vaihdella riippuen yhdisteestä (Cardona ym.
2013, Daglia 2012; Quideau ym. 2011). Polyfenolit esiintyvät kasvin solukoissa lähinnä
glukosideina tai liittyneinä esimerkiksi orgaanisiin happoihin. Polyfenolit voidaan jakaa
edelleen pienempiin ryhmiin muun muassa niiden kemiallisen rakenteen mukaan.
Esimerkiksi jako flavonoideihin ja ei-flavonoideihin perustuu polyfenolin kemialliseen
rakenteeseen ja sen hydroksyyliryhmien lukumäärään (Cardona ym. 2013, Daglia 2012,
Quideau ym. 2011)
Fenolit liukenevat hyvin polaarisiin orgaanisiin liuottimiin. Kaikki fenoliset yhdisteet
absorboivat säteilyä UV- alueella ja värilliset yhdisteet absorboivat säteilyä myös niin
sanotulla näkyvällä alueella. Jokaisella fenolisella yhdisteellä on oma erityinen
absorbointialueensa, josta ne voidaan tunnistaa. Esimerkiksi fenoleiden ja fenolisten
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happojen spektri on nähtävissä 250–290 nanometrin (nm) alueella ja antosyaanien
spektrin voi nähdä 475–560 nm alueella (Lattanzio 2006). Fenolisia yhdisteitä on
löydettävissä joka puolelta kasvia ja niiden sijaintiin vaikuttaa yhdisteen kemiallinen
rakenne. Esimerkiksi antosyaanit, jotka voivat olla kasville lievästi myrkyllisiä,
kuljetetaan kasvisolun vakuoliin (Alfenito 1998). Fenoliset hapot kuuluvat eiflavonoidisiin polyfenoleihin. Ne voidaan jakaa edelleen bentsoehapon (C1-C6) ja
kanelihapon (C3-C6) johdannaisiin. Monissa vihanneksissa ja hedelmissä fenoliset
hapot ovat vapaassa muodossa, mutta erityisesti siemenissä ne ovat esiintyvät sidottuina
muotoina (Tsao 2010, El-Sayed ym. 2012). Kasvit voivat syntetisoida fenolisia
yhdisteitä esimerkiksi käyttämällä koniferylialkoholia syntyvän fenolisen yhdisteen
esiasteena. Muun muassa jotkin basilikan (Ocinum basilicum) lajikkeet tuottavat
esimerkiksi eugenolia koniferyylialkoholista. Basilika varastoi eugenolin lehtiensä
pinnalle, jossa se toimii aseena kasvinsyöjiä ja kasvipatogeeneja vastaan (Koeduka ym.
2006; Tan ja Nishida 2012)

Kuva 6. Fenyylirengas.ja koniferyylialkoholi

2.3.1. Kalkonit ja isoflavonit

Kalkonit toimivat monen flavonoidin ja isoflavonoidin esiasteena. Kalkoneilla on avoin
C- rengas kahden aromaattisen A- ja B- renkaan keskellä. Kalkoneilla on paljon
antimikrobiallisia sekä antiviraalisia ominaisuuksia ja niitä on löydettävissä runsaasti
esimerkiksi hedelmistä, teestä, vihanneksista ja monista maustekasveista. (Nowakowska
2007). Esimerkiksi naringeniinikalkonia esiintyy runsaasti tomaatissa (kuva 7) (Ballister
ym. 2010). Isoflavonoideja esiintyy runsaasti palkokasveissa kuten soijapavussa
(Glycine max) ja niillä on sen vuoksi suuri vaikutus ihmisten ravitsemuksessa (Tsao
2010)
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Kuva 7. Naringeniinikalkoni

2.3.2 Flavonoidit
Flavonoideista flavonit ovat värittömiä ja antosyaanit värillisiä yhdisteitä. Molemmat
ovat vesiliukoisia ja vakuolissa varastoitavia pigmenttejä. Antosyaanit saavat kasvissa
aikaan punaisia, vaaleanpunaisia, sinisiä, oransseja sekä joitain kellertäviä sävyjä ja
purppuran sävyjä. Flavonoideihin kuuluu yhteensä jopa noin 4500 erilaista yhdistettä
(Buchanan 2007). Kasvit tuottavat flavonoideja fenyylialaniinista
fenyylipropanoidireittiä pitkin (kuva 9) (Agati ym. 2012). Flavonoideilla on C6-C3-C6hiilirunko, joissa molemmat C6- hiilet (A- ja B-hiilirenkaat) ovat luonteeltaan fenolisia.
Kolmannen hiilirenkaan eli niin kutsutun C-renkaan hapettumisen tason mukaan
flavonoidit voidaan jakaa erilaisiin alaryhmiin. Suurin osa flavonoideista esiintyy
kasveissa glukosidina. Flavonoidien antioksidanttiseen kykyyn vaikuttaa niiden
glykosylaation taso ja rakenne (Tsao 2010). Kirjodurra (Sorghum bicolor) sisältää
apigeniinia (kuva 8 vasemmalla) ja luteoliinia (kuva 8 oikealla), joista molemmilla
yhdisteillä tiedetään olevan ihmisen terveyttä edistäviä vaikutuksia (Bradwell ym.
2018).

Kuva 8. Apigeniini ja luteoliini

18

Kuva 9. Fenyylipropanoidireitti ja flavonoidien biosynteesireitti kasveissa. Kalkonisyntaasi (CHS) on
flavonoidireitin ensimmäinen entsyymi. Muut entsyymit kuvassa ovat: PAL
(fenyylialaniiniammoniumlyaasi), C4H (kaneli-4-hydroksylaasi), 4CL (4 -kumaraatti- KoA ligaasi, CHS
(kalkonisyntaasi), CHI (kalkoni-isomeraasi), F3H (flavanoni 3 β-hydroksylaasi, F3´H (flavonoidi 3´hydroksylaasi), F3´5´H (3´5´flavonoidihydroksylaasi), DFR (dihydroflavonoli- 4-reduktaasi), FNS
(flavonisyntaasi), FLS (flavonolisyntaasi), ANS (antosyanidinsyntaasi), UFGT (UDPflavonoidiglykosylitransferaasi), CCR (kanelihappo -KoA- reduktaasi), HCT (hydroksikaneli- KoA), STS
(stilbeenisyntaasi) (Bashandy 2016 mukaan).

2.3.3. Polyketidit
Polyketidit ovat erittäin laaja ja vaihteleva sekä biologisesti tärkeä
sekundaarimetaboliittien ryhmä. Riippuen polyketidin rakenteesta, niillä on havaittu
olevan erilaisia ominaisuuksia, joita ihmiset ovat voineet hyödyntää. Polyketideillä voi
olla esimerkiksi antibakteerisia ominaisuuksia (tetrasykliini) tai niillä voidaan
hyödyntää syöpähoidoissa (doksorubisiini) tai kolesterolin alentamisessa (lovastatiini)
(Chan ym. 2009). Kaikkia polyketidien tehtäviä ei vielä tarkkaan tunneta, mutta
yleisesti ottaen ajatellaan, että luonnossa polyketidit toimivat muun muassa
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pigmentteinä ja osana kasvin puolustusjärjestelmää. Polyketidejä löytyy korkeampien
kasvien lisäksi muun muassa levistä, bakteereista ja sienistä. Kasveissa polyketidit
toimivat esimerkiksi fytoaleksiineina, joita kasvit tuottavat bakteereita ja sieniä vastaan
(Hertweck 2009).

2.3.4 Polyketidien biosynteesi
Polyketidien biosynteesi muistuttaa suuresti rasvahappojen synteesiä. Molemmat
käyttävät lähtöaineinaan yksinkertaisia yhdisteitä kuten asetyyli koentsyymi A:ta
(Asetyyli-KoA) ja malonyyli-KoA:ta. Sekä polyketidit että rasvahapot syntetisoidaan
toistuvilla dekarboksylatiivisilla ketidiyksiköiden Claisen kondensaatioilla, joissa KoA
toimii ikään kuin ankkurina, johon kasvava ketju kiinnittyy (Hertweck 2009, Nair
2012). Vaikka polyketidien biosynteesillä ja rasvahappojen synteesillä on
samankaltaisuuksia, niistä löytyy myös eroja. Polyketidisyntaasit (PKS) ja
rasvahappojen synteesistä vastaavat entsyymit (fatty acid synthases, FAS) eroavat
toisistaan siten, että PKS:t itse pystyvät käyttämään useampia lähtömateriaaleja
biosynteesisään sekä muuntelemaan hiiliketjun pituutta tehokkaammin kuin FAS:t.
Polyketidisyntaaseissa on kolmenlaisia domeeneja eli erilaisia itsenäisesti poimuttuvia
yksiköitä, joita ovat ketosyntaasi (KS), asyylitransferaasi (AT) ja asyylikantajaproteiini (ACP). Näiden lisäksi PKS:lla saattaa olla myös muita domeeneja, jotka
vastaavat esimerkiksi β- hiilen modifikaatiosta, kuten ketoreduktaasi (KR),
enolireduktaasi (ER) ja dehydrataasi (DH) (Nair 2012, Chan 2009).

3. POLYKETIDISYNTAASIT
Polyketidisyntaasit on jaettu kolmeen ryhmään niiden erilaisten rakenteiden mukaan.
Tyypin I polyketidisyntaasi (PKS I) on löydetty sieniltä ja bakteereilta. Tyypin I
PKS:lle on tyypillistä, että niillä on lineaarisesti järjestäytyneet itsenäiset yksiköt eli
domeenit kiinni toisissaan kovalenttisin sidoksin. Tyypin PKS I:t muodostavat
domeeniensa avulla suuria monitoimisia entsyymejä. Nämä polyketidisyntaasit jaetaan
edelleen vielä kahteen ryhmään riippuen siitä katalysoiko KS- domeeni enemmän kuin
yhden kierroksen polyketidiketjun pidentämistä vai ei. Ensimmäisessä ryhmässä yhtä
domeenia käytetään toistuvasti, kunnes se on suorittanut tarvittavat vaiheet
polyketidiketjun pidennykseen. Toiseen ryhmään kuuluvat tyypin I PKS: t ovat niin
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sanottuja modulaarisia polyketideja, joissa entsyymien aktiiviset kohdat on järjestelty
ryhmiksi eli moduuleiksi ja jokainen moduuli on vastuussa ketjun yhden syklin
pidentämisestä (Hertweck 2012).
Tyypin II polyketidisyntaasi (PKS II) on yleinen muun muassa maaperän ja meren
Gram-positiivisilla actinomycetes-bakteereilla. Tyypin II polyketidisyntaasit käyttävät
lähtömateriaalinaan malonyyli-KoA:ta, jotka läpikäyvät dekarboksalytiivisia Claisen
kondensaatioita. Tyypillinen tyypin II PKS sisältää ainakin ketosyntaasin (cetosynthasechain length factor heterodimer, KS-CLF), asyylin-kantajaproteiinin ja malonyyliKoA:ACP transasylaasin (MAT). Osa polyketideistä, kuten tetrasykliinit, syntetisoidaan
PKS II toimesta käyttäen lähtöaineena malonamaattia asetaatin tai rasvahappojen sijasta
(Wang ym. 2011).
Tyypin III polyketidisyntaasia (PKS III) esiintyy pääsääntöisesti kasveilla ja joissain
poikkeustapauksissa bakteereilla ja sienillä. Tyypin III PKS:t pystyvät käyttämään
hyödykseen useita lähtömolekyylejä kuten asetyyliä ja propionyliä sekä lisäksi
polyketidiketjun pidentämiseen ne pystyvät käyttämään malonyyli-, metyylimalonyylitai etyylimalonyyliryhmiä. Se, että polyketidisyntaasit pystyvät lukuisten
lähtöainemolekyylien lisäksi vaikuttamaan myös tehokkaasti polyketidilopputuotteen
lopulliseen kokoon, tekevät niistä monipuolisen entsyymiryhmän (Jez ym. 2000).
Kasvien polyketidisyntaaseja on lukuisia ja tutkituimpia näistä ovat kalkonisyntaasit
(CHS) ja stilbeenisyntaasit (STS) (Flores-Sanchez ym. 2009).
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3.1 Kalkonisyntaasit
Kalkonisyntaasit (CHS) ovat polyketidisyntaaseja ja tuottavat hiilirunkoja kasvien
sekundaarimetaboliitteja varten. Näitä ovat muun muassa kalkonit, akridonit ja pyronit.
Suureen kalkonisyntaasi perheeseen kuuluvat proteiinit ovat noin 40–45 kDa kokoisia
monomeerejä. Kalkonisyntaasit käyttävät fenylipropanoidi- reitiltä peräisin olevia KoAestereitä ja malonyyli-KoA:ta syntetisoidakseen yhdisteitä, jotka toimivat
aloitusmateriaalina monen eri aineen biosynteesille (Schröder 1999).
Ensimmäinen kalkonisyntaasigeeni eristettiin persiljasta (Petriselinum hortense) vuonna
1983 ja nyt erilaisia tyypin III PKS - geenejä on tunnistettu jo yli 900 kappaletta ja yli
20 toiminnaltaan erilaista CHS- geeniperhettä on kloonattu (Abe ja Morita 2010).
Kalkonisyntaaseja esiintyy läpi kasvikunnan sekä yksi- että kaksisirkkaisissa (Helariutta
ym. 1996). Kalkonisyntaaseilla on ratkaiseva rooli kasvien flavonoidien biosynteesissä.
Entsyymi katalysoi reaktion fenyylipropanoidireitin alkupuolella, jonka lopputuotteena
syntyy 4,2`,4`,6`-tetrahydroksikalkonin, jota muut entsyymit pystyvät käyttämään
lähtötuotteenaan syntetoidessaan monenlaisia fytoaleksiineja kasvipuolustukseen ja
antosyaaneja kasvipigmenteiksi (Ferrer ym.1999).
Kalkonien biosynteesi tapahtuu perättäisillä p-kumaryyli-KoA:n dekarboksylatiivisillä
kondensaatioilla kolmen malonyyli -KoA- molekyylin kanssa, kalkonisyntaasin
toimiessa reaktiossa entsyyminä (Hentweck 2009). Lähtöaineiden p-kumaryyli- KoA on
peräisin fenyylipropanoidien biosynteesireitiltä ja malonyyli -KoA:ta on syntetisoitu
rasvahappojen biosynteesissä asetyyli –KoA karboksylaasin (acetyl-CoA carboksylase,
ACC) avulla (Rawsthorne 2002).
Fenyylipropanoidibiosynteesireitiltä peräisin olevia yhdisteitä kuten erilaisia
flavonoideja ja fenolisia yhdisteitä säädellään sekä rakennegeenien että säätelygeenien
avulla. Erityisesti transkriptiofaktoreina toimivat MYB- proteiinit (V-myb
myeloblastosis viral oncogene homolog, MYB), ovat avainasemassa erilaisten
fenyylialaniinista peräisin olevien tuotteiden säätelyssä. MYB- proteiinit muodostavat
yhden kasvikunnan suurimmista transkriptiofaktoriperheistä (Liu ym. 2014). Gerberalta
on löydetty trankriptiofaktori GMYB10, joka osallistuu antosyaanin biosynteesin
aktivointiin lehdissä, kukinnoissa ja kukintojen varsissa (Elomaa ym. 2003).

22

3.1.1 Kalkonisyntaasien rakenne

Vuonna 1999 saatiin selville ensimmäisen kalkonisyntaasin rakenne
röntgensädekristallografian avulla. (Staunton ja Weissman 2001). Ensimmäisenä
selvitetty kalkonisyntaasi oli CHS2, joka eristettiin sinimailasesta (Medicago sativa).
Molekyylipainoltaan CHS2 on 84kD kokoinen homodimeerinen proteiini. Se
muodostuu kahdesta 42 kDa kokoisesta polypeptidistä. CHS2:n rakennetta tutkittaessa
kävi ilmi, että kalkonisyntaasit muodostavat symmetrisen dimeerin, jossa kumpikin
monomeeri koostuu kahdesta rakenteellisesta domeenista. Ylempi domeeni sisältää
neljä aminohappotähdettä, Cys 164, Phe 215, His 303 ja Asn 336, jotka ovat hyvin
säilyneitä kaikkien kalkonisyntaasien tyyppisten entsyymien kesken. Tiedetään, että
nämä neljä aminohappotähdettä osallistuvat kalkonisyntaasien katalysoimiin
reaktioihin. CHS:n alemman domeenin aktiivinen keskus on suurempi kuin ylempi
aktiivinen keskus ja siinä on hyvin tilaa kalkonin vaatimalle tetraketidille, joka
muodostuu yhdestä p-kumaryyli –Ko:sta ja kolmesta malonyyli KoA:sta. (Ferrer ym.
1999; Dao ym. 2011). Kalkonisyntaaseilla on kaksi aktiivista keskusta, joista toiseen on
liittyneenä αβαβαβ- pseudosymmetrinen motiivi, joka koostuu vain muutamasta
aminohappotähteestä, mutta vaikuttaa silti ratkaisevasti CHS:n ominaisuuksiin (Ferrer
1999). Cys- aminohappotähde toimii nukleofiilin aktiivisena kohtana, His- ja Asnaminohappotähteet osallistuvat malonyyli KoA:n dekarboksylaatioon ja Pheaminohappotähde todennäköisesti suuntaa entsyymien käyttämiä substraatteja oikeaan
asentoon polyketidiketjun pidentymisen aikana. CHS2 sisältää myös kolme toisiinsa
yhteydessä olevaa onkaloa, jotka risteävät neljän katalyyttisen aminohappotähteen
kanssa. KoA sitoutuu yhteen onkaloista, yksi tasku toimii kumaryylin kiinnityskohtana
ja yhdessä taskuista muodostuu syntyvän polyketidin syklisaatio. CHS:n aktiivisen
kohdan jako erillisiin taskuihin on todennäköisesti yksi syy siihen miksi
kalkonisyntaasit pystyvät syntetisoimaan kalkonien biosynteesien vaatimat monet
reaktiot (Staunton ja Weismann 2001).
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4. SÄDELATVA ELI GERBERA
Sädelatva eli gerbera kuuluu Asteraceae- heimoon, joka on yksi kasvikunnan
suurimmista. Siihen kuuluu noin 22 000 lajia (Teeri ym. 2006). Gerbera on kotoisin
Barbertonin alueelta Etelä- Afrikasta. Ensimmäinen kuvattu Gerbera- sukuun kuuluva
laji oli Gerbera jamesonii ja se löydettiin vuonna 1878. Gerbera- sukuun kuuluu
yhteensä noin 70 eri lajia, jotka elävät Etelä- Afrikassa, Aasiassa ja Etelä- Amerikassa
(Ambrosius 2003). Jalostetut gerberat ovat diploideja Gerbera hybridoita, jossa on
yhdistetty Gerbera jamesonii ja Gerbera viridifolia (Kloos ym. 2005). Gerberaa on
perinteisesti jalostettu risteyttämällä lajikkeita keskenään ja valitsemalla jälkeläisten
joukosta mahdollisesti esiintyvä toivottu fenotyyppi eli ilmiasu. Tätä fenotyyppiä on
mahdollista lisätä kloonamalla (Rogers ja Tjia 1990).

4.1 Gerberan kalkonisyntaasit

Gerberan kukintojen ja muun kasvin osien värityksestä vastaavat omilta osiltaan
gerberalta löydetyt kolme kalkonisyntaasigeeniä GCHS1, GCHS3 ja GCHS4. Gerberan
kalkonisyntaasit ekspressoituvat erityisesti sen lisääntymiselimissä kuten terälehdissä ja
emissä. Vaikka gerberan kalkonisyntaasit muistuttavat aminohapposekvenssiltään
huomattavasti toisiaan, niiden ekspressiotasoissa on kuitenkin eroja. GCHS1 ja GCHS4
ekspressoituvat erityisesti terälehdissä ja GCHS3:a löydetään ekspressoituneena
ainoastaan gerberan kukinnon pappus- haituvista (Deng ym. 2014: Elomaa ym. 1996).

4.2. CHS- kaltaiset polyketidisyntaasit gerberalla

Gerberalla on kalkonisyntaasien tyyppisiä polyketidisyntaaseja, jotka ovat
aminohapposekvenssiltään noin 70 prosenttisesti identtisiä flavonoidien
biosynteesireitillä toimivien kalkonisyntaasien kanssa. Näitä entsyymejä koodaavia
geenejä ovat G2PS1, G2PS2 ja G2PS3. Kalkonisyntaasien tyyppisten
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polyketidisyntaasien tehtävät ovat muuntuneet ja kalkonien syntetisoimisen sijaan ne
ovat alkaneet syntetisoida molekyylejä asetyyli- KoA:sta (Teeri ym. 2006). Esimerkiksi
G2PS1 käyttää asetyyli- KoA:ta lähtöaineenaan ja muodostaa kahden malonyyli KoAmolekyylin kanssa triketidin. Tästä triketidistä muodostuu lopulta metyylipyroni
(triasetolaktoni) (kuva 10), joka toimii pyronirunkona gerberiinille ja parasorbosidille
(Eckermann ym 1998). G2PS1:n kokonaisvaltainen laskostuminen ja rakenne ovat
samantyyppiset kuin kalkonisyntaaseilla. G2PS1:n aktiivinen kohta on kuitenkin pieni
suhteessa kalkonisyntaaseihin ja tämä kokoero vaikuttaa mitä ilmeisimmin
lähtömolekyylin valintaan ja polyketidin hiilirungon pituuteen (Jez ym. 2000) (kuva
11). G2PS1 ekspressoituu runsaana lähes kaikissa gerberan solukoissa ja kaikilla
gerberan kukinnon kehitysasteilla yhdestä yhteentoista (Deng ym. 2014).

Kuva 10. Triasetolaktonin (TAL) biosynteesi. G2PS syntetisoi metyylipyronin (triasetolaktonin) yhdestä
asetyyli-KoentsyymiA:sta ja kahdesta malonyyli KoentsyymiA:sta.

Kuva 11. G2PS1- entsyymin aktiiviset kohdat vasemmalla ja G2PS2:n oikealla Pietiäinen ym. 2016
mukaan.

Gerberassa on runsaasti kolmea polyketidiä gerberiiniä ja parasorbosidia (kuva 12), 4hydroksi-5- metyylikumariinia (HMC) (kuva 13). Gerberiinin ja parasorbosidin
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esiasteena on triasetolaktoni, joka puolestaan muodostuu yhdestä asetyyli-KoA:sta ja
kahdesta malonyyli KoentsyymiA:sta (kuva 10). Kasvit, joiden G2PS1- geenin toiminta
on estetty, ovat osoittautuneet alttiiksi erilaisille sienitaudeille. On havaittu, että
gerberiini ja parasorbosidi auttavat gerberaa puolustautumaan esimerkiksi Botrytis
cinerea – sienitautia vastaan. (Koskela ym. 2011). Gerberiiniä löydetään ainoastaan
gerberalta, mutta parasorbosidia esiintyy monessa syötävässä marjassa kuten
pihlajanmarjassa. Parasorbosidi antaa marjoihin ja gerberan terälehtiin karvasta makua
(Teeri ym. 2006).
Transgeenisissä gerberalinjoissa, joissa G2PS1- geeni oli hiljennetty, huomattiin, että
kasveista puuttui gerberiini, parasobosidi ja HMC (Elomaa ym. 1996, Koskela ym.
2011).

Kuva 12. Gerberiini ja parasorbosidi

Kumariinit ovat suuri sekundaarimetabolien joukko, joita on löydettävissä kasveista,
sienistä ja bakteereista. Kumariinit ovat bentsopyranoneja (muun muassa 1,2
bentsopyroni, 2H-1-bentsopyran-2-oni, fenyylipropanoideja) ja erityyppisten
kumariinien farmakologisiin ominaisuuksiin vaikuttaa suuresti se, millainen
kumariinimolekyylin ydin on. Kumariineja esiintyy kasvien eri osissa, erityisesti
siemenissä, hedelmissä ja lehdissä. Koska kumariineilla tiedetään olevan erilaisia
farmakologisia ominaisuuksia, niiden tutkimus on jatkunut ajankohtaisena vuodesta
toiseen. Kumariineista ollaan kiinnostuneita erityisesti niiden syövän hoitoon liittyvien
hyvien ominaisuuksien vuoksi (Thakur ym. 2015). Kumariineja voidaan käyttää myös
ympäristöystävällisinä kasvinsuojeluaineina, koska niillä on havaittu olevan
allelopaattisia eli muihin eliöihin vaikuttavia ominaisuuksia (Razavi 2011).

26

Kuva 13. Kumariini ja HMC

4- hydroksi-5- metyylikumariini (HMC) (kuva 13 oikealla) on harvinainen kumariinin
muoto, mutta yleinen Asteraceae- heimon kasveilla, mihin gerberakin kuuluu. HMC:tä
ei syntetisoida fenyylipropanoidilta peräisin olevasta kumaarihaposta niin kuin monet
muut kumariinit, vaan sitä tuotetaan asetaattiyksiköistä pentaketidivälituotteen kautta
(kuva 14). HMC:ta ei pystytä johtamaan gerberiinistä tai parasorbosidista, mutta senkin
biosynteesistä vastaa polyketidisyntaasi (Inoue ym.1989). Gerberalla entsyymi nimeltä
G2PS2 syntetisoi HMC:a kasvin maanpäällisissä osissa, erityisesti laitakukissa ja
G2PS3 juurissa (Pietiäinen ym. 2016). HMC:ta on löydettävissä myös muun muassa
Triptilion suvusta, joka kuuluu samaan Asteraceae- heimoon gerberan kanssa (Bittner
ym. 1988).

Kuva 14. 4-hydroksi-5-metyyli kumariinin biosynteesi. Inoue ym. 1989.

5. GERBERAN POLYKETIDISYNTAASIEN TUTKIMINEN

Aikaisemmin kasvibiologit lähestyivät tutkimuskohteitaan tutkimalla muuntuneita
fenotyyppejä ja yrittivät selvittää villityyppiin vertailemalla, missä mahdollinen
mutaatio on tapahtunut. Viime vuosina kokonaisia kasvien genomeja on pystytty
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sekvensoimaan ja sen avulla on pystytty käyttämään niin kutsuttuja käännetyn
genetiikan- menetelmiä, joilla voidaan tutkia geenien tehtäviä. Käännetyn genetiikanmenetelmien tavoitteena on vaikuttaa valitun geenin tai DNA sekvenssin ekspressioon
ja sen jälkeen tutkia muutoksia kasvin fenotyypissä. Suurin osa näistä menetelmistä
perustuu transkription jälkeiseen geenin hiljentämiseen (Burch-Smith ym. 2006).

5.1.VIGS
VIGS kuuluu PTGS (Post Transcrption Gene Silencing) – menetelmiin, missä geenejä
pystytään hiljentämään tarkasti ja tehokkaasti. Virus-Induced Gene Silencing (VIGS) metodin avulla mikä tahansa geeni on periaatteessa mahdollista hiljentää noin kolmen
viikon aikana (Dinesh-Kumar ym. 2003). VIGSin avulla pystytään tutkimaan geenien
toimintaa ilman solukkoviljelyä, sillä sitä voidaan käyttää suoraan kasveihin ex vitro ja
huomata pian ne muutokset, joita hiljennetyt geenit saavat kasvissa aikaan. VIGSin
toiminta perustuu siihen, että virusvektoriin liitetään kopio siitä geenistä, joka halutaan
hiljentää. Kasvi tunnistaa viruksen ja pilkkoo viruksen oman genomin sekä samalla
siihen lisätyt geenit (Benedito ym. 2004).
Geenin hiljentämiseen kuuluu kolme vaihetta, joita ovat laukaisu, ylläpito sekä signaalin
vahvistaminen ja levittäminen. Ensimmäinen vaihe sisältää kaksijuosteisen RNA:n
valmistamisen viruksen replikaatiomekanismiin kuuluvan RNA-polymeraasin avulla.
RNA- dependent RNA polymeraasi (RdRP) käyttää yksijuosteista RNA:ta templaattina.
Kasvi tunnistaa kaksijuosteisen RNA:n ja pilkkoo sen transkriptit Dicer- entsyymin
avulla pieniksi 21–23 kappaleen nukleotideiksi, joita kutsutaan siRNA:ksi. Toisessa
vaiheessa eli ylläpitovaiheessa RNA:n indusoima hiljennyskompleksi RISC (RNA
Indused Silencing complex) purkaa siRNA:t ja käynnistää prosessin löytääkseen
siRNA:ta vastaavan mRNA:n solusta ja inaktivoi sen. siRNA:t toimivat myös
signaaleina, joiden avulla geenin hiljentämismekanismi leviää kasvin muihin osiin. Tätä
kutsutaan hiljentämisen kolmanneksi vaiheeksi (Benedito ym. 2004) (kuva 15).
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Kuva 15. Mallikuva transkription jälkeisestä geenin hiljentämisestä. Kuva piirretty Benedito ym. 2004

mukaan.

Useiden virusten genomeja on muokattu toimimaan vektoreina ja suurin osa näistä on
ollut RNA- viruksia (Burch-Smith ym. 2006). Tupakan rattlevirukseen (Tobacco rattle
virus, TRV) perustuva vektori on osoittautunut hyväksi vektoriksi VIGS- menetelmään,
sillä se aiheuttaa harvoin kasveilla pahoja taudinoireita ja se pystyy infektoimaan myös
meristeemin ja kukinnon solukkoa. (Deng ym. 2012; Dinesh-Kumar ym. 2003).
Tupakan mosaiikkivirus on kaksiosainen RNA-virus, johon kuuluvat TRV RNA1 ja
TRV RNA2 osat (kuva 16). RNA 2 koodaa aina viruksen kuoriproteiinia (CP) ja
mahdollisesti kahta muuta proteiinia (proteiinit 2b ja 2c). RNA1 on genomiltaan
suurempi kuin RNA 2 ja pystyy replikoitumaan ja liikkumaan kasvissa ilman RNA 2:n
läsnäoloa. TRV RNA 1 pystyy siis infektoimaan kasveja ilman kuoriproteiinia ja
virionien muodostumista (Liu ym. 2002; Dinesh-Kumar ym. 2003). Mielenkiinnon
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kohteena oleva geeni kloonataan TRV2- vektoriin. TRV1 -vektorissa sisältää RdRP:n.
(Dinesh-Kumar ym. 2003)
Gerberasta on olemassa useita eri lajikkeita, ja ne eroavat toisistaan herkkyydessään
TRV- infektioon. Osassa lajikkeista, kuten Terrareginassa, ei näy agroinfiltraation
jälkeen merkkejä virusinfektiosta, kun taas President- lajike on ollut erittäin herkkä
TRV- virukselle ja siinä on tullut esiin jopa TRV- viruksen taudinoireita. Parhaiten
VIGS- menetelmään sopii Grizzly- lajike. Siinä on mahdollista nähdä VIGSmenetelmän käytön jälkeen muutos fenotyypissä, mutta lajikkeella ei ole havaittu
kehittyvän TRV:stä aiheutuvia taudinoireita (Deng ym. 2012)

Kuva 16. TRV:een perustuvat VIGS- vektorit. TRV cDNA kloonataan aMV 35S promoottorin (2X35S)
ja NOS terminaattorialueen väliin T- DNA vektorissa. RdRp = RNA- dependent polymeraasi, 16K on 16kDa kysteiini proteiini, Mp on liikkumisproteiini (movement protein), cp on kuoriproteiini, LB ja RB ovat
T-DNA:n vasenta ja oikeaa rajaa, Rz (self cleaving ribozyme) ja MCS (multiple cloning sites) (DineshKumar ym. 2003.)
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5.2 Proteiinin ylituotto

Vaikka proteiinit osallistuvat solun lähes kaikkiin toimintoihin, niiden tutkimisen
haasteena on ollut proteiinien mahdollinen vähäinen määrä tutkimuksen tarpeisiin.
Tähän ratkaisuksi on kehitetty proteiinien ylituottaminen, jonka avulla käytännössä mitä
tahansa proteiinia voidaan tuottaa alkuperäisen solun ulkopuolella. Haluttua proteiinia
koodaava geeni ja promoottorialue kloonataan vektoriin, joka on yleensä plasmidi, ja
vektori siirretään isäntäsoluun, esimerkiksi Eschericia coliin (Mott. 1984). Myös
kallussolukossa ja erilaisissa soluviljelmissä pystytään tuottamaan sekä kasvien omia
endogeenisia proteiineja että kasveille vieraita proteiineja esimerkiksi ihmisten käyttöön
(Doran 2000).

6. TYÖN TARKOITUS

Tämän pro gradu- työn tarkoituksena oli kehittää menetelmiä, joilla olisi mahdollista
selvittää, mitkä gerberan polyketidisyntaasit ovat vastuussa HMC:n synteesistä.
Päädyttiin valitsemaan kaksi erilaista lähestymistapaa, joista ensimmäiseksi kokeiltiin
geenin hiljentämistä VIGS- menetelmän avulla. Toiseksi menetelmäksi valittiin
kandidaattiproteiinien ylituottaminen gerberan kallussolukossa.
Erityisinä tavoitteina oli:
-

tutkia, mikä gerbera- lajike sopii VIGS- kokeeseen. Lajikkeen piti sisältää
HMC:tä, jotta voitiin yrittää hiljentää HMC:n valmistukseen osallistuvan
entsyymin geeni. Lisäksi lajikkeen täytyi olla herkkä VIGS-käsittelylle.

-

selvittää soveltuuko VIGS-menetelmä g2ps2- geenin hiljentämiseen

-

tehdä alustavia tutkimuksia gerberan kalluksella ja selvittää soveltuuko se
G2PS2-proteiinin ylituottoon.
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7. AINEISTO JA MENETELMÄT

Gerbera hybrida – lajikkeet hankittiin Terra Nigra B. V. – yhtiöltä Hollannista.
Käytetyt kasvit oli monistettu ja juurrutettu in vitrossa ohjeiden mukaan (Elomaa ja
Teeri 2001). Kokeissa käytettävät Gerbera hybrida -lajikkeet Grizzly, President ja
Terraregina (kuva 17) kasvatettiin kasvihuoneessa 12 tunnin päivänpituudessa,
lämpötilan ollessa 20 C ˚ ja yöllä 18 C ˚ astetta. Gerberoiden kasvualustana käytettiin
kasvuturvetta, johon oli sekoitettu vermikuliittia 1:1. Kasvihuoneen osaston
ilmankosteus pidettiin 60 %:ssa säännöllisten sumutusten avulla ja kasveja lannoitettiin
päivittäin (Kekkilä, Kukka-Superex NPK 11-3-26 %).

Kuva 17 Gerberan eri lajikkeita. Vasemmalla President, keskellä Grizzly ja oikealla Regina.

8. VIGS (Virus Induced Gene silencing)

8.1 Agroinfiltraatio

Geenin hiljennys suoritettiin käyttämällä VIGS- menetelmää, joka oli optimoitu
gerberalle (Deng ym. 2012). Valmiit pTRV1- ja pTRV2-VIGS- vektorit saatiin
ystävällisesti käyttöön Xianbao Dengiltä. Kokeessa käytettiin kontrollina pTRV1- ja
pTRV2- vektoreita, joihin ei ollut lisätty kohdegeenien fragmentteja. Varsinaisina
käsittelyinä olivat vektorit pTRV1 ja pTRV2, joista pTRV2:een oli lisätty fragmentti
G2PS1geenistä. Toisena käsittelynä olivat vektorit pTRV1 ja pTRV2, joista pTRV2:een
oli lisätty fragmentti G2PS2 geenistä.
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Agrobakteerikannat, joissa oli vektorit pTRV1, pTRV2, pTRV2:G2PS1 ja pTRV:
G2PS2, kasvatettiin LB-maljalla, johon oli lisätty kanamysiiniä (50 µg/ml),
karbenisilliiniä (50 µg/ml) ja rifampisiiniä (25 µg/ml). Maljoja kasvatettiin kaksi
vuorokautta 28˚ C asteessa, minkä jälkeen jokaiselta maljalta siirrettiin erikseen yksi
pesäke kasvamaan 5 ml LB – kasvatusalustaan, joka sisälsi antibiootteja kuten edellä.
Agrobakteereita kasvatettiin +28˚ C asteessa ravistelussa yön yli, josta ne siirrettiin
kasvamaan yön yli 50 ml LB- kasvatusalustaan, joka sisälsi antibiootteja kuten edellä.
Seuraavana päivänä bakteerit sentrifugoitiin alas (10 min, 4000 rpm) ja pelletti
suspensoitiin 30 ml:aan infiltraatio- mediumia, joka sisälsi 10 mM MgCl₂, 10 mM MES
(pH 6) ja 200 µM asetosyringonia. Näytteiden OD600- arvot määritettiin ja näytteet
laimennettiin niin että arvoksi saatiin yksi. Lopuksi näytteet jätettiin inkuboitumaan
kolmeksi tunniksi huoneenlämpöön. Inkubaation jälkeen agrobakteerisuspensioita
yhdistettiin 1:1. Lopuksi oli olemassa kolmenlaisia käsittelyitä: pTRV1 ja pTRV2, joka
toimi kontrollina sekä varsinaisina käsittelyinä olivat pTRV1 ja pTRV2:G2PS1 sekä
pTRV1 ja TRV2:G2PS2.

Ennen infiltraatiota kasveista oli poistettu kukinnot kehitysasteilla 3-11. Infiltraatiossa
käytettiin steriiliä neulaa, jonka avulla gerberan kukinnon vartta raaputettiin, samalla
ruiskuttaen neulasta noin millilitra infiltraatiomediumia raaputuskohtaan. Toinen
millilitra ruiskutettiin pumpulin palaseen, jolla raaputuskohta lopuksi peiteltiin. VIGSkäsittelyn jälkeen kasveja seurattiin kahden päivän välein.

8.2 Näytteiden keruu
Kymmenen päivän kuluttua VIGS-käsittelystä aloitettiin näytteiden keruu. Kukinnot,
jotka olivat kehitysasteella kahdeksan, kerättiin pois ja niistä kerättiin ensin kuusi
ulointa terälehteä suoraan varren raaputuskohdan yläpuolelta. Kontrollinäytteiksi
kerättiin kuusi terälehteä varsinaisten näytteiden vastapuolelta. Näytteet kerättiin 2 ml
Eppendorf- putkiin ja pantiin nestetyppeen. Nestetypestä näytteet vietiin säilytykseen 70 ˚C asteeseen.
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Kuva 18. Kukkavanat peitettiin rapsutuksen jälkeen pumpulitupolla, johon oli ruiskutettu
infitraatiomediumia.

8.3 Sekundaarimetaboliittien analysoiminen ohutlevykromatografian avulla
Gerberan kukinnon sisältämiä sekundaarimetaboliitteja analysoitiin ohutlevyllä (thin
layer chromatography = TLC). Ohutlevyä varten valmistettiin 50 ml ajoliuosta
vetokaapissa. Ajoliuos sisälsi metanolia ja dikloorimetaania suhteessa 15:85. Nesteet
mitattiin ajokammioon ja jätettiin vetokaappiin tasapainottumaan näytteiden
valmistumisen ajaksi. Pakastekuivattuihin gerberan laitakukkiin lisättiin metanolia
viisikertainen määrä verrattuna märkäpainoon. Näytteitä vorteksoitiin 30 sekuntia/näyte
ja sentrifugoitiin 5 minuuttia, 13 000 rpm. TLC- levylle (Silica gel 60, F254, Merck,
Darmstadt, Saksa) luotiin näyterintama eli pipetoitiin 2µl jokaista näytettä ja
standardeina käytettiin 2x2 µl 1 mg/ml triasetolaktonia (TAL), 2µl 1 mg/ml gerberiini
aglykonia (GA) ja 2x2 µl 1mg/ml HMC). Näytteiden annettiin kuivua, minkä jälkeen
ohutlevy asetettiin ajokammioon niin, että ohutlevylle pipetoidut näytteet jäivät
ajoliuoksen yläpuolelle. Sen jälkeen ajokammion kansi suljettiin tiiviisti ja annettiin
näytteiden ajautua. Ajon jälkeen merkitsin, mihin asti näytteitä oli ajettu. Kuivunut levy
kuvattiin UV- valon (254 nm) alla.
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8.4 Sekundaarimetaboliittien analysoiminen korkean erotuskyvyn nestekromatografian
avulla (High Pressure Liquid Chromatochram, HPLC)

Gerberiinin ja kumariinin pitoisuutta gerberan kahdessa lajikkeessa tutkittiin korkean
erotuskyvyn nestekromatografian avulla. Grizzly- ja President- lajikkeen terälehtiä
punnittiin gramman verran ja jauhettiin nestetypessä huhmareessa. Jauhe siirrettiin 15
ml Falcon- putkeen ja näytteet vietiin kylmäkuivaimeen (Christ, LGC, Lyo Chamber
Guard, 121517 PMMA). Putkien korkki korvattiin rei’itetyllä parafilmillä. Näytteet
jätettiin kylmäkuivaimeen kuivumaan noin kahdeksi vuorokaudeksi. Jokaiseen
näytteeseen lisättiin 20 kertainen määrä metanolia suhteessa niiden kuivapainoon.
Tämän jälkeen näytteitä vorteksoitiin 10 sekuntia ja sonikoitiin 10 minuuttia, jonka
jälkeen näytteet sentrifugoitiin (5 min. 10 000 rpm). Supernatantti otettiin talteen ja
näytteitä sonikoitiin 5 min. ja sentrifugoitiin uudelleen samoin kuin edellä. Sen jälkeen
näytteet suodatettiin ja niistä siirrettiin 100 µl uusiin Eppendorf- putkiin βglukosidaasi- käsittelyä varten. Käsittelyssä metanoli haihdutettiin pois Speedvacissä
(Thermo Fisher Scientific) ja näytteisiin lisättiin 300µl 0,1M Na- asetaattipuskuria (pH
5,0), johon oli lisätty 2 mg β- glukosidaasia. Näytteet vorteksoitiin kevyesti ja
inkuboitiin kolme tuntia +37˚ C asteessa. Näytteisiin lisättiin ensin 10 µl 5 M HCl:a ja
heti perään 500 µl:aa etyyliasetaattia. Näytteet vorteksoitiin nopeasti ja sentrifugoitiin 2
minuuttia ja 13 000 rpm. Näytteistä otettiin ylin kerros talteen uusiin Eppendorfputkiin. Vanhoihin putkiin lisättiin uudestaan 500 µl:aa etyyliasetaattia ja ne
vorteksoitiin ja sentrifugoitiin kuten edellä. Ylin kerros kerättiin taas talteen ja lisättiin
samaan putkeen, mihin aikaisemmat yläfaasit oli lisätty. Seuraavaksi näytteet vietiin
kuivumaan Speedvaciin (ScanSpeed 40, ScanLAF, Lynge, Denmark ), 50 minuuttia
1300 rpm, jonka jälkeen niihin lisättiin 100 µl metanolia ja siirrettiin HPLCampulleihin. HPLC- analysointi suoritettiin käyttämällä Agilent 1100 HPLC järjestelmää. Pylväänä toimi Zorbax Rc-C18 virtausnopeuden ollessa 1 ml/minuutti.
Ajoliuoksena käytettiin veteen liuotettua 0,08 % trifluoroetikkahappoa (TFA) ja
asetonitriiliin liuotettua 0,08 % TFA:a. Gerberan sekundaarimetaboliitit analysoitiin
gradienttiajona 10 % asetonotriilistä ja 0,08 TFA:sta 90 % asetonitriiliin ja 0,08
TFA:oon. Ajon aika oli 20 minuuttia ja sekundaarimetaboliittiyhdisteitä tarkasteltiin
276 nm:ssä. HPLC ajosta muodostuu kromatogrammi, jossa näkyy yhdisteiden
pitoisuudet piikkeinä eli signaaleina.
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8.5. RNA- eristys

VIGS- käsiteltyjen gerberoiden laitakukkia jauhettiin huhmareessa nestetypen kanssa ja
näytteistä eristettiin mRNA:ta Pine Tree- metodin mukaisesti (Chang ym. 1993). Ensin
eristyspuskuriin lisättiin 2 % merkaptoetanolia, jonka jälkeen se lämmitettiin +65 ˚C.
Sitten jauhettuihin, jäissä oleviin, näytteisiin lisättiin eristyspuskuria ja ne vorteksoitiin.
Tämän jälkeen näytteitä pidettiin vesihauteessa 10 minuuttia +65 ˚C. Näytteet uutettiin
kaksi kertaa kloroformi:isoamylialkoholilla (24:1) ja syntyneet faasit eroteltiin
sentrifugoimalla näytteitä huoneenlämmössä 11 000 rpm10 minuutin ajan. Näytteistä
kerättiin yläfaasi talteen ja niihin lisättiin 10 M LiCl: a ¼ supernatantin tilavuudesta.
RNA: ta saostettiin + 4 ˚C yön yli ja pelletit kerättiin seuraavana päivänä
sentrifugoimalla 20 minuuttia 13 000 rpm + 4 ˚C. Tämän jälkeen pelletit pestiin
kylmällä 70 % EtOH:illa ja sentrifugoitiin +4 ˚C 2 minuuttia 13 000 rpm. Pelletit
kuivatettiin huoneenlämmössä ja lopuksi ne liuotettiin MQ- veteen ja pidettiin jäillä.
Sen jälkeen RNA puhdistettiin Nucleospin RNA Clean-up XS- Kitillä (Qiagen GmbH,
D40724 Hilden). Puhdistetusta RNA:sta mitattiin RNA – pitoisuudet Nanodropilla,
laimennettiin näytteet MQ- vedellä niin, että RNA:ta oli 0.5 µg/µl ja syntetisoitiin
cDNA:ta cDNA Superscript III- entsyymillä (Thermo Fisher Scientific) ohjeen mukaan.

8.6 cDNA- synteesi
Näytteiden kokonaistilavuus oli 10 µl. PCR- putkiin pipetoitiin 7µl vettä, 1 µl polyA
aluketta (100 µM) ja 2 µl RNA (0,5µg/ml). Reaktioseoksia pidetiin PCR- laitteessa 5
min. 65 ˚C:ssa, jonka jälkeen näytteet inkuboituivat jäillä minuutin ajan. Sen jälkeen
putkiin lisättiin puskuriseosta, joka sisälsi yhtä reaktiota kohden 4 µl 5x First – Strand
Bufferia, 1 µl 0,1 M DTT:tä, 1 µl RNase Out (RNAasi-inhibiittori), sekä 1 µl
Superscript III RT- entsyymiä. Näytteiden lopputilavuus cDNA-synteesissä oli 20
µl:/näyte. Näytteitä inkuboitiin 50 °C 30 min.PCR- laitteen lämpötila nostettiin 80 °C 5
min. Näytteitä säilytettiin pakkasessa.

8.7. Polymeraasiketjureaktio (PCR)
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PCR- reaktion reaktioseoksessa käytettiin reaktiota kohden 2,5 µl 10x Dynazyme
puskuria, 0,5 µl dNTP (10 mM) 1,25 µl forward ja reverse alukkeita (100 µM)
(taulukko 1), 0,25 µl Dynazyme polymeraasia (Thermo Fisher Scientific) ja 18 µl MQvettä. PCR- ohjelma oli seuraava: (alkudenaturaatio) 94 ˚C 2 minuuttia, (denaturaatio)
94 ˚C 30 sekuntia, (alukkeiden liittymisvaihe) 58 ˚C 30 sekuntia (pidentymisvaihe) 72
˚C 30 sekuntia. Vaiheet kahdesta neljään toistettiin 24 kertaa ja loppupidennys oli 72 ˚C
astetta ja 7 minuuttia.

8.8 QPCR
QPCR- reaktio suoritettiin käyttämällä Light Cycler ® 480 Real-Time PCR laitteistoa
(Roche, Basel, Sveitsi). PCR reaktioseos (Master Mix) sisälsi 4,5 µl cDNA templaattia,
7,5 LightCycler 480 SYBR Green I Master- seosta ja 1,5 µl (5 µM) geenikohtaisia
alukkeita (taulukko 1). QPCR-tuotteiden detektio perustui SYBR-green kemiaan, jossa
reaktioseokseen lisätty fluoresoiva SYBR-green -yhdiste sitoutuu kaksijuosteiseen
DNA:han. QPCR ohjelma oli seuraava: alkudenaturaatio 95 ˚C astetta ja 10 minuuttia,
jonka jälkeen 45 sykliä toistuvana (denaturaatio 95 ˚C astetta ja 10 sekuntia, alukkeiden
kiinnittyminen 62 ˚C astetta 10 sekuntia, pidentyminen 72 ˚C astetta ja 10 sekuntia.
Suhteelliset ekspressiotasot laskettiin käyttämällä ΔΔCt- metodia (Pfaffl 2001).
Normalisointi endogeenisella kontrollilla:

Ctkohde geeni – Ctendogeeninen kontrolli = ΔCt (lasketaan sekä näytteelle että kalibraattorille,
joka on laitakukka saman kukinnon vastakkaiselta puolelta)
Normalisointi kalibraattorinäytteellä:

ΔCtnäyte – Ctkalibraattori = ΔΔCt
Lasketaan suhteellinen muutos geenin ekpressiossa:

2- ΔΔC
Taulukko 1. PCR ja QPCR- alukkeet
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9. SEKUNDAARIMETABOLIITTIEN ANALYSOIMINEN KALLUKSESTA

Gerberan Regina- lajikkeen kallusta kasvatettiin Gerbera RAG- alustalla (MS- makroja mikroravinteet sekä vitamiinit (Murashige &Skoog 1962) mukaan MS- makrot 25
ml/L, MS- mikrot 5 ml/L, Na-FeEDTA 5 ml/L, MS- vitamiinit 5 ml/L, IAA 0,1 mg/L,
BAP 1,0 mg/L, zeatiini 1,0 mg/L, sakkaroosi 20 g/L, pH 5.6 ja Daishin agar 8,0 g/L)
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9.1 Kallusnäytteiden analysointi ohutlevyn avulla

Gerberan Regina- lajikkeen kallusta kerättiin Eppendorf- putkiin. Näytteitä pidettiin
jäillä ja jokaiseen putkeen lisättiin 500 µl:aa metanolia. Kallusnäytteet hienonnettiin
Eppendorf- putkissa muovisauvan avulla ja sentrifugoitiin huoneenlämmössä 5
minuuttia. Supernatantit kerättiin uusiin putkiin ja niistä haihdutettiin metanoli pois
Speedvacissa (90 minuuttia, 1000 rpm ja 30 ˚C). Lopuksi näytteet liuotettiin 10 µl:aan
metanolia. Näytteiden valmistamisen jälkeen ohutlevykoe eteni aiemmin esitetyn
protokollan mukaisesti.

9.2 Kallusnäytteiden analysointi nestekromatografian (HPLC) avulla

Kalluksesta otettiin terävällä veitsellä paloja. Palat pantiin jo ennalta punnittuihin
Eppendorf- putkiin ja punnittiin uudelleen. Näytteisiin lisättiin 500 µl metanolia, niitä
jauhettiin pienemmäksi tikulla survoen ja ne vorteksioitiin kevyesti. Seuraavaksi
näytteet sonikoitiin 10 minuuttia ja sentrifugoitiin 5 minuuttia ja 10 000 rpm.
Näytteiden supernatantti pipetoitiin uusiin putkiin, sonikoitiin 10 minuuttia ja
sentrifugoitiin 5 minuuttia 10 000 rpm. Näytteet haihdutettiin Speedvacissä ja jokaiseen
lisättiin 100 µl 0,1 M natrium- asetaatti puskuria (pH 5,0). Kallusnäytteiden valmistelu
HPLC:a varten tästä eteenpäin eteni aikaisemmin esitellyn protokollan mukaisesti.

9.3 Proteiinieristys

Kallussolukkoa leikattiin punnittuihin Eppendorf- putkiin ja punnittiin uudestaan
märkäpainon saamiseksi. Putkia pidettiin jäillä koko ajan. Eristyspuskuri valmistettiin
etukäteen. Eristyspuskurina oli MES 50mM pH 6.8, 1 tabletti/10 ml ”Protease Mini
EDTA ”free” ” protease inhibitor coctail Roche sekä 1 % β- merkaptoetanolia.
Eppendorf- putkiin lisättiin 200 µl:aa eristyspuskuria ja kallussolukkoa jauhettiin
sauvalla putkien ollessa jäillä. Kaikista näytteistä haluttiin selvittää sekä liukoiset että
kalvoproteiinit. Sen vuoksi näytteistä erotettiin 50 µl:aa uusiin Eppendorf- putkiin,
joista toisiin lisättiin suoraan 17 µl 4 x näytepuskuria (100 mM Tris-Cl pH 6.9, 20 %
glyseroli, 4 % SDS, 10 % β-merkaptoetanoli ja 0,2 mg/ml bromofenoli sininen)
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kokonaisproteiinien selvittämiseksi. Toiset näytteet sentrifugoitiin (+4 ˚C 5 minuuttia ja
13 000 rpm) ja supernatantti siirrettiin uusiin putkiin, jotta sen sisältämät liukoiset
proteiinit (soluble proteins) saatiin talteen.

9.3.1 Proteiinikonsentraation määrittäminen

Proteiinikonsentraatio määritettiin liukoisista proteiineista käyttämällä Bradfordmenetelmää. Kaikista näytteistä tehtiin laimennos deionisoituun veteen, johon lisättiin
näytettä sekä värireagenssia (198 µl MQ-vettä, 2 µl näytettä ja 50 µl Protein Assay Dye
Reagent Concentrate Bio-Rad ). Nollanäytteeseen tuli näytteen tilalle 2 µl MQ- vettä.
Laimennokset pipetoitiin tasapohjaisen 96- levyn kaivoihin ja huolellisen sekoittamisen
jälkeen levy sai inkuboitua huoneenlämmössä 10 minuuttia. Proteiinipitoisuuksien
mittaamiseen käytettiin absorbanssia A595 (iMark Microplate Reader Bio Rad ).

9.3.2 SDS-PAGE- geelielektroforeesi
Mittauksen jälkeen näytteisiin lisättiin 17 µl 4 x näytepuskuria ja keitettiin 5 minuuttia.
Geelit ajettiin Mini- PROTEIN Tetra cell – geelielektroforeesilaitteella (Biorad)
käyttäen ajopuskuria (Tris base 3,0 g/glycine 14,4 g/1,0 g/1000 ml MQ- vettä). Näytteet
(5 µg liukoista proteiinia/näyte) ladattiin SDS-Page-geelille (Mini-PROTEIN TGXTM
Precast Gel, Bio-Rad). Geeliä ajettiin, kunnes näyterintama oli ajautunut geelin
alareunaan (30 minuuttia, 200 V).

9.3.3 Western blot
Geeliä huuhdottiin 10 minuuttia siirtopuskurissa. Kalvosta (Amersham Hybond-ECL
nitrocellulose) leikattiin hieman geeliä isompi pala ja suodatinpaperista leikattiin paloja
(10 kpl 6,5 cm x 9,5 cm) proteiinien siirtoa varten. Suodatinpapereista viisi kappaletta
kasteltiin siirtopuskurissa ja siirrettiin pinseteillä blottauslaitteen (Bio-Rad Trans-Blot
Turbo) tarjottimelle. Kalvo kasteltiin myös siirtopuskurissa ja siirrettiin
suodatinpaperien päälle. Kalvon päälle aseteltiin varovasti geeli ja loput viisi
siirtopuskurissa kasteltua suodatinpaperia vielä geelin päälle. Proteiinien siirto geeliltä
kalvolle kesti 30 minuuttia (25 V, 1.0 A).
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Proteiinien kalvolle siirtämisen jälkeen kalvo huuhdeltiin MQ- vedellä, jonka jälkeen
kalvo värjättiin Poinceau S- värillä (0,2 g Poinceau S, 5 ml jääetikkahappoa /200 ml
MQ- vettä) ravistelussa 60 minuuttia. Värjäyksen jälkeen kalvo huuhdeltiin vedellä ja
pestiin tTBS:llä (1 M Tris-Cl pH 7.5 20 ml, 5 M NaCl 30 ml, 100 µl Tween 20/1000 ml
MQ- vettä) huoneenlämmössä viisi min. Kalvoa inkuboitiin yön yli +4 ˚C asteessa 5 %
maitojauhetta sisältävässä blokkauspuskurissa (5 g rasvaton maitojauhe/ tTBS 100 ml).
Työtä jatkettiin pesemällä kalvoa tTBS:llä ravistelussa 3 x10 minuuttia. Sen jälkeen
kalvoa inkuboitiin primaarivasta-aineliuoksessa (blokkauspuskuri 10 ml ja 1:2500
primaarivasta-aine α2PSIII boost) tunnin ajan +4 ˚C asteessa ravistelussa. Kalvoa
pestiin ensin 3 x 10 minuuttia tTBS:llä ja sitten sen annettiin inkuboitua ravistelussa
huoneenlämmössä sekundaarivasta-aineliuoksessa (blokkauspuskuri 10 ml ja 1: 8000
Anti-rabbit lgG, HRP linked Antibody) tunnin ajan. Sekundaarivasta-aine saatiin
membraanilta pois pesemällä sitä 4 x 10 minuuttia tTBS:llä ravistelussa. Välittömästi
pesujen jälkeen membraani membraani käsiteltiin ECL-reagenssilla ja valotettiin
filmille (Hyperfilm ECL, Amersham) käyttämällä ECL – reagenssia (Western Blotting
Detection Reagent, Amersham).

10. TULOKSET

Tässä tutkielmassa selvitettiin, millaisilla menetelmillä gerberan polyketidisyntaaseja
voidaan tutkia. Lisäksi haluttiin erityisesti selvittää, osallistuuko gerberan G2PS2entsyymi HMC:n biosynteesiin. Polyketidisyntaasien tutkimusmenetelmien sopivuutta
selvitettiin ensiksi kartoittamalla, mitkä gerberan lajikkeista sisältävät Asteraceaeheimolle tyypillistä 4-hydroksi-5- metyylikumariinia (HMC). Lisäksi tutkittiin milloin
olisi paras hetki hiljentää g2ps2- geeni VIGS- menetelmällä ja onko hiljentämisellä
vaikutusta HMC:n määrään gerberassa. Lisäksi tehtiin kokeita gerberan kalluksella ja
tutkittiin sisältääkö gerberan kallus HMC: a.

41
10.1 Sopivan gerbera- lajikkeen valitseminen VIGS- kokeeseen

Selvitimme, mikä gerberan lajikkeista sopii käytettäväksi VIGS- kokeessa. Tutkittavat
lajikkeet olivat Regina, Grizzly ja President. Jauhetuista terälehtinäytteistä tehtiin βglukosidaasikäsitellyt metanoliuutteet, joista ajettiin näytteet HPLC:lla. Kokeissa
selvisi, että sekä Regina- että Grizzly- lajikkeissa näkyi 4-hydroksi-5metyylikumariinipiikki 11.142 minuutin kohdalla (kuva 19A). President- lajikkeen
laitakukissa HMC:a ei löytynyt (kuva 19B). Muita tunnistetavia piikkejä olivat
gerberiini (retentioaika Grizzly- lajikkeella 4.750 minuuttia ja Regina- lajikkeella 4,737
minuuttia, TAL (retentioaika Grizzly- lajikkeella 4,45 minuuttia, President- lajikkeella
5,444 minuuttia ja Regina- lajikkeella 5,441 minuuttia) ja naringeniini (retentioaika
Grizzly- lajikkeella 11.586 minuuttia, President- lajikkeella 11,602 minuuttia ja Reginalajikkeella 11,576 minuuttia (kuva 20). Grizzly- ja Regina- lajikkeista löytyi samat
yhdisteet, mutta President- lajikkeesta puuttui näiden tutkimusten perusteella sekä
kumariini että gerberiini. Retentioajan lisäksi piikkien tunnistuksessa käytettiin apuna
kontrolleina käytettyjen yhdisteiden UV-spektriä, jota verrattiin näytteestä havaitun
piikin spektriin (kuva 21). Oletettujen TAL-piikkien osalta spektri ei täysin vastannut
vastaavaa kontrollispektriä, kun taas HMC- ja gerberiini- piikkien spektrit olivat lähes
identtiset kontrolleihin verrattuna. Kaikkien HPLC- menetelmällä analysoitujen
näytteiden 11,140 minuutin kohdalla muodostuneita piikkejä verrattiin HMC:n
kontrollipiikkiin (kuva 19).
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Kuva 19. HPLC- analyysi kolmen gerbera lajikkeen sekundaarimetaboliiteista. A) Grizzly, B) President ja
C) Regina.
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Kuva 20. Kontrollien retentioajat a) TAL, b)HMC, ja c)gerberiini
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Kuva 21. A) TAL- kontrollin spektri B) President- lajikkeesta löytynyt TAL:n tyyppisen yhdisteen
spektri. C) gerberiinin kontrollispektri D) President- lajikkeen gerberiinispektri E) HMC kontrollispektri
F) HMC Grizzly- lajikkeen HMC-spektri.

10.2 g2ps2- geenin hiljentäminen VIGS- menetelmällä

Kahteen ensimmäiseen VIGS- kokeeseen valittiin Grizzly- lajike, sillä se sisälsi HMC:
a. Ensimmäisessä VIGS- käsittelyssä käsiteltiin yhteensä 18 kasvia, joista kahdeksan
kappaletta käsiteltiin infiltraatiomediumilla, johon oli lisätty pTRV1- ja pTRV2 G2PS1konstruktit. Lisäksi kahdeksan kasvia käsiteltiin infiltraatiosuspensiolla, johon oli
lisätty pTRV1- ja pTRV2 G2PS2- konstruktit. Positiivisena kontrollina toimi G2PS1konstrukti. Negatiivisena käsittelykontrollina käytettiin kahta gerberan Grizzlylajiketta, joiden kukkavanaan raaputettiin infiltraatiomediumia, joka sisälsi pTRV1- ja
pTRV2- konstruktit.
Ensimmäisellä VIGS- kerralla käsiteltiin kukintoja, jotka olivat kehitysasteilla 1-6.
Gerberan kukinnoista kerättiin ensimmäiset terälehtinäytteet, kun infiltraatiosta oli
kulunut kymmenen päivää. Laitakukkanäytteiden keruuta jatkettiin, kunnes
viimeinenkin käsitelty kukinto oli saavuttanut kahdeksannen kehitysasteen.
VIGS- käsittely toistettiin toiseen kertaan Grizzly- lajikkeella, jolloin käsiteltiin
kahdeksan kasvia infiltraatiomediumilla, joka sisälsi pTRV1- ja pTRV2 G2PS2-
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konstruktit sekä kuusi kasvia pTRV1- ja TRV2 G2PS1- konstruktit sisältävällä
infiltraatiomediumilla. Mukana oli myös kaksi kontrollikasvia, joita infiltroitiin
infiltraatiomediumilla, joka sisälsi pTRV1- ja pTRV2- konstruktit. Tässä toisessa
VIGS- käsittelyssä käsiteltiin erityisesti kukintoja 1-3 kehitysasteella. Näytteet kerättiin
11 päivää infiltraation jälkeen samalla tavalla kuin ensimmäisessä VIGS- käsittelyssä.
Kukinnot olivat tuolloin kehitysasteilla 3-6,5. Regina- lajiketta VIGS- käsiteltiin kerran.
Silloin infiltroitiin kuusi kasvia pTRV1 ja TRV2 G2PS2- käsittelyllä ja kaksi kasvia
kontrollikäsittelyllä. Laitakukkanäytteet kerättiin kukinnoista kymmenen päivää
infiltraation jälkeen.
10.2 VIGS- käsitellyistä kasveista kerättyjen laitakukkanäytteiden analysointi
Tarkoituksena oli etsiä näytteet, jotka sisälsivät viruskonstruktit TRV1 ja TRV2G2PS1
sekä TRV1 ja TRV2G2PS2. Ensimmäisestä VIGS- käsittelystä analysoitiin 22 näytettä
PCR:n avulla. Kerätyistä laitakukkanäytteistä eristettiin ensin RNA:ta, josta
syntetisoitiin cDNA:ta, jota käytettiin templaattina PCR-reaktioissa. PCR-reaktioissa oli
aina mukana gerberan laitakukkanäyte sekä viruspuolelta, eli raaputetulta puolelta, että
kukinnon vastakkaiselta puolelta. Jos vastakkaisesta näytteestä ei löytynyt virusta niin
sitä voitiin käyttää kontrollina sekä kalibraattorina qPCR:ssä, koska siinä ei oletettavasti
kohdegeenien 2ps1 tai 2ps2 hiljentymistä ollut tapahtunut.
Raaputetun puolen näytteistä 17b7, 17b12, 17b42, 2PS36 löytyi TRV RNA1- virusta.
Kohdegeeninä tässä näytteessä oli g2ps2 (kuva 22). Kahdesta näytteestä löytyi sekä
TRV RNA1- virusta että TRV RNA2- virusta (kuva 18). Kohdegeeninä näissä kahdessa
näytteessä oli g2ps1.Toisesta VIGS- käsittelystä analysoitiin 20 näytettä PCR:n avulla,
joista kahdesta löytyi TRV RNA1- virusta. TRV RNA2- virusta ei havaittu yhdestäkään
toisen käsittelykerran analysoiduista näytteistä. Ohutlevyn avulla laitakukkanäytteitä
analysoitiin 20 kappaletta (kuva 23). Samoista näytteistä tehtiin myös PCR. TRVvirusta ei löytynyt yhdestäkään analysoidusta 20 näytteestä. Eroja ei näkynyt myöskään
ohutlevynäytteissä kuvat 24 ja 25).
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Kuva 22. TRV RNA:n havaitseminen PCR:n avulla

Kuva 23. TRV RNA:n havaitseminen PCR:n avulla

TRV1 17b7
TRV1 17b7c
TRV1 kontrollikasvi
TRV1 kontrollikasvi c
TRV1 17b12
TRV1 17b12 c
TRV1 positiivinen
kontrolli
TRV1 negatiivinen
kontrolli
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Kuva 24. TLC- levyllä analysoidut näytteet. Ajoliuoksena metanoli + dikloorimetaani- liuos UV 254.

Kuva 25. TLC- levyllä analysoidut näytteet. Ajoliuoksena metanoli + dikloorimetaani- liuos UV 366.

10.3 TRV- virusta sisältävien näytteiden qPCR- tulokset
TRV-virusta sisältävistä näytteistä mitattiin hiljennyksen kohteena olevien geenien
ekspressiotasot kvantitatiivisella real-time PCR:llä (qPCR). Kokeessa käytettiin
suhteellista kvantitaatiota, jolloin ei tarvita standardisuoraa. Kohdegeenien
ekpressiotasoa käsitellyssä näytteessä (laitakukka, josta löydettiin virusta) verrattiin ns.
kalibraattorinäytteeseen (laitakukka saman kukinnon vastakkaiselta puolelta).
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Tutkittavat näytteet olivat 17b7, 17b12 ja 17b42, joissa hiljennyksen kohdegeeninä oli
g2ps2 sekä 2PS36, jossa kohdegeeninä oli g2ps1. Vaikka kyseisistä näytteistä ei PCRanalyysissä löytynytkään TRV2:sta, haluttiin asia varmistaa vielä qPCR:n avulla.
Mukana oli myös vastaavat näytteet kontrollikasveista, jotka oli käsitelty tyhjillä
virusvektoreilla (TRV-2 ei siis sisältänyt kohdegeenin fragmenttia).
Näytteille tehtiin cDNA- synteesi jo aikaisemmin kuvatun protokollan mukaan ja
RNA:ta lisättiin 0,5 µg/reaktio. Jokaisesta näytteestä tehtiin qPCR-reaktio. Käytettyjen
alukkeiden nimet ja sekvenssit on esitelty taulukossa 1 (s.33). Jokaisesta reaktiosta
tehtiin kolme teknistä toistoa. Tällöin logaritmisessa monistumisvaiheessa qPCRlaitteen detektoima fluoresenssi on verrannollinen monistuvan DNA:n määrään. Mitä
enemmän näytteessä on cDNA:ta, sitä aikaisemmin logaritminen vaihe alkaa. Muutos
geenin ekpressiossa saadaan laskettua logaritmisen vaiheen alkupisteiden eli ns. Ct
arvojen perusteella. Tulosten normalisoinnissa endogeenisinä kontrolleina käytettiin
kahta ns. housekeeping-geeniä, gadph:ta ja aktiinia. Näiden kahden geenin ajatellaan
ekspressoituvan solussa jatkuvasti samantasoisesti. Geenien suhteelliset ekspressiot
laskettiin käyttämällä qPCR-mittauksista saatuja Ct arvoja seuraavasti:

Normalisointi endogeenisella kontrollilla:

Ctkohde geeni – Ctendogeeninen kontrolli = ΔCt (lasketaan sekä näytteelle että kalibraattorille,
joka on laitakukka saman kukinnon vastakkaiselta puolelta)
Normalisointi kalibraattorinäytteellä:

ΔCtnäyte – Ctkalibraattori = ΔΔCt
Lasketaan suhteellinen muutos geenin ekpressiossa:

2- ΔΔC

qPCR-tulokset on esitetty taulukossa 2. Jos 2- ΔΔC =1, ei geenien ilmenemisessä ole eroa
näytteen ja kalibraattorin välillä. Jos arvo on yli yksi, geeni on aktivoitunut ja jos arvo
on alle yksi, geeni on hiljentynyt.
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g2ps217b- näytteistä ainoastaan yksi oli hieman hiljentynyt (g2ps2 17b42), kun se oli
normalisoitu suhteessa sekä aktiiniin että gadph- geeneihin. Näyte g2ps1 36 oli
aktivoitunut selvästi normalisoitaessa kummalla tahansa emdogeenisista kontrolleista.

Taulukko 2. qPCR tulokset

suhteellinen muutos geenien ekspressiossa (2- ΔΔC)
Näytteet

g2PS2

g2PS2

g2PS1

g2PS1

(endogeeninen

(endogeeninen

(endogeeninen

(endogeeninen

kontrolli aktiini)

kontrolli gapdh)

kontrolli aktiini)

kontrolli gapdh)

17b7

4,79

6,20

1,59

2,07

17b12

2,24

2,98

3,23

4,30

17b42

0,96

0,76

1,77

1,39

2PS36

20,25

28,08

3,34

4,63

Kontrolli

2,20

0,94

2,31

0,98

vigs

10.4 Gerberan vihreä kallus sisältää pieniä määriä kumariinia ja gerberiiniä

Koska VIGS- menetelmän käytössä ilmeni ylitsepääsemättömiä haasteita, päätettiin
kokeilla g2ps2- ja g2ps3- geenien ylituottoa gerberan Regina- lajikkeen kalluksessa.
Tätä tarkoitusta varten selvitettiin sisältääkö kallus mielenkiinnon kohteina olevia
sekundaarimetaboliitteja, erityisesti 4-hydroksi-5-metyyli-kumariinia. Jos HMC:ta ei
löydy kalluksesta paljon, kallusta voisi hyödyntää jatkotutkimuksissa. Ohutlevynäytteen
(kuva 26) mukaan kallus ei sisältänyt HMC:ta, mutta HPLC- analyysistä selvisi, että
Reginan kallussolukko sisälsi pieniä määriä sekä gerberiiniä että HMC:a (kuva 27).
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UV 254

UV 366
Kuvassa 26.ultravioletti valon (UV254 ) alla kuvattujen ohutlevyjen mukaan näyttää siltä, että gerberan
kallussolukossa (kaistat 5-7) ei ole gerberiiniä, mutta Grizzlystä ja Presidentistä sitä löytyy (kaistat 8-10).
Grizzlyssä gerberiiniä näyttäisi olevan vielä enemmän kuin Presidentissä.

Kuva 27. Gerberan Regina- lajikkeen vihreä kallus sisältää pieniä määriä gerberiiniä (4.758 minuuttia) ja HMCkumariinia (11.149 minuuttia) HPLC- analyysin mukaan.
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10.5 Kalluksessa ekspressoituu sekä g2ps1- että g2ps2- geenit

Gerberan Regina- lajikkeen kalluksen geenien ekspressioita haluttiin tarkistaa
kalkonisyntaasien ja pyronisyntaasien osalta (kuva 28). Tuloksena oli, että vihreässä
kalluksessa ekspressoitui g2ps1 ja g2ps2- geenit, mutta juurispesifinen g2ps3 ei. Aktiini
toimi tässä PCR- reaktiossa kontrollina, jonka avulla pystyttiin varmistamaan, että
jokaisessa näytteessä oli käytetty saman verran RNA:ta.

Kuva 28. PCR- reaktion geelikuvasta näkyy, että kallusnäytteissä ekspressoituu sekä g2ps1- että g2ps2geenit. Kuvasta näkyy myös, että aktiinigeeni on ekspressoitunut kallussolukossa.

10.6 Western blot- menetelmän avulla kalluksesta tunnistettiin kalkonisyntaasityyppinen proteiini
Gerberan Regina- lajikkeen vihreästä kalluksesta eristettiin ja tunnistettiin proteiineja
Western blot- menetelmän avulla (kuva 29), jotta nähtäisiin ovatko kalkonisyntaasit tai
kalkonisyntaasin tyyppiset geenit ekspressoituneet ja tuottaneet proteiineja. Kuvasta
nähdään, että kalluksesta on löytynyt oikean kokoista proteiinia (noin 40 kDa), jonka
primaarinen vasta-aine on tunnistanut. Tämä proteiini on jokin kalkonisyntaasityyppisistä proteiineista eli G2PS1, G2PS2 tai G2PS3.

52

Kuva 29. Kalluksesta tehty Western blott. Kuvassa näkyy selkeä vyöhyke 40 kDa:nin kohdalla.

11.TULOSTEN TARKASTELU

Tässä tutkimuksessa haluttiin löytää erilaisia menetelmiä, joiden avulla voitaisiin tutkia
gerberan polyketidisyntaaseja. Aluksi selvitettiin nestekromatografian (HPLC) avulla,
mitkä gerberan lajikkeista sisälsivät 4- hydroksi-5- metyylikumariinia (HMC). VIGSkäsittelyn avulla kokeiltiin gerberan g2ps1 ja g2ps2 -geenien hiljentämistä ja sen
jälkeen tutkittiin vielä ohutlevyn (TLC), PCR:n ja HPLC:n avulla gerberan kallusta.

Jotta VIGS- menetelmä voitaisiin ottaa käyttöön gerberalla, tärkeimpiä kriteerejä olivat,
että lajikkeen tuli sisältää HMC:a ja sen piti olla sopivan herkkä TRV- virukselle.
Aikaisemmassa tutkimuksessa (Deng ym. 2012) selvitetttiin 12 gerberalajikkeen
herkkyyttää VIGS- menetelmälle. Tutkimuksen perusteella oli tiedossa, että Presidentlajike ei sovellu VIGS- menetelmän käyttöön liiallisten viruksen aiheuttamien
tautioireiden takia, kun taas Grizzly- lajike on sopivan herkkä TRV- virukselle. Tässä
tutkimuksessa todetiin, että se myös sisälsi HMC:a ja sen vuoksi Grizzly- lajike valittiin
VIGS- kokeeseen.
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Tässä kokeessa tarkoituksena oli hiljentää G2PS2- geeni ja jos hiljennys onnistuu, niin
tutkia onko sillä vaikutusta HMC:n tuotantoon. Grizzly- lajikkeeseen tehty VIGS- koe
onnistui periaatteessa, sillä TRV1- virusta löytyi kuudesta näytteestä ja kahdesta
näytteestä löytyi sekä TRV1- virusta että TRV2- virusta. Koska vain kahdesta näytteestä
löytyi molempia viruksia, eikä näissä kahdessa näytteessä havaittu geenien hiljenemistä,
VIGS- käsittelyn vaikutusta HMC:n tuotantoon ei selvitetty sen pidemmälle.
Jos olisimme halunneet tutkia HMC:a VIGS- menetelmän avulla lisää, QPCR- koe olisi
pitänyt toistaa, koska rinnakkaisten näytteiden välillä oli niin paljon heittoa. Jätimme
sen silloin kuitenkin tekemättä ja siirryimme tutkimaan tutkimuskohdetta muun muassa
gerberan kalluksen avulla.

11.1. VIGS- menetelmään sisältyi haasteita

Geenin hiljennyksen onnistumisen suurimpana haasteena, VIGS- menetelmää
käytettäessä, oli g2ps2:n aikainen ekspressoituminen gerberassa (Deng 2012). VIGSkokeen tarkoituksena oli hiljentää g2ps1- ja g2ps2- geenit ja katsoa onko sillä vaikutusta
gerberiinin tuotantoon (g2ps1) ja 4-hydroksi-5-metyylikumariinin tuotantoon (g2ps2).
G2ps1 – geenin hiljentäminen olisi toiminut VIGS-menetelmän positiivisena
kontrollina, koska tiedetään jo, että kyseinen geeni vastuussa gerberiinin tuotosta.
Koska molemmat geenit ekspressoituvat jo gerberan kukinnon ensimmäisellä
kehitysasteella, gerberiinin ja kumariinin tuotannot olivat todennäköisesti ehtineet jo
käynnistyä ennen kuin geenit saatiin hiljennettyä. Sen vuoksi, vaikka geenit olisivatkin
hiljentyneet VIGS:n vaikutuksesta, todennäköisesti HMC:n ja gerberiinin määrissä ei
olisi ollut suurta muutosta.
Tutkittaessa gerberan Regina- lajikkeen vihreää kallusta, huomattiin, että g2ps1- ja
g2ps2- geenit olivat ekspressoituneet siinä. Tämä tutkimustulos on samassa linjassa
aikaisempaan tulokseen nähden, että g2ps1- ja g2ps2- geenit ekspressoituvat aikaisin
gerberan kukinnossa ja nyt tiedetään, että ekspressoituminen tapahtuu jo kalluksessa.
Toinen haaste, joka liittyi VIGS- menetelmään, oli sopivan markkerin puute. Yleinen
reportterigeeni gerberalla on ollut gerbera phytoene desaturase (GPDS), joka vaikuttaa
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muun muassa karotenoidien biosynteesiin ja klorofyllin vakauteen (Qin ym. 2007).
Tällöin tiedetään, että virusta on todennäköisesti löydettävissä kasvin vaalean
laikukkaissa osissa. Tässä tutkimuksessa sitä ei voitu kuitenkaan käyttää, koska GDPS:
n käyttö g2ps1:n kanssa VIGS- vektorissa hiljentää myös g2ps1:n geenin (Deng ym.
2012).
G2PS1- entsyymi ja sitä koodaava geeni ovat olleet tärkeä tutkimuskohde, koska ne
osallistuvat gerberiinin ja parasorbosidin biosynteesiin. Gerberiini ja parasorbosidi ovat
puolestaan tärkeitä yhdisteitä gerberan puolustautuessa taudinaiheuttajia ja kasvinsyöjiä
vastaan (Koskela ym. 2011). G2ps1 toimii heti biosynteesireitin alussa ja sen vuoksi sen
tahaton hiljentäminen vaikeuttaisi omalta osaltaan biosynteesireitin muiden entsyymien
tutkimista. Lisäksi g2ps1- geenin hiljentäminen voisi hiljentää myös muut g2ps- geenit,
koska nämä geenit ovat hyvin homologisia.
VIGS- menetelmän haasteena on myös se, että se vie aikaa. Kokeen toteuttaminen vie
noin kuusi kuukautta.

11.2. Gerberan kalluksella tehdyt tutkimukset ovat lupaavia

VIGS- menetelmistä johtuvien ongelmien vuoksi, G2PS2:n merkitystä HMC:n
tuotannossa päätettiin alkaa selvittää gerberan kalluksen avulla. Vaikka tutkittavat
geenit näyttivät ekspressoituvan Regina- lajikkeen vihreässä kalluksessa, ohutlevy- ja
HPLC-analyysin mukaan kalluksessa oli kuitenkin vain hyvin pieniä määriä HMC:tä.
Western blott-analyysissä näkyi, että kalluksesta löytyy G2PS1:n kaltainen proteiini.
Koska primaarinen vasta-aine tunnistaa kaikki G2PS1:n kaltaiset proteiinit, on kuitenkin
vaikea sanoa, mikä niistä on ollut transloituneena kalluksessa. Koska kalluksen
gerberiini- ja hydroksikumariinipitoisuudet olivat hyvin matalia, oletettiin kalluksen
soveltuvan hyvin kandidaattiproteiinien ylituottokokeisiin.

Molemmissa käyttämissäni menetelmissä oli omat etunsa ja haasteensa. VIGSmenetelmä oli selkeä ja helposti lähestyttävä ja sillä oli saatu hyviä tuloksia
kalkonisyntaaseja tutkittaessa (Deng ym. 2012). Minun tutkimukseeni tämä menetelmä
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ei kuitenkaan sopinut markkerin puuttumisen ja tutkimuskohteena olleen G2PS2geenin aikaisen ekspressoitumisen vuoksi. Markkerin puuttumisen takia oli vaikeaa ja
aikaa vievää löytää näytteitä, joista löytyi molemmat TRV-virukset.
Gerberan kalluksen tutkiminen ja sen sekundaarimetaboliittien selvittäminen osoittautui
hedelmälliseksi ja kalluksen avulla voisi tulevaisuudessa saada lisätietoa gerberan
sekundaarimetaboliasta ja niiden biosynteesistä vastaavista entsyymeistä.

12. JOHTOPÄÄÄTÖKSET
Grizzly- ja Regina- lajikkeet sisältävät HMC:ta. President- lajikkeessa sitä ei esiintynyt.
VIGS- menetelmä on työläs ja aikaa vievä, eikä soveltunut G2PS2- geenin
hiljentämiseen.
Gerberan Regina- lajikkeen sisältää pieniä määriä HMC:ta ja gerberiiniä HPLCanalyysin mukaan. Sen sijaan ohutlevyllä gerberiiniä tai HMC:a ei havaittu. Sekä
G2PS1 että G2PS2 ekspressoituvat Reginan kalluksessa. Western Blot-analyysissä
vasta-aine tunnisti gerberan polyketidiperheeseen kuuluvia proteiineja. Koska
kalluksessa havaittiin vain pieniä määriä HMC:a, sen ajateltiin sopivan ylituottoa
varten. Proteiinin ylituoton avulla voidaan tutkia lisää polyketidisyntaasien toimintaa
kalluksessa ja saada mahdollisesti syntetisoitua suurempia määriä HMC:a, jolloin
saadaan todisteita kandidaattigeenin roolista HMC-synteesissä.
EPILOGI
HMC:n biosynteesin tutkiminen jatkui tämän pro-gradu- työn päätyttyä. G2ps2 ja
g2ps3- geenien funktioita tutkittiin siirtämällä nämä geenit tupakkaan (Nicotiana
benthamiana) ja niiden syntetisoimat lopputuotteet analysoitiin β-glukosidaasikäsittelyn
jälkeen. Tutkimustuloksena selvisi, että transgeeninen tupakka sisälsi 4,7-dihydroksi-5metyylikumariinia. Myös kalluksella tehtiin lisätutkimuksia. G2ps2 ja g2ps3- geenit
yliekspressoitiin CaMV 35 promootterin kanssa ja lopputulos oli, että gerberan
transgeenisessä kalluksessa oli syntetisoitunut HMC: a. Näistä tutkimuksen kohteena
olleista kalluksista kasvatettiin kasvit, joista havaittiin, että HMC:a oli syntetisoitunut
myös sellaisiin kasvinosiin, joissa sitä ei yleensä esiinny. Näitä kasvinosia olivat
esimerkiksi varsi ja suojuslehti. Gerberan g2ps2 ja g2ps3- geenien ekspressoituminen
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selvitettiin ja kävi ilmi, että g2ps2 ekspressoituu kasvin maanpäällisissä osissa ja g2ps3
gerberan juurissa (Pietiäinen ym. 2016).
Tutkimuksessa selvisi myös, että g2ps2 tuottaa HMC:a lehdissä ja g2ps3 tuottaa, sitä
juurissa.
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