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Tutkimuksen tausta ja tavoitteet: Kanan avidiini (AVD) ja avidiinin kaltaiset geenit 
1–7 (AVR:t 1–7) kuuluvat samaan geeniperheeseen. AVD-geenin ilmentymistä on 
aikaisemmin tutkittu proteiinitasolla, ja sen tiedetään ilmentyvän toisaalta 
progesteronisäätelyn alaisuudessa ja toisaalta tulehduksen tai kudosvaurion 
indusoimana. Ilmentymisen säätelyn molekyylitason yksityiskohtia ei kuitenkaan 
tunneta. AVR-geenien ilmentymistä on tutkittu vasta alustavasti. 
Kaksoismolekyylimajakka-FRET-koettimet (dual FRET molecular beacons) ovat 
erittäin herkkä ja vähäisen taustasignaalin tuottava menetelmä, joka mahdollistaa 
spesifisen kohdegeenin ilmentymisen ja lokalisaation tutkimisen sekä kvantitatiivisen 
mittaamisen reaaliajassa elävissä soluissa. Tutkimuksen päätavoitteina olivat 
kaksoismolekyylimajakka-FRET-menetelmän kehittäminen AVD- ja AVR4/5-geenien 
ilmentymisen ja lokalisaation tutkimiseen elävissä soluissa sekä kvantitatiivisen RT-
PCR -menetelmän kehittäminen AVD- ja AVR4/5-geenien ilmentymisen mittaamiseen. 
Tutkimusmenetelmät: AVD- ja AVR4/5-mRNA:ta tuotettiin bakulovirus-
tuottosysteemin avulla hyönteissoluissa. Tuoton onnistuminen varmistettiin 
proteiinitasolla Western blotilla; RNA-tasolla agaroosigeelillä ja tavallisella RT-
PCR:llä. mRNA-pitoisuudet määritettiin kvantitatiivisella reaaliaikaisella RT-PCR:llä. 
AVD:n ja AVR4/5:n mRNA:n kuvantaminen elävissä soluissa tehtiin 
kaksoismolekyylimajakoiden avulla, jotka kuljetettiin soluihin elektroporaatiolla. Elävät 
solut kuvattiin elävien solujen fluoresenssimikroskoopilla. 
Tutkimustulokset: AVD- ja AVR-proteiinien sekä mRNA:iden tuotto hyönteissoluissa 
onnistui. Avidiinin mRNA-pitoisuus kasvoi infektion edetessä sekä tavallisessa että 
kvantitatiivisessa RT-PCR:ssä. AVR4/5:n kohdalla ei voitu havaita samanlaista kasvua, 
minkä lisäksi menetelmien tuloksissa oli ristiriitaa. Kaksoismolekyylimajakkaparien 
signaali–tausta-suhde oli in vitro -kokeissa huono, mutta FRET-tehokkuus hyvä. 
Kaksoismolekyylimajakat lokalisoituivat elävissä soluissa tumaan, mikä ei 
todennäköisesti vastannut oikean kohteen lokalisaatiota. Luovuttajamolekyylimajakan 
epäspesifinen taustasignaali väheni FRET-signaalissa. 
Johtopäätökset: AVD- ja AVR4/5-geenien ilmentymisen mittaaminen kvantitatiivisella 
RT-PCR -menetelmällä onnistui, ja menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää AVD- ja 
AVR-geenien ilmentymisen tutkimisessa. Kaksoismolekyylimajakoiden tumalokali-
saation syynä elävissä soluissa oli todennäköisesti käytössä ollut liian suuri 
koetinpitoisuus. Menetelmää varten joudutaan vielä tekemään lisäkokeita. 
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Background and aims: Chicken avidin (AVD) and avidin-related genes 1–7 (AVRs 1–7) 
all belong to the same gene family. The AVD gene expression has previously been 
studied only at protein level. In the chicken, it is synthesized in the oviduct in response 
to progesterone and in several tissues of both sexes in connection with inflammation 
and tissue damage. Molecular details of the regulation of expression are still unknown. 
Only preliminary studies exist on the expression of AVR genes. Dual FRET molecular 
beacons are highly sensitive novel probes that convert target recognition into a 
fluorescence signal with low background even in the presence of unbound probes. 
Approach provides sensitive real time detection, localization, and quantification of 
spesific mRNA in living cells. The main aims of this study were to establish a dual 
FRET molecular beacon method for studying AVD and AVR4/5 gene expression and 
localization in living cells, and to develop a quantitative RT-PCR assay for determining 
the levels of AVD and AVR4/5 gene expression. 
Methods: mRNAs for AVD and AVR4/5 were produced using a baculovirus–insect 
cell expression system. The outputs of proteins and mRNAs were verified with Western 
blot and RT-PCR assays, respectively. The levels of AVD and AVR4/5 gene expression 
were determined with quantitative RT-PCR. The live cell imaging of AVD and AVR4/5 
mRNAs were done with dual FRET molecular beacons, which were delivered in cells 
by electroporation. Live cells were photographed with live cell fluorescence microscope. 
Results: The production of both AVD and AVR4/5 proteins and mRNAs in insect cells 
were succesful. mRNA levels of avidin increased with infection time in both RT-PCR 
and qRT-PCR assays. Same pattern was not seen in AVR4/5 expression, in addition 
which there were discrepancy between method results. Signal-to-background ratios of 
dual FRET molecular beacon pairs were low in vitro, but their relative FRET 
efficiencies were high. In live cell imaging with dual FRET molecular beacons, nuclear 
localization was seen. Nuclear localization was most probably non-spesific. Background 
fluorescence from the donor molecular beacon decreased when using FRET optics. 
Conclusions: The determining of AVD and AVR4/5 gene expression with quantitative 
RT-PCR was succesful, and the method can be utilized in studying AVD and AVR gene 
expression in the future. Non-spesific nuclear localization was most likely due to too 
high probe concentration in use. Additional tests are needed for the dual FRET 
molecular beacons to acchieve better signal-to-background ratios and the method to 
function properly. 
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Lyhenteet ja vierasperäiset sanat 
AcMNPV Autographa californica multiple nuclear polyhedrosis virus 
AVD Avidin (avidiini) 
AVR4/5 Avidin related gene 4/5 (avidiinin kaltainen geeni 4/5) 
cDNA complementary DNA (mRNA:lle komplementaarinen DNA) 
DD Differential display 
Ex vivo kehon ulkopuolella 
FACS Fluorescence activated cell sorting 
FRET fluorescence resonance energy transfer (fluoresenssin 

resonanssienergian siirto) 
GFP Green fluorescent protein 
In situ paikanpäällä, paikallaan 
In vitro keinotekoisissa olosuhteissa, kuten koeputkessa tai 

kasvatusalustalla 
In vivo elimistössä tai solussa 
NASBA Nucleic acid sequence based amplification 
MB Molecular beacon (molekyylimajakka, MM) 
mRNA messenger ribonucleic acid (lähetti-ribonukleiinihappo) 
ODN oligodeoxynucleotide (oligodeoksinukleotidi) 
pi post infection (infektion jälkeen) 
PNA peptide nucleic acid (peptidi-nukleiinihappo) 
qRT-PCR Quantitative reverse transcription polymerase chain reaction 
QUAL-koettimet Quenched auto-ligation probes 
RDA Representational difference analysis 
RNAi RNA interference 
RPA RNase protection assay 
RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction 
SAGE Serial analysis of gene expression 
SDS-PAGE Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

(natriumdodekyylisulfaattipolyakryyliamidigeelielektroforeesi) 
Sf9 Spodoptera frugiperda -hyönteissolulinja 
SNP single nucleotide polymorphism (yhden emäksen 

monimuotoisuus) 
SNR signal-to-noise ratio (signaali–tausta-suhde) 
ssDNA single stranded DNA (yksijuosteinen deoksiribonukleiinihappo) 
TMA Transcription mediated amplification 
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1. Johdanto 

Geeniekspression säätely on olennainen osa prosessia, jossa genomin sisältämä 

informaatio herätetään eloon. Tumallisten solujen geenien ilmentymistä säädellään 

monella tasolla, joiden integroinnista ja koordinoinnista solujen on huolehdittava 

toteuttaessaan genomin sisältämää informaatiota. Historiallisista ja teknisistä syistä 

laajimmin on tutkittu geenien transkriptiotason säätelyä, mutta nykyään tiedetään, että 

posttranskriptiotason säätely, sisältäen transkriptien prosessoinnin, kuljetuksen, 

lokalisaation, vaihtumisnopeuden ja translaation kontrolloinnin, muodostaa olennaisen 

osan geeniekpressiota (Mata ym., 2005). Viime vuosina on lisäksi käynyt ilmi, että 

RNA-molekyylit toimivat laaja-alaisissa tehtävissä: Ne fyysisesti kuljettavat ja 

tulkitsevat elävien solujen geneettistä informaatiota. Niillä on tärkeä katalyyttinen rooli. 

Ne tukevat rakenteellisesti molekulaarisia koneistoja ja välittävät geenivaimennusta. 

Näiden toimintojen kontrolloinnissa vaikuttavat sekä spesifisten RNA:iden 

ilmentymistasot että spatiaalinen jakautuminen soluun (Santangelo ym., 2004). 

Nykyään laajimmin käytössä olevat menetelmät, joilla voidaan määrittää geenien 

ilmentymisen säätelyä kvantitatiivisesti, perustuvat joko valikoivaan monistamiseen 

(kuten PCR) tai kyllästettyyn sitoutumiseen, jota seuraa ylimääräisten koettimien 

poistaminen spesifisyyden saavuttamiseksi (kuten geenilastut tai in situ -hybridisaatio). 

Kumpikaan menetelmä ei sovellu käytettäväksi elävissä soluissa (Santangelo ym., 

2004). Geenien ilmentymisen molekyylitason tutkimisessa spesifisen mRNA:n 

pitoisuuden kvantitatiivinen määrittäminen on kuitenkin välttämätöntä esimerkiksi 

useiden molekyylibiologian ja tautien patofysiologian takana olevien toimintojen 

selvittämiseksi. Lisäksi spesifisten RNA:iden kuvantaminen reaaliajassa elävissä 

soluissa voi tarjota tärkeää tietoa siitä, kuinka ulkopuolinen ärsyke muuttaa geenin 

ilmentymistasoa soluissa, mitkä prosessit vaikuttavat RNA:n lokalisaatioon, 

kuljetukseen ja vaimentumiseen sekä siitä, miten RNA:t ovat vuorovaikutuksessa 

proteiinien tai proteiinikompleksien kanssa (Santangelo ym., 2004). 

Yksi vaihtoehto detektoida, lokalisoida, määrittää ja monitoroida spesifisten geenien 

ilmentymistä elävissä soluissa on kaksoismolekyylimajakka-FRET-menetelmä (dual 

FRET molecular beacons). Menetelmässä käytetään kahta molekyylimajakkaa, jotka 

muodostavat fluoresenssin resonanssienergian siirtoparin hybridisoituessaan peräkkäin 

spesifiseen kohteeseensa (Santangelo ym., 2004). Molekyylimajakat ovat kaksois-

leimattuja hiuspinnirakenteisia oligonukleotidikoettimia, joiden toisesssa päässä on 
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fluorofori ja toisessa fluoresenssin vaimentaja (Tyagi & Kramer, 1996). Kohteeseen 

sitoutumattoman koettimen hiuspinnirakenne tuo molekyylimajakan päät niin lähelle 

toisiaan, että vaimentaja estää fluoroforin toiminnan. Hybridisaatio komplementaarisen 

ja antiparalleelin kohteen kanssa johtaa hiuspinnirakenteen avautumiseen, jolloin leimat 

joutuvat etäälle toisistaan ja fluoroforin toiminta palautuu (Bernacchi & Mely, 2001). 

Fluoresenssin resonanssienergian siirto tapahtuu kahden erilaisen molekyylimajakan 

fluoroforien välillä, kun koettimet ovat hybridisoituneena kohteeseen riittävän lähelle 

toisiaan (1–10 nm). Kun ensimmäisessä koettimessa olevaa luovuttajafluoroforia 

viritetään sille spesifisellä energialla, osa virittyneen fluoroforin energiasta siirtyy, 

virityksen purkautuessa, toisen koettimen vastaanottajafluoroforille, joka virittyy ja 

virityksen purkautuessa emittoi sille tyypillistä valoa. Koska prosessissa menetetään 

energiaa osaksi lämpönä, on emittoituvan fluoresenssin energia absorboituvaa energiaa 

matalampi, ja siksi emissio tapahtuu pidemmällä aallonpituudella kuin absorptio 

(eksitaatio) (Marras, 2006). Vastaanottajafluoroforin emissiofluoresenssia mitataan. 

Näin ollen mitattavissa oleva FRET-signaali syntyy vain, kun kummatkin 

molekyylimajakat ovat sitoutuneena kohteeseen. Kahden itsenäisen hybridisaatio-

tapahtuman ansiosta kaksoismolekyylimajakka-FRET on spesifinen ja herkkä 

menetelmä. Lisäksi molekyylimajakoiden suljetun rakenteen vuoksi sitoutumattomat 

koettimet aiheuttavat vain vähäistä taustafluoresenssia (Santangelo ym., 2004).  

Kanan avidiinin sekä avidiinin kaltaisten geenien (AVR:t) geenialueet sekä 

geeninsäätelyalueet on kloonattu ja sekvensoitu Kulomaan ryhmän toimesta (Keinänen 

ym., 1988; Keinänen ym., 1994; Ahlroth ym., 2000). Avidiinigeenin tiedetään 

ilmentyvän toisaalta progesteronisäätelyn alaisuudessa kanan munanjohtimessa ja 

toisaalta tulehduksen indusoimana useimmissa kanan ja kukon kudoksissa, mutta 

ilmentymisen säätelyn molekyylitason yksityiskohtia ei tunneta (Tuohimaa ym., 1989). 

AVR-geenien ilmentymistä on tutkittu vasta alustavasti (Kunnas ym., 1993). 

Aikaisemmat tutkimukset avidiinigeenin ilmentymisestä erilaisten hormonikäsittelyjen 

ja tulehdusten yhteydessä on suoritettu proteiinitasolla, mutta nykyään on jo tarjolla 

useampia mRNA:n kvantatiiviseen analysointiin käytettäviä menetelmiä, minkä takia 

geenien ilmentymistä voidaan tutkia RNA-tasolla. Nykyisin käytössä olevat mRNA:n 

määritysmenetelmät soveltuvat sellaisenaan kuitenkin huonosti tutkimuksiin, joissa 

mRNA-pitoisuuksia voitaisiin määrittää ja detektoida reaaliajassa elävissä soluissa. 

Tämä olisi kuitenkin tärkeää selvitettäessä esimerkiksi erilaisten fysiologisten tai 
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patologisten tilanteiden ja spesifisten geenien ilmentymisen välisiä solutason yhteyksiä 

sekä tutkittaessa RNA:iden kuljetus- ja prosessointidynaamiikkaa yksittäisissä soluissa. 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kehittää fluoresenssin resonanssienergian 

siirtoon perustuva kaksoismolekyylimajakkamenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää 

ja tutkia AVD- ja AVR4/5-geenien mRNA:iden pitoisuutta ja lokalisaatiota reaaliajassa 

elävissä soluissa. Menetelmää voidaan tulevaisuudessa hyödyntää avidiinin ja avidiinin 

kaltaisten geenien ilmentymisen säätelyn tutkimisessa sekä soveltaa laajemmin 

spesifisten RNA-molekyylien ilmentymistasojen, keskinäisten vuorovaikutusten sekä 

lokalisaation tutkimiseen elävissä soluissa. 
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2. Kirjallisuuskatsaus 

2.1. Avidiini ja geeniperhe 

2.1.1. Avidiini 

Avidiini on useiden lintu- ja matelijalajien munanvalkuaisessa sekä 

sammakkoeläinlajien munahyytelössä esiintyvä emäksinen glykoproteiini (Korpela ym., 

1981a; Korpela ym., 1981b), joka sitoutuu ei-kovalenttisella sidoksella erityisen 

voimakkaasti biotiiniin (Kd ≈ 10-15 M) (Green, 1975). Luonnossa tetrameerinä esiintyvä 

avidiini koostuu neljästä identtisestä 128 aminohapon mittaisesta alayksiköstä 

(molekyylipaino 15 500–15800 daltonia), joista jokainen pystyy sitomaan yhden 

biotiinimolekyylin (DeLange & Huang, 1971). Biotiiniin sitoutuneena avidiini kestää 

ankaria olosuhteita, kuten äärimmäisiä lämpötiloja, pH:ta, suolapitoisuuksia ja jopa 

proteolyyttisiä entsyymejä (Green, 1975). 

Avidiinin ja sen bakteerianalogin streptavidiinin voimakasta affiniteettia biotiiniin on jo 

kauan käytetty hyväksi useissa biokemiallisissa sovelluksissa, esimerkiksi monien 

erilaisten biomolekyylien detektoinnissa ja puhdistamisessa (Wilchek & Bayer, 1990a; 

Wilchek & Bayer, 1990b). Nykyään (strept)avidiini–biotiini-teknologiaa sovelletaan 

laajasti myös lääketieteessä ja diagnostiikassa, kuten syöpäsolujen kuvantamisessa ja 

lokalisaatiota ilmaisevissa menetelmissä sekä lääkkeiden ja radionuklidien 

kohdentamisessa kasvaimiin (Schetters, 1999; Guttinger ym., 2000; Paganelli ym., 

2006). Lisäksi muita sovelluskohteita, esimerkiksi biomateriaali- ja kudosteknologiassa, 

tutkitaan (Pannier & Shea, 2004; Tsai & Wang, 2005). 

Avidiinia tuotetaan munivan tai estrogeenilla käsitellyn kanan (Gallus gallus) 

munanjohtimessa progesteronihormonin säätelemänä (Hertz & Sebrell, 1942; O'Malley 

ym., 1969; Tuohimaa ym., 1989). Se eritetään kehittyvään munanvalkuaiseen, jossa sen 

ajatellaan toimivan kananalkiota suojelevana puolustusproteiinina bakteeritulehduksia 

vastaan (Elo ym., 1980a). Sitoessaan liukoista biotiinia avidiinin arvellaan inhiboivan 

biotiinia tarvitsevien mikrobien kasvua. Lisäksi avidiinia tuotetaan munanjohtimessa 

progesteronisäätelystä riippumatta sekä useissa muissa kummankin sukupuolen 

kudoksissa bakteeri- ja virustulehdusten sekä kudosvaurioiden yhteydessä (Elo ym., 

1979a, 1979b; Elo ym., 1980a; Korpela ym., 1982). Tällainen tulehduksesta aiheutuva 

avidiinin tuotanto voidaan vaimentaa anti-inflammatorisilla lääkkeillä (Nordback ym., 
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1982; Niemelä, 1986). Myös soluviljelmissä, kuten kanan fibroblasteissa sekä 

makrofageissa, voidaan tuottaa avidiinia progesteronista riippumatta virustransformaa-

tion tai soluvaurion seurauksena (Korpela ym., 1983; Korpela, 1984). Progesteronin tai 

tulehduksen indusoiman avidiinin ajatellaan olevan saman geenin koodaama, mutta 

monitekijäisen säätelyn alainen (Kunnas ym., 1993). 

Avidiinia on myöhemmin havaittu esiintyvän myös kehittyvän kananalkion 

luurankolihaksissa sekä ruston hypertrofisessa kasvulevyssä, missä sen arvellaan 

osallistuvan rustosolujen sekä myoblastien erilaistumiseen (Zerega ym., 2001). Lisäksi 

avidiinin on todistettu toimivan pseudokatalyyttinä vahvistamalla sitoutuneen biotinyyli 

p-nitrofenyyliesterin emäksistä hydrolyysiä (Huberman ym., 2001). Avidiinin on 

osoitettu sitoutuvan myös DNA:han (Morpurgo ym., 2004), mikä olisi mahdollinen uusi 

rooli vielä muutenkin epäselvän fysiologisen toiminnan ohella. 

2.1.2. Avidiinin kaltaiset geenit 

Kanan avidiinin aminohapposekvenssi selvitettiin vuonna 1971 (DeLange & Huang, 

1971), ja sen cDNA kloonattiin sekä sekvensoitiin vuonna 1987 (Gope ym., 1987). 

Avidiinin kolmiulotteinen rakenne kuin myös avidiini–biotiini-kompleksin kolmiulot-

teinen rakenne on määritetty (Livnah ym., 1993; Pugliese ym., 1993). Avidiinigeenin 

(AVD) kloonaamisen yhteydessä löydettiin ensin useita avidiinille homologisia geenejä, 

jotka nimettiin avidiinin kaltaisiksi geeneiksi 1–5 (avidin-related genes, AVR:t 1–5) 

(Keinänen ym., 1988; Keinänen ym., 1994). Lopulta myös itse avidiinigeeni kloonattiin 

ja sekvensoitiin vuonna 1995 (Wallen ym., 1995). Lisäksi selvitettäessä geeniperheen 

kromosomaalista lokalisaatiota (27 kb:n alueella sukupuolikromosomi Z:n lokuksessa 

q21) ja järjestystä löydettiin vielä kaksi muuta geeniperheen jäsentä: avidiinin kaltaiset 

geenit 6 ja 7 eli AVR:t 6 ja 7 (Ahlroth ym., 2000). AVR-geenien lukumäärän ja tyyppien 

arvellaan vaihtelevan kanayksilöiden välillä (Ahlroth ym., 2001). 

Avidiinin kaltaisten geenien havaittiin olevan erittäin konservatiivisia; geeniperheen 

jäsenten välinen identtisyys vaihtelee 91–100 %:n välillä (Ahlroth ym., 2000). AVR4- ja 

AVR5-geenit ovat koodaavalta alueeltaan täysin identtiset (Keinänen ym., 1994), minkä 

takia geeneihin viitataan usein termillä AVR4/5. Geeniperheen jäsenistä todennäköisesti 

juuri AVR4- ja AVR5-geenit ovat läheisintä sukua avidiinille (Wallen ym., 1995). AVR-

geenit ovat 1113 bp pitkiä ja koostuvat avidiinin lailla neljästä eksonista sekä kolmesta 

intronista; eksonien ja intronien välissä on selväpiirteiset rajat sekä silmukoitumissig-

naalit. Oletetut promoottorisekvenssit 5’-päässä sekä polyadenylaatiosignaalit 3’-päässä 
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viittaavat geenien olevan toimivia (Ahlroth ym., 2001). RT-PCR-tutkimusten 

perusteella on todella havaittu pieniä määriä sekä AVR2-mRNA:ta kanan munanjohti-

messa että AVR3-mRNA:ta kanan suolessa intraperitoneaalisesti indusoidun bakteeri-

infektion jälkeen (Kunnas ym., 1993). Lisäksi AVR1-mRNA:ta tuotetaan kanan makro-

fageissa, in vitro, mutta vielä ei tiedetä tuotetaanko AVR-geenejä proteiinitasolla tai 

progesteroni-induktion jälkeen (Lappalainen ym. käsikirjoitus). 

Rekombinantti-AVR-proteiinien avulla tehtyjen tutkimuksien perusteella AVR-

proteiineilla on joitakin erilaisia fysikokemiallisia ominaisuuksia verrattuna avidiiniin, 

kuten alempi pI sekä lisääntynyt glykosylaatiotaso (Laitinen ym., 2002). Biotiinin-

sitomiskyky on konservoitunut kaikissa AVR-proteiineissa, vaikkakin AVR1 ja AVR2 

sitovat biotiinia reversiibelisti toisin kuin avidiini sekä AVR3-7, jotka sitoutuvat 

biotiiniin käytännössä pysyvästi. Lisäksi AVR4/5-proteiinilla näyttäisi olevan avidiinia 

parempi lämmönkestävyys sen silti menettämättä korkeaa affiniteettiaan biotiiniin (Kd 

≈3.6 × 10-14 M) (Hytönen ym., 2004). 

2.2. RNA-analytiikkaa 

RNA-tasolla tehtävä geenien ilmentymisen tutkiminen on noussut yhä tärkeämmäksi 

aiheeksi genomitutkimuksen tuottaman aineiston tulkitsemisessa. Siinä missä 

genomitutkimuksesta saatava informaatio on riippumatonta kontekstista (eli yleisesti 

jokainen normaali solu sisältää saman DNA-sekvenssin samoine mutaatioineen ja 

polymorfismineen), on transkriptomitutkimuksesta saatava tieto riippuvainen konteks-

tista; mRNA-tasot ja -koostumukset vaihtelevat solun tai kudoksen fysiologisen ja 

patologisen tilan sekä kehityksen ja erilaistumisen tason mukaan. Lisäksi transkriptio-

tason tietoa tautiin liittyvien kohdemolekyylien tai niiden yhdistelmien ilmentymisestä 

ja säätelystä, myös lääkehoidon jälkeen, voidaan hyödyntää rationaalisen lääkekehi-

tyksen piirissä (Kozian & Kirschbaum, 1999; Bustin & Nolan, 2004). Tietyn mRNA:n 

identifikaatiota ja rakenteen analysointia sekä suhteellista (yleensä semikvantitatiivista) 

määritystä varten on kehitetty useita erilaisia menetelmiä.  

2.2.1. Perinteiset menetelmät 

Transkriptiotason geenien ilmentymisen tutkimuksessa ja kvantitoinnissa yleisesti 

käytössä olevia in vitro -menetelmiä ovat Northern blot, RPA (RNase protection assay), 

in situ -hybridisaatio sekä RT-PCR. Ensimmäinen edistysaskel geenien ilmentymisen 

tutkimisessa oli Northern blot -menetelmän kehittäminen vuonna 1977 (Alwine ym., 
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1977). Northern blot -menetelmä perustuu leimattujen cDNA- tai RNA-koettimien 

hybridisaatioon denaturoivassa agaroosigeelissä eroteltujen ja nailonkalvolle siirrettyjen 

RNA-molekyylien kanssa. Menetelmä soveltuu mRNA-molekyylien detektioon, niiden 

koon, ja sitä kautta myös erilaisten silmukoitumisvarianttien ja pseudogeenien, 

arviointiin sekä niiden suhteellisten määrien määrittämiseen; tosin heikohkon 

herkkyytensä takia, menetelmä rajoittuu vain runsaiden mRNA:iden määrittämiseen. 

Yksinkertaisena, kohtuullisen spesifisenä ja edullisena menetelmänä se on kuitenkin 

säilyttänyt asemansa uudempien RNA:n määrittämiseen kehitettyjen menetelmien 

ohella (Kozian & Kirschbaum, 1999; Dvorak ym., 2003). 

RNase protection assay -menetelmässä analysoitava mRNA-molekyyli hybridisoidaan 

leimatun yksijuosteisen RNA- tai cDNA (S1-mapping) -koettimen kanssa, jolloin 

kaksijuosteiset hybridit ovat suojassa yksijuosteista ribonukleiinihappoa hajottavilta 

entsyymiltä. Muut hybridisoitumattomat mRNA:t sekä ylimääräiset koettimet hajoavat 

käsittelyn aikana. Lopuksi hybridisoituneet fragmentit voidaan analysoida 

geelielektroforeesilla. RPA-menetelmä voi parhaimmillaan antaa tietoa transkriptin 

tarkasta rakenteesta (transkription aloitus- ja lopetuspaikka, introni/eksoni-liitokset 

jne.), vaihtoehtoisesta silmukoitumisesta ja jopa pistemutaatioista. Menetelmä on 

erittäin spesifinen tiettyjen transkriptien detektiossa, ja sen avulla voidaan erotella 

Northern blotissa samalla lailla ajautuvat transkriptit toisistaan, mutta sen käyttö 

kvantitoinnissa on rajallista (Rapley, 2000; Dvorak ym., 2003). 

Nukleiinihappojen in situ -hybridisaatiotekniikalla voidaan havaita tai paikantaa geenejä 

ja spesifisiä DNA- tai RNA-sekvenssejä kudoksissa, soluissa, tumissa tai 

kromosomeissa (Raap, 1998). Menetelmä julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1969 

(Gall & Pardue, 1969; John ym., 1969), ja se perustuu leimatun nukleiinihappo-

koettimen hybridisaatioon kohdemolekyylin kanssa objektilasille fiksatussa kudos- tai 

kromosominäytteessä. Alun perin koettimissa käytettiin vain radioaktiivisia leimoja, 

joiden erottelukyky on heikko, mutta myöhemmin ei-radioaktiivisten leimaus-

tekniikoiden (kemiallisesti muokatut nukleotidit, fluoresenssi, entsyymireportterit ja 

kultapartikkelit) kehittäminen on muuttanut in situ -hybridisaatiomenetelmän aikaisem-

paa helpommaksi, nopeammaksi ja tarkemmaksi (Marras ym., 2006). Solujen fiksaus ja 

esikäsittelyssä käytetyt kemikaalit voivat kuitenkin vääristää RNA:iden lokalisaatiosta 

saatavaa signaalia sekä jossain määrin pilata solun sisäistä morfologiaa (Dirks ym., 

2001). 
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Kohdetranskriptin kokonaismäärä on näytteissä usein hyvin matala, jolloin 

hybridisoituviin koettimiin perustuvien menetelmien herkkyys ei enää riitä tuottamaan 

havaittavaa signaalia. Tämän puutteen korvaamiseksi on kehitetty erilaisia kohteen 

monistamiseen perustuvia menetelmiä. Näistä laajimmin käytössä on RT-PCR-

menetelmä (reverse transcription polymerase chain reaction), jossa eristetty RNA 

käännetään ensin cDNA:ksi käänteiskopioijaentsyymin avulla ja monistetaan sen 

jälkeen tavallisen PCR-reaktion avulla. Tulokset analysoidaan geelielektroforeesilla. 

Herkkyytensä ansiosta RT-PCR-menetelmän avulla voidaan detektoida, ja jossain 

määrin kvantitoida, myös harvinaisia tai vähälukuisia mRNA-molekyylejä. 

Elektroforeesin kvantitatiivinen erottelukyky on kuitenkin huono, ja erottelu tapahtuu 

vain molekyylin koon mukaan, jolloin samankokoiset molekyylit eivät erotu (O'Driscoll 

ym., 1993; Bustin, 2000). Menetelmästä on myös herkempi, mRNA-pitoisuuksien 

määritykseen sopiva, reaaliaikainen muunnos (qRT-PCR), jota käsitellään myöhemmin. 

Muita tuntemattomampia kohde-RNA-sekvenssin monistamiseen perustuvia 

määritysmenetelmiä ovat esimerkiksi NASBA (nucleic acid sequence based 

amplification), jossa nukleiinihappojen monistusreaktiot tapahtuvat tasaisessa 

lämpötilassa (Guatelli ym., 1990), ja sitä hyvin paljon muistuttava TMA (transcription 

mediated amplification) sekä erityisesti eri näytteiden vertailevaan analysointiin 

soveltuvat menetelmät: DD (differential display) ja RDA (representational difference 

analysis). Sekvensointiin perustuva SAGE (serial analysis of gene expression) soveltuu 

hyvin myös kvantitointiin (Kozian & Kirschbaum, 1999; Yamamoto ym., 2001). 

2.2.2. Muita hybridisaatioon perustuvia menetelmiä 

Viime vuosien aikana yhdeksi jännittävimmistä geenien ilmentymisen tutkimiseen 

kehitetyistä menetelmistä on noussut DNA array -menetelmä (cDNA-siru, geenilastu, 

myös microarray). Menetelmän avulla voidaan määrittää ja analysoida geenien 

ilmentymistä sekä ilmentymistason muutoksia suuressa mittakaavassa. Menetelmässä 

alustalle (lasi, piilevy tai nailonkalvo) on kiinnitetty kokoelma DNA-molekyylejä 

(oligonukleotideja tai cDNA:ita), jotka hybridisoituvat liuoksessa olevan koko 

organismista, tietystä kudoksesta tai solutyypistä eristetyn ja fluoresoivasti leimatun 

mRNA-, cDNA- tai DNA-kokoelman kanssa. Tällä tavalla saadaan tietoa geenin 

lokalisaatiosta, ilmentymisen temporaalisista tai indusoiduista muutoksista sekä geenin 

suhteesta muiden geenien ilmentymisessä tapahtuviin muutoksiin. Perinteisesti 

menetelmää on käytetty DNA-kopioluvun muutoksien identifioinnissa ja geenien 
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ilmentymisen profiloinnissa, mutta pääasiallisten sovelluskohteidensa lisäksi 

menetelmää voidaan hyödyntää laajasti myös muiden erilaisten molekyyli- ja 

solubiologisten ilmiöiden tutkimisessa sekä lääkeainekehityksessä. Uusimpia sovellus-

alueita edustaa muun muassa mikrofluidistiikkateknologia (Gabig & Wegrzyn, 2001; 

Howbrook ym., 2003; Panda ym., 2003). 

Aivan toinen lähestymistapa tutkia geenien ilmentymistä ja toimintaa soluissa on niiden 

sekvenssispesifinen vaimentaminen. Menetelmä perustuu hybridisoituvien antisense-

nukleotidien sekvenssispesifiseen sitoutumiseen kohde-mRNA:nsa kanssa, mikä johtaa 

menetelmästä riippuen joko kohdemolekyylin hajotukseen, sen rakenteen 

muokkaamiseen tai translaation inhiboimiseen. Aikaisemmat käytössä olleet vaimen-

nusta välittävät antisense-nukleotidit, kuten synteettiset ODN:t (oligodeoxynucleotides) 

ja katalyyttiset RNA:t (ribozyymit) ja DNAzyymit, ovat saaneet väistyä viime vuosina 

paljon huomiota saaneen RNAi-menetelmän tieltä (Scherer & Rossi, 2003). RNAi:llä 

(RNA interference) tarkoitetaan ilmiötä, jossa solun tuottama tai sinne infektion tai 

kokeellisen manipulaation vaikutuksesta syntynyt kaksijuosteinen RNA (dsRNA) estää 

sen kanssa homologisen RNA:n ilmentymisen (Saksela, 2002). Nimityksen RNAi otti 

vuonna 1998 käyttöön Andrew Fire, jonka työtovereineen teki tutkimuksia 

laakamadoilla (Caenorhabditis elegans) (Fire ym., 1998). Myöhemmin RNAi:n 

havaittiin toimivan myös nisäkässoluissa (Caplen ym., 2001; Elbashir ym., 2001). 

RNAi-menetelmän avaamat lupaavat tutkimusnäkymät on nopeasti ymmärretty. 

Transgeenisiä hiiriä, joissa kohdegeenin ilmentyminen on estetty siRNA:ta tuottavan 

siirtogeenin avulla, on jo tehty (Rubinson ym., 2003; Tiscornia ym., 2003). Menetelmää 

voidaan hyödyntää jo esimerkiksi tautimallien tutkimisessa (Zamore & Aronin, 2003). 

Tulevaisuudessa RNAi:tä voitaisiin mahdollisesti käyttää myös virustautien torjunnassa, 

tautien hoidossa (Morris, 2006; Rondinone, 2006) tai kehitettäessä antigeenivapaita 

kudoksia transplantointia varten (Hunter ym., 2005). 

2.2.3. RNA-detektio elävissä soluissa 

Spesifisten RNA-molekyylien kuvantaminen elävissä soluissa reaaliajassa voi tuottaa 

merkittävää tietoa RNA-synteesistä, niiden prosessoinnista, kuljetuksesta, lokalisaa-

tiosta sekä niistä dynaamisista muutoksista, joita RNA:iden ilmentymisessä ja lokalisaa-

tiossa tapahtuu vasteena ulkoisiin ärsykkeisiin. Solunsisäisten RNA:iden biologian 

tutkimista varten on kehitetty useita menetelmiä, jotka perustuvat leimattujen 

täyspitkien RNA:iden muodostamiseen solussa tai RNA-kohdentuvien koettimien 
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käyttöön. Useimmiten leimat ovat fluoresoivia tai radioaktiivisia, mutta myös 

magneettisia leimoja voidaan käyttää (Santangelo ym., 2006).  

RNA-molekyylien suora leimaus elävissä soluissa on mahdollista soluunvietyjen 

fluorokromi-leimattujen nukleotidien avulla, jotka inkorporoituvat tehokkaasti 

kehittyviin RNA-molekyyleihin RNA-synteesin aikana. Menetelmä on muunnos 

toisesta tekniikasta, jossa kehittyviin RNA-molekyyleihin inkorporoidaan bromi-

leimattuja urasiilitrifosfaatteja (Br-UTP) (Jackson ym., 1993; Wansink ym., 1993). 

Tekniikan ilmeisin puute on sen kykenemättömyys havaita spesifisiä RNA-molekyylejä 

(Dirks ym., 2001). 

RNA-molekyylien lokalisaatiosta sekä dynaamisesta käyttäytymisestä soluissa, 

erityisesti niiden prosessoinnin ja kuljetuksen aikana, voidaan saada paljon tietoa 

eksogeenisten fluoresoivien RNA-molekyylien avulla. Tavallisesti nämä spesifiset 

RNA-molekyylit valmistetaan syntesoimalla ne in vitro täysimittaisista cDNA:ista (in 

vitro transcription) ja leimaamalla ne joko synteesin aikana fluoresoivien nukleotidien 

avulla tai lopuksi 3’-pään kemiallisella leimalla. Tuloksia analysoitaessa on kuitenkin 

otettava huomioon, että eksogeenisesti soluun tuotujen RNA-molekyylien kuljetusreitit 

ja -kinetiikka voivat poiketa endogeeniisiin RNA:hin verrattuna. Lisäksi solun 

normaalit kuljetusreitit voivat ruuhkautua ylimääräisten eksogeenisten RNA:iden takia 

(Dirks ym., 2001). 

Vuonna 1998 esiteltiin epäsuora, spesifisten RNA-molekyylien liikkeen visualisointiin 

elävissä soluissa kehitetty menetelmä, joka perustuu GFP-proteiinin (green fluorescent 

protein) käyttöön signaalimolekyylinä (Bertrand ym., 1998). Menetelmä rakentuu 

kahden ilmentymiskonstruktin varaan: toiseen konstruktiin on fuusioitu jäljitettävän 

RNA:n DNA-sekvenssi ja kuusi faagin kapsidiproteiini MS2:n sitoutumispaikkaa sekä 

toiseen MS2:ta ja GFP:tä koodaavat sekvenssit. GFP–MS2-kimera sisälsi lisäksi 

tumalokalisaatiosignaalin. Kun kumpiakin konstrukteja ilmennetään solussa, jäljitettävä 

RNA-molekyyli voidaan detektoida sytoplasmassa siihen sitoutuneiden GFP–MS2-

kimeraproteiinien avulla. Menetelmän avulla on saavutettu jopa yhden RNA-

molekyylin herkkyys (Shav-Tal ym., 2004). Menetelmän haasteena on saada aikaan 

endogeenistä vastinettaan toiminnallisesti vastaava transgeeni. Esimerkiksi transgeenin 

endogeenistä vastinettaan voimakkaampi ilmentäminen voi johtaa poikkevaan 

lokalisaatioon solussa (Dirks ym., 2001; Santangelo ym., 2006).  
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Endogeenisiä mRNA:ita voidaan seurata elävissä soluissa myös fluoresoivasti 

leimattujen oligonukleotidikoettimien avulla, jotka tunnistavat kohde-RNA:nsa 

spesifisesti Watson–Crick-emäspariutumisen mukaisesti. Jotta ne todella kuvastaisivat 

mRNA:n ilmentymistä in vivo, on koettimien täytettävä useita kriteerejä: niiden avulla 

on pystyttävä erottamaan todellinen signaali taustasta, muuttamaan kohteen tunnistus 

suoraan mitattavaksi signaaliksi ja erottamaan todellinen signaali vääristä positiivisista. 

Lisäksi koettimien tulee olla herkkiä ja kinetiikaltaan nopeita, jotta reaaliaikaisia 

muutoksia ilmentymisessä voidaan seurata (Santangelo ym., 2006). 

RNA-molekyylien spesifinen visualisointi elävissä soluissa voidaan tehdä samoilla 

lineaarisilla koettimilla, joita käytetään myös tavallisessa fluoresenssi in situ -hybridi-

saatiossa (FISH). Tällaisia koettimia ovat esimerkiksi ODN:t sekä 

nukleiinihappoanalogit 2’O-metyyli-RNA:t ja PNA:t (peptide nucleic acids). 

Lineaaristen, vaimentamattomien koettimien suurimpana ongelmana on todellisen 

signaalin erottaminen hybridisoitumattomien koettimien ja solun omien fluoresoivien 

komponenttien aiheuttamasta taustasignaalista. Signaali–tausta-suhdetta ja spesifisyyttä 

on pyritty parantamaan kahden lineaarisen koettimen ja niiden välisen fluoresenssin 

resonanssienergian siirron (FRET) avulla (Tsuji ym., 2000), mutta taustasignaali saattaa 

silti jäädä korkeaksi vastaanottajafluoroforin suoran virittymisen ja luovuttaja-

fluoroforin emission takia. Lisäksi lineaaristen koettimien avulla on vaikea erottaa 

yhden pistemutaation eroa kohteissa (Dirks ym., 2001; Santangelo ym., 2006). 

Hybridisoitumattomista koettimista johtuvaa taustasignaalia voidaan tehokkaasti 

vähentää vaimennettujen oligonukleotidikoettimien avulla. Vaimennetut koettimet ovat 

lyhyitä DNA-koettimia, jotka sisältävät fluoroforin lisäksi vaimentajamolekyylin 

(quencher). Rakenteellisen tai konformaatioon liittyvän esteen takia fluorofori ja 

vaimentaja joutuvat tarpeeksi lähelle toisiaan, jolloin vaimentaja hiljentää fluoroforin 

signaalin. Näin ollen hybridisoitumaton koetin on ”pimeä”, mutta sitoutuessaan 

kohteensa kanssa koettimen rakenteen tai konformaation muutos erottaa fluoroforin ja 

vaimentajan, jolloin fluoresenssisignaali palautuu. Vaimennetut oligonukleotidi-

koettimet voidaan jakaa kahteen kategoriaan sen mukaan, purkautuuko vaimentuminen 

koettimen konformaatiossa tapahtuvan muutoksen takia (molekyylimajakat) vai 

kemiallisen reaktion takia (QUAL-koettimet). Molekyylimajakoita (molecular beacons) 

käsitellään myöhemmin (ks. kpl 2.3.3). QUAL-koettimet (quenched auto-ligation 

probes) perustuvat koettimien yhdistämiseen autoreaktiivisen kemiallisen sidoksen 

avulla. Koettimien hybridisoituessa vierekkäin kohteeseensa ensimmäisen koettimen 3’-
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päässä oleva nukleofiilinen fosforotioaatti yhdistää koettimet kemiallisesti ja samalla 

syrjäyttää jälkimmäisen koettimen 5’-päässä olevan vaimentajan, jolloin vaimentajan 

lähellä, jälkimmäisessä koettimessa, olevan fluoroforin vaimentuminen purkautuu (Xu 

ym., 2001; Silverman & Kool, 2005).  

QUAL-koettimet ovat ehkä vähemmän alttiita muodostamaan epäspesifistä signaalia 

kuin lineaariset koettimet tai molekyylimajakat, koska signaalin muodostamiseen 

tarvitaan kemiallinen reaktio. Tällöin esimerkiksi proteiinien sitoutuminen koettimiin tai 

nukleaasien toiminta ei todennäköisesti aiheuta signaalia. Taustasignaalia voi kuitenkin 

muodostua epätäydellisestä vaimennuksesta, vaimentajan ja fluoroforin erkanemisesta 

toisestaan nukleaasien hajottaessa niiden väliset nukleotidit sekä erityisesti vaimentajan 

hitaasta autohydrolyysistä (Silverman & Kool, 2005). 

Spesifisten RNA:iden detektio elävissä soluissa vaatii koettimilta suurta spesifisyyttä, 

herkkyyttä ja kykyä erottaa todellinen signaali taustasta, erityisesti tutkittaessa 

matalakopiolukuisia RNA:ita ja kliinisiä näytteitä. Lisäksi geneettisten muutosten, 

kuten mutaatioiden ja deleetioiden, havaitsemiseen vaaditaan kykyä tunnistaa yhden 

emäksen monimuotoisuuksia (single nucleotide polymorphisms, SNPs). On myös 

toivottavaa, että RNA-taso voidaan määrittää yksittäisestä solusta suurella tarkkuudella.  

Tämä edellyttää hyvää käsitystä koettimien rakenteen ja toiminnan suhteesta, koettimien 

stabiliteetista, RNA:n rakenteellisesta dynamiikasta sekä koettimien ja kohteen 

vuorovaikutuksesta elävissä soluissa. Oleellista on myös pystyä kuljettamaan koettimet 

tehokkaasti soluun ja määrittämään, mitä vaikutuksia hybridisoituvilla koettimilla on 

kohde-mRNA:n translaatioon sekä muihin solun normaaleihin prosesseihin. Lisäksi 

koettimia suunniteltaessa on huolehdittava, että hybridisaatio kohde-RNA:n kanssa ei 

häiritse transkriptiota, RNA:iden prosessointia ja kuljetusta tai aiheuta kohde-RNA:n 

hajotusta. Vaikka näitä edellytyksiä on harvoin mahdollista toteuttaa, koettimia ei pidä 

suunnitella komplementaarisiksi ilmiselvien alueiden kanssa, kuten silmukointialuille 

tai aluille, jotka edesauttavat polyadenylaatiota. On selvää, että olemassaolevia 

menetelmiä on edelleen kehitettävä ja muokattava, jotta nämä vaatimukset täyttyvät 

(Dirks ym., 2001; Silverman & Kool, 2005; Santangelo ym., 2006). 
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2.3. Tutkimuksessa käytettävien menetelmien teoreettinen tausta 

2.3.1. Bakulovirukset ja hyönteissolutuottosysteemi 

Bakuloviruksia on jo 1980-luvulta lähtien käytetty rekombinanttisten proteiinien 

tuottamiseen hyönteissoluissa. Siitä lähtien bakulovirusten avulla hyönteissoluissa on 

tuotettu esimerkiksi viruksista, bakteereista, kasveista ja eläimistä peräisin olevia 

proteiineja lähinnä tutkimuksen tarpeisiin (Miller, 1993). Menetelmän avulla saadut 

tuottotasot ovat usein korkeita verrattuna muihin eukaryoottisiin tuottosysteemeihin. 

Lisäksi eukaryoottinen hyönteissoluympäristö mahdollistaa muun muassa proteiinien 

oikeanlaisen laskostumisen, kuljettamisen ja oligomerisoitumisen sekä useimmat 

samankaltaiset (vaikkakin ei aina identtiset) aidon proteiinin tuottamiseen tarvittavat 

translaation jälkeiset muokkaukset, kuten proteolyysit, glykosylaatiot, fosforylaatiot jne. 

(Luckow, 1991; O'Reilly ym., 1992). Sf9-hyönteisoluissa voidaan tuottaa biologisesti 

aktiivisia avidiinin ja AVR-proteiinien glykosyloituja muotoja (Airenne ym., 1997; 

Laitinen ym., 2002). 

Rekombinanttisten bakulovirusten valmistaminen infektioita varten oli menetelmän 

alkuaikoina varsin työlästä ja hidasta, mutta useiden teknisten uudistusten myötä 

alkuperäisten menetelmien aikaa vievistä pullonkauloista, liittyen rekombinanttisten 

virusten identifiointiin ja eristykseen, on päästy eroon. Nykyisillä menetelmillä virusten 

valmistaminen onnistuu noin viikossa, mikä on lisännyt menetelmän suosiota (Luckow 

ym., 1993; Kost ym., 2005).  

Rekombinanttisten proteiinien tuottamisen lisäksi bakulovirusten käyttöä on kokeiltu 

tuhohyönteisten biologisessa torjunnassa (Moscardi, 1999; Lacey ym., 2001). Lisäksi 

bakulovirusten käyttöä geeniterapiassa ja muissa in vivo -sovelluksissa tutkitaan. 

Bakulovirukset näyttäisivät olevan ominaisuuksiensa puolesta ihanteellisia vektoreita 

juuri in vivo -sovelluksissa, sillä ne eivät pysty replikoitumaan nisäkässoluissa ja niillä 

on alhainen sytotoksisuus, mutta niiden avulla pystytään tehokkaasti viemään ja 

ilmentämään geenejä useissa nisäkässolulinjoissa (Shoji ym., 1997; Kost & Condreay, 

2002). Menetelmän in vivo -käyttöä vaikeuttavat ihmisen komplementtisysteemi, joka 

aktivoituu nopeasti ja inaktivoi systeemisessä verenkierrossa olevat virukset, sekä 

bakulovirusten ohimenevä (transient) ekspressio. Ongelmia on pyritty ratkaisemaan 

monin eri tavoin (Hofmann & Strauss, 1998; Kost & Condreay, 2002). 
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2.3.1.1. Baculovirusten biologiaa 

Bakulovirukset ovat hyvin laajalti levinnyt virusryhmä, joka infektoi lajispesifisesti 

niveljalkaisia (Arthropoda); pääsääntöisesti hyönteisten lahkoihin perhoset 

(Lepidoptera), pistiäiset (Hymenoptra) sekä kaksisiipiset (Diptera) kuuluvia lajeja. 

Bakulovirukset voidaan jakaa kahteen sukuun, nukleopolyhedroosivirukset (NPV) ja 

granulovirukset (GV), niiden muodostamien okkluusiorakenteiden morfologian 

perusteella. Nukleopolyhedroosivirukset tuottavat infektoitujen hyönteissolujen tumissa 

suuria okkluusiorakenteita, joiden sisällä on useita virioneja pakkautuneena kiteisen 

proteiinimatriksin sisälle. Granulovirussuvun partikkeleiden sisällä on vain yksi virioni, 

ja niitä tavataan ainoastaan Lepidoptera-lahkon lajeilla (Miller, 1997).  

Bakulovirusten virionit ovat rakenteeltaan sauvamaisia ja kooltaan 40–50 nm leveitä ja 

200–400 nm pitkiä. Niiden genomi muodostuu kaksinauhaisesta sirkulaarisesta 

DNA:sta, joka on 88–200 kb:n mittainen (O'Reilly ym., 1992). Bakuloviruksiksi 

luokiteltuja viruksia tunnetaan yli 500, joista alle kolmenkymmenen genomi on 

sekvensoitu (Jehle ym., 2006). Intensiivisimmin on tutkittu alun perin Autographa 

californica:sta eristettyä AcMNPV-virusta (Autographa californica multiple nuclear 

polyhedrosis virus), jonka hyödyntämiseen perustuvat useimmat käytetyt tuottovektorit 

(O'Reilly ym., 1992). 

AcMNP:n lisääntymissyklin aikana tuotetaan kahta erilaista infektiivistä virusmuotoa: 

niin sanottuja okkluusioperäisiä viruksia (occlusion derived virus, ODV) ja 

silmikoituvia viruksia (budded virus, BV, myös extra-cellular virus eli EV). 

Okkluusiovirukset muodostuvat suurista kiteisistä polyhedriinimatrikseista, jotka 

sisältävät useita viruspartikkeleita. Polyhedriinimatriksia ympäröi lisäksi lipidivaippa, 

joka on saatu jo partikkeleiden kokoamisvaiheessa tumassa. Okkluusioperäisten 

virusten tehtävänä on levittää virusta hyönteisyksilöstä toiseen kontaminoituneen 

ravinnon välityksellä (horisontaalinen transmissio), jolloin kiteinen polyhedriinimatriksi 

on tarpeen suojaamaan virusta ympäristössä. Joutuessaan viruksen syöneen hyönteisen 

ruuansulatuksen alkaaliseen ympäristöön polyhedriinimatriksi hajoaa vapauttaen ODV-

virionit. Nämä ensimmäisen aallon virionit ovat hyvin tehokkaita tartuttamaan 

hyönteisen suoliston epiteelisoluja. Primaarisen virusinfektion seurauksena syntyy BV-

viruksia, jotka ovat erikoistuneet levittämään infektiota solusta soluun ja edelleen 

kudoksesta toiseen hyönteisen hemolymfan välityksellä. Niiden tehtävänä on levittää 

infektio systeemiseksi. Jokainen BV-partikkeileiden infektoima solu tuottaa suuria 

määriä ODV-virioneja, jotka vapautuvat solulyysiksen yhteydessä. BV-partikkelit 
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koostuvat yksittäisistä viruskapseleista, joita ympäröi oma isäntäsolun solukalvosta 

silmukoituessa saatu lipidivaippa. Toisin kuin okkluusioperäisillä viruksilla, 

silmukoituvilla viruksilla ei ole polyhedriinimatriksia eivätkä ne selviydy elossa 

isäntäorganismin ulkopuolella (Miller, 1997). Viljeltyjä soluja infektoitaessa käytetään 

rekombinanttisia BV-partikkeleita.  

2.3.1.2. Bakulovirusinfektion vaiheet 

Viruspartikkeleiden soluunpääsyn kaikkia vaiheita ei toistaiseksi tunneta, eikä 

myöskään olla täysin selvillä siitä, miten viruksen kapsidi päätyy solun tumaan. 

Solukalvon läpi viruspartikkelit pääsevät todennäköisesti endosytoosin välityksellä. 

Endosomin happamoituminen saa aikaan viruksen vaipan ja endosomin kalvon fuusion, 

joka vapauttaa nukleokapsidin sytoplasmaan. Viruksen kapsidi kuljetetaan tämän 

jälkeen tumaan (Miller, 1997). Ensimmäiset viruksen koodaamat RNA-molekyylit 

voidaan havaita noin puolen tunnin kuluttua infektion alkamisesta (Chisholm & Henner, 

1988). 

AcMNPV:n infektiosykli voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: aikainen vaihe, 

myöhäinen vaihe ja erittäin myöhäinen vaihe. Aikainen vaihe edeltää virus-DNA:n 

replikaatiota, ja sen aikana transkriptoidaan replikaatiossa sekä myöhäisten geenien 

ilmentymisen säätelyssä tarvittavia geenejä (O'Reilly ym., 1992). Aikaisten geenien 

transkriptiosta vastaa isäntäsolun RNA-polymeraasi ΙΙ, ja geenien ilmentymistä lisäävät 

bakuloviruksen trans-aktivoivien geenituotteiden, kuten IE-1:n, sitoutuminen toistuviin 

cis-aktiivisiin kohdesekvensseihinsä (hr:t) viruksen genomissa (Passarelli & Miller, 

1993). Siirtyminen myöhäiseen vaiheeseen osuu ajallisesti yhteen virus-DNA:n 

replikaation kanssa, joka tapahtuu noin 6 tuntia infektion jälkeen. Myöhäisen vaiheen 

aikana ilmennetään rakenneproteiineja koodaavia geenejä sekä BV-partikkeleiden 

tuottoon ja silmukoitumiseen osallistuvia geenejä (O'Reilly ym., 1992). Erittäin 

myöhäinen vaihe alkaa noin 20 tunnin kuluttua infektiosta ja jatkuu aina 72 tuntiin asti. 

Erittäin myöhäisessä vaiheessa ilmennetään okkluusiospesifisiä geenejä (erityisesti 

polyhedriini ja p10), jotka osallistuvat ODV-partikkeleiden muodostamiseen. ODV-

partikkeleiden tuottaminen alkaa noin 18–24 tuntia infektion jälkeen (O'Reilly ym., 

1992). Myöhäisen ja erittäin myöhäisen vaiheen geenit transkriptoidaan uudenlaisen, 

viruksen indusoiman polymeraasin toimesta (Beniya ym., 1996), mutta transkriptio on 

kuitenkin riippuvaista aikaisen vaiheen geenituotteista sekä virus-DNA:n replikaatiosta 

(Rice & Miller, 1986). 
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Nykyiset bakuloviruksiin perustuvat tuottovektorit perustuvat useimmiten voimakkaan 

polyhedriinigeenin (polh) korvaamiseen halutulla, heterologista proteiinia koodaavalla 

cDNA:lla tai geenillä, jossa ei ole introneita. Tällöin okkluusioviruksia ei tuoteta 

infektion yhteydessä lainkaan, mutta infektio etenee soluviljelmässä normaalisti BV-

partikkeleiden välityksellä. BV-partikkeleiden tuotannossa muutoksia ei juuri havaita, 

sillä polyhedriini-promoottorin aktivoituessa erittäin myöhäisen infektiosyklin 

vaiheessa suurin osa BV-partikkeleista on jo tuotettu. Hyönteissoluissa voidaankin 

tuottaa jopa soluille haitallisia proteiineja ilman, että se vaikuttaa virustuotantoon. 

Vieraan insertin deleetiolle ei tällöin ole valintapainetta (Miller, 1997). 

2.3.1.3. Bakulovirustuottovektoreiden valmistaminen 

Rekombinanttisia bakuloviruksia ei voida tuottaa perinteisin plasmidi-

kloonaustekniikoin lähinnä siksi, että AcMNPV:n genomi on liian suuri (130 kb) ja se 

sisältää useimpien tunnettujen restriktioentsyymien tunnistuskohtia. Perinteisesti 

ongelma on ratkaistu kaksivaiheisesti. Ensin rakennetaan siirtäjävektoriin 

ekspressiokasetti (sopiva promoottori, vieras geeni ja terminaatiosignaali), jonka 

molemmin puolin sijaitsevat fragmentit viruksen genomista. Seuraavaksi siirtäjävektori 

ja virusgenomi kotransfektoidaan hyönteissoluihin, joissa geeni insertoituu viruksen 

genomiin homologisen rekombinaation seurauksena. Yleensä fragmentit valitaan 

esimerkiksi molemmilta puolilta polh-lokusta, jolloin homologinen rekombinaatio 

tapahtuu tähän lokukseen, polyhedroosipromoottorin säätelyn alle (Davies, 1994). 

Rekombinanttiset virukset voidaan tunnistaa muuntuneen plakkimorfologian 

perusteella, sillä niissä ei tuoteta lainkaan okkluusioviruksia. Tyypillisesti vain noin 

0.1–1 %:ia homologisella rekombinaatiolla syntyvistä viruksista on rekombinanttisia, 

jolloin rekombinanttisten virusten erotteleminen villityypin viruksista edellyttää 

toistuvia plakkipuhdistuksia. Tämä on hidasta ja työlästä, minkä takia prosessia on 

yritetty nopeuttaa ja helpottaa monin keinoin (Davies, 1994). 

Tässä työssä käytetty tapa valmistaa rekombinanttisia bakuloviruksia perustuu 

kohdennettuun transpositioon Escherichia coli -soluissa (Luckow ym., 1993). 

Bakulovirusgenomin polh-lokukseen on liitetty mini-F-replikoni, jolloin se kykenee 

replikoitumaan itsenäisesti E. coli -soluissa isona plasmidina, bakmidina. Lisäksi 

lokukseen on lisätty lacZ-geeni sekä attTn7-sekvenssi, joka toimii transposoni Tn7:n 

kohteena. Haluttu geeni kloonataan siirtäjävektoriin, jonka ekspressiokasetin päissä on 

Tn7-transposonialueet. Kun valmiilla siirtäjävektorilla transformoidaan E. coli -soluja, 
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siirtyy ekspressiokasetti siirtäjävektorista bakmidin attTn7-kohtaan. Transpositiossa 

tarvittavat trans-aktiiviset proteiinit tuotetaan avustajaplasmidista, joka on valmiina 

transformoitavissa E. coli -soluissa. Rekombinanttisten bakulovirusten eristäminen 

tapahtuu lacZ-geeniin perustuvan väriselektion avulla. Bakmidiin transpositiolla 

siirtynyt insertti rikkoo lacZ-geenin ilmentymisen, jolloin rekombinanttisia viruksia 

sisältävät bakteerit tuottavat valkoisia pesäkkeitä sinisten sijaan. Menetelmä on nopea 

(7–10 vuorokautta), eikä työläitä plakkipuhdistuksia tarvita. 

2.3.2. qRT-PCR 

Kvantitatiivisen RT-PCR:n (quantitative reverse transcription PCR, qRT-PCR) avulla 

PCR-tuotteen monistusreaktiota voidaan seurata reaaliajassa, mikä myös mahdollistaa 

näytteessä olevan tuotteen kvantitoinnin. Nykyään kvantitatiivisia RT-PCR -laitteita 

löytyy useilta eri valmistajilta, ja ne eroavat toisistaan pääasiassa eksitaatio- ja 

emissioaallonpituuksien, nopeuden sekä yhtä aikaa ajettavien reaktioiden lukumäärän 

osalta (Kubista ym., 2006). Lisäksi reaktiosäiliöt eroavat. Suosituin muoto on 96-

kuoppalevy, joita voidaan käyttää Applied Biosystemsin 7300- ja 7500-laitteissa, 

Bioneerin Exicyclerissa, useissa BioRadin laitteissa (Chromo4, DNAEngine opticon, 

iCycler, iQ, MyiQ sekä iQ5), Eppendorfin RealPlex-laitteessa, Stratagenen Mx3000-, 

Mx3005p- ja Mx4000-laitteissa sekä Technen Quantica-laitteessa. Markkinoilla on 

myös jo kaksi 384-kuoppalevyjä käyttävää laitetta: ABI PRISM 7900HT (Applied 

Biosystems) sekä LightCycler 480 (Roche) (Kubista ym., 2006). Johtuen tutkielman 

sisällöstä, jatkossa keskitytään kuitenkin lähinnä Rochen LightCycler 1.5 -laitteen 

käsittelyyn. 

2.3.2.1. LightCycler® 1.5 Instrument 

LightCycler® 1.5 Instrument -laitteessa (Roche Diagnostics, Mannheim, Saksa) 

määritys tapahtuu ohuissa lasikapillaareissa, pienessä tilavuudessa (5–20 µl). 

Roottorimaisessa karusellissa olevia kapillaareja lämmitetään ja jäähdytetään kiertävän 

ilmavirran avulla. Karuselliin mahtuu korkeintaan 32 kapillaaria kerralla. Laiteessa on 

sinistä valoa emittoiva diodi eksitaatiota varten, jonka emissiomaksimi on 470 nm:ssä. 

Detektiota varten laitteessa on kolme fotodiodia erilaisilla aallonpituusfilttereillä 

varustettuna (530 nm, 640 nm ja 710 nm), mikä mahdollistaa erilaisilla fluoresenssi-

spektreillä varustettujen koettimien käytön (Wittwer ym., 1997). Käytännössä 

kvantitatiivisen RT-PCR:n monistusreaktiot, lämmitys- ja jäähdytyssykleineen, ovat 

toiminnaltaan samanlaiset kuin tavallisessa PCR:ssä (Kubista ym., 2006). 
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2.3.2.2. Detektiomenetelmät 

Määrityksessä voidaan käyttää kaksijuosteiseen DNA:han sitoutuvaa leima-ainetta 

(SYBR Green Ι), hydrolysoituvia koettimia (”TaqMan” Probes) sekä hybridisoituvia 

yksöis- tai kaksoiskoettimia (SimpleProbe ja HybProbe). Hybridisoituvien kaksoiskoet-

timien protokolla voidaan lisäksi muokata sopivaksi muille koetinmenetelmille, kuten 

molekyylimajakoille (molecular beacons), skorpioneille (Scorpions™) ja iFRET-

koettimille (Bi-Probes) (Bustin, 2000; Thelwell ym., 2000; Howell ym., 2002). 

Määritys LightCycler® 1.5 -laitteella voidaan suorittaa joko suhteellisesti referenssi-

geenin avulla tai absoluuttisesti. Tässä tutkielmassa käytettiin absoluuttista kvantitointia 

ulkoisen strandardin avulla, joka on mahdollista suorittaa vain SYBR Green Ι -väriä tai 

kaksoiskoettimia ja niiden protokollaan mukautettuja koettimia käyttäen (Technical 

Notes No. LC 18/2004 ja LC 11/2003, Roche Diagnostics). 

SYBR Green I -menetelmässä fluoresenssileima kiinnittyy DNA-kaksoiskierteen 

pieneen uurteeseen. Liuoksessa oleva sitoutumaton väriaine ei juuri fluoresoi, mutta 

sitoutuessaan DNA:han fluoresenssisignaali vahvistuu huomattavasti. Tästä seuraa, että 

reaaliajassa monitoroitaessa fluoresenssisignaali (mitataan 530 nm:ssä) lisääntyy 

synteesivaiheen aikana ja vähentyy, kun värimolekyylit irtoavat denaturaatiovaiheen 

aikana. Fluoresenssi mitataankin joka elongaatiovaiheen lopussa, jotta monistuneen 

DNA:n määrää voidaan seurata. Koska menetelmän spesifisyys määräytyy ainoastaan 

hyvin suunniteltujen alukkeiden varaan, on monistusreaktioon aiheellista liittää 

sulamiskäyräanalyysi (Ririe ym., 1997). Sulamiskäyräanalyysin avulla voidaan 

tarkastaa, että oikeaa tuotetta on syntynyt (Morrison ym., 1998). 

Hybridization Probes -menetelmässä reaktioseos sisältää kaksi eri oligonukleotidiä, 

jotka hybridisoituvat peräkkäin monistettavassa fragmentissa olevaan sekvenssiin 

annealing-vaiheen aikana. Ensimmäisen koettimen (luovuttaja) 3’-pää on leimattu 

fluoreseiinilla (fluorescein) ja toisen koettimen (vastaanottaja) 5’-pää on leimattu 

LightCycler Red640 -fluoroforilla. Vastaanottajakoettimen 3’-pää on lisäksi fosfory-

loitu, ettei koetinta voida käyttää alukkeena syklien aikana. Kun koettimet 

hybridisoituvat kohdesekvenssiin lähelle toisiaan, fluoreseiini virittyy LightCycler-

laitteen eksitaatiovalon avulla ja siirtää osan virittymisenergiastaan LightCycler Red 

fluoroforille. Tapahtumaa kutsutaan fluoresenssin resonanssienergian siirroksi 

(Fluorescence Resonance Energy Transfer, FRET). LightCycler Red -fluoroforista 

emittoituva fluoresenssi mitataan. Detektiomenetelmät, joissa käytetään sekvenssi-
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spesifisiä fluoresenssileimattuja koettimia, ovat erittäin spesifisiä, sillä fluoresenssi-

signaali kasvaa ainoastaan silloin, kun spesifistä kohdetta on läsnä reaktioliuoksessa. 

Siksi monistunutta tuotetta ei yleensä tarvitse identifioida sulamiskäyräanalyysin avulla 

(Wittwer ym., 1997). 

2.3.2.3. Kynnysarvo (Cp) 

Tarkka ja toistettava kvantitointi fluoresenssipohjaisella qRT-PCR:llä perustuu 

kynnysarvon (crossing point, Cp) käsitteeseen. Fluoresenssiarvot mitataan jokaisen 

kierroksen aikana, ja ne edustavat monistetun tuotteen määrää siihen vaiheeseen 

mennessä monistusreaktiota. Mitä enemmän näytteessä on templaattia reaktion alussa, 

sitä vähemmän monistuskierroksia tarvitaan saavuttamaan kohta, jossa fluoresenssi-

signaali ensimmäisen kerran, tilastollisesti merkittävästi, ylittää taustasta johtuvan 

fluoresenssin. Tämä kohta määritellään kynnysarvoksi, ja se sijaitsee aina 

eksponentiaalisen kasvun (log-lineaarisessa) vaiheessa. Näyteiden kvantitoinnissa 

otetaan huomioon vain eksponentiaalisen kasvun vaiheessa mitatut fluoresenssiarvot, 

minkä takia kvantitointiin ei vaikuta reaktiokomponenttien loppuminen reaktion 

myöhäisemmässä tasankovaiheessa (plateau phase). Eksponentiaalinen kasvun 

vaiheessa tapahtuva monistuminen lasketaan teoreettisesti kaavalla 1, ja se on riippu-

vaista näytteen alkuperäisestä määrästä (N0) ja monistustehokkuudesta (E). 

( )nvakio0 ENN ×= , jossa   (1) 

N = molekyylien lukumäärä tietyn syklin aikana
N0 = molekyylien alkuperäinen lukumäärä 
n = monistussyklien lukumäärä 
E = monistustehokkuus (pysyy vakiona) 

Monistumistehokkuus kuvaa PCR:n kinetiikkaa reaktion aikana, ja se voidaan laskea 

kulmakertoimen (slope) avulla kaavalla 2. Maksimaalinen monistustehokkuus on kaksi, 

jolloin jokainen monistettava tuote kahdentuu jokaisen syklin aikana. Todellisuudessa 

PCR-tehokkuus kuitenkin vaihtelee näytteiden välillä. Eroja PCR-tehokkuuteen 

aiheuttavat muun muassa monistettavan sekvenssin ominaisuudet (korkea GC-pitoisuus 

ja pituus) sekä näytteen laatu. Standardien ja näytteiden monistumistehokkuuksien on 

oltava identtiset, kun näytteitä kvantifioidaan ulkoisen standardin avulla. 

slope/110E −=     (2) 
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Kynnysarvo mitataan jokaiselle näytteelle, ja se voidaan muuttaa kvantitatiivisiksi 

tuloksiksi standardikäyrän avulla. LightCycler®-menetelmässä reportterifluoroforin 

emissiosignaali normalisoidaan jollakin muulla kolmesta fluoroforista saadulla 

signaalilla. Normalisointi korjaa fluoresenssisignaalissa ilmenevää pientä vaihtelua, 

joka johtuu reaktioseosten tilavuuksissa ja pitoisuuksissa olevista eroista (Bustin, 2000; 

Technical Note No. LC 11/2003, Roche Diagnostics). 

2.3.2.4. Standardisuora 

Kvantitatiivinen määritys voidaan suorittaa joko suhteellisesti tai absoluuttisesti. 

Suhteellisen määrittämisen avulla voidaan selvittää geenin ilmentymisen 

tasapainotilassa ilmenevät muutokset. Suhteellinen standardi muodostetaan 

referenssisekvenssin avulla, jonka pitoisuus ja pituus tiedetään. Referenssisekvenssistä 

tehdään laimennossarja, joiden yksiköt ovat mielivaltaiset. Suhteellisen qRT-PCR-

määrityksen aikana monistettavan kohteen Cp-arvoa verrataan referenssisekvenssin Cp-

arvoon ja tulokset ilmaistaan suhteessa referessigeeniin (Bustin, 2000). 

Absoluuttisen määrityksen avulla näytteelle voidaan selvittää tarkka arvo, kuten 

kopioluku solua, totaali-RNA-pitoisuutta tai kudoksen massayksikköä kohti. Määritys 

edellyttää absoluuttisen standardisuoran valmistamista jokaista yksittäistä monistettavaa 

fragmenttia kohti, jotta tarkkuus käänteiskopioinnissa ja monistustehokkuudessa 

voidaan varmistaa. Absoluuttinen määritys perustuu näytteessä olevan tuntemattoman 

nukleiinihapon monistumisen vertaamiseen samasta kohdesekvenssistä tehtyyn 

standardisuoraan (homologinen standardi), jonka pitoisuus tiedetään. Tyypillisesti 

standardisuora muodostetaan viiden näytteen laimennossarjana kantaliuoksesta. 

Laimennokset monistetaan tuntemattomien näytteiden kanssa samassa LightCycler®-

ajossa, mutta eri kapillaareissa. Standardisuora on monistuskierrosten lukumäärän ja 

standardinäytteen pitoisuuden logaritmin funktiosta saatu lineaarinen regressiosuora. 

Tarkka määritys edellyttää, että standardien ja tuntemattomien näytteiden monistumis-

tehokkuus on samankaltainen. Jos ulkoisena standardina ei voida käyttää määritettävälle 

sekvenssille homologista sekvenssiä, on monistustehokkuuden oltava muuten identtinen 

(Bustin, 2000; Technical Note No. LC 11/2003, Roche Diagnostics).  
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2.3.3. Molekyylimajakat 

2.3.3.1. Perinteiset molekyylimajakat 

Molekyylimajakat (molecular beacons) kehitettiin aluksi nukleiinihappojen 

reaaliaikaisia monistusmäärityksiä varten (Tyagi, kramer 1996), mutta niiden avaamat 

lupaavat tutkimusnäkymät in situ -koettimina ymmärrettiin nopeasti. Molekyylimajakka 

on kaksoisleimattu oligonukleotidi, jonka toiseen päähän on kovalenttisesti kiinnitetty 

fluorofori ja toisessa päässä on fluoresenssin vaimentaja (quencher). Kun molekyyli-

majakka ei ole sitoutuneena kohdesekvenssiin, se muodostaa ”stem-loop”-hiuspinni-

rakenteen. Tällöin koettimien päissä olevat leimat joutuvat lähelle toisiaan, mikä johtaa 

fluoroforin vaimentumiseen. Hybridisaatio komplementaarisen ja antiparalleelin 

kohteen kanssa johtaa rakenteen avautumiseen, jolloin leimat joutuvat etäälle toisistaan. 

Tämä johtaa fluoresenssisignaalin voimakkaaseen kasvuun. 

Optimaalisissa olosuhteissa perinteisten molekyylimajakoiden fluoresenssin intensiteetti 

voi lisääntyä yli 200-kertaisesti hybridisaation yhteydessä (Tyagi & Kramer, 1996). 

Voimakas intensiteetin lisääntyminen johtuu pikemminkin erityisen vähäisestä 

taustafluoresenssista kuin siitä, että fluoresenssi olisi poikkeuksellisen kirkas. Kilpailu 

suljetun hiuspinninrakenteen ja kohteeseen hybridisoituneen muodon välillä parantaa 

molekyylimajakan spesifisyyttä verrattuna lineaarisiin koettimiin. Toisin sanoen, 

hiuspinnirakenne toimii energiaesteenä molekyylimajakan avautuessa. Lisäksi 

sitoutuneet ja sitoutumattomat koettimet voidaan erottaa suoraan vaimennetun ja 

fluoresoivan tilan välisenä muutoksena. Kohteen tunnistaminen muutetaan siis 

tehokkaasti fluoresenssisignaaliksi, joka on paitsi spesifinen myös herkkä ja aiheuttaa 

vain vähäistä taustafluoresenssia (Tyagi ym., 1998; Tsourkas ym., 2003). 

Perinteinen molekyylimajakka rakentuu silmukka- (loop) ja varsiosasta (stem) sekä 

fluoroforista ja vaimentajasta (ks. kuva 2.1 A). Fluorofori ei vaikuta hiuspinnin 

rakenteeseen (Refregiers ym., 1996), minkä takia silmukkaosa voi vapaasti 

hybridisoitua kohdesekvenssin kanssa. Silmukka on yleensä 15–25 nukleotidia pitkä, ja 

se valitaan kohdesekvenssin ja sulamislämpötilan perusteella. Kahdesta toisilleen 

komplementaarisesta sekvenssistä koostuva varsiosa on tyypillisesti 4–6 nukleotidin 

pituinen, ja se suunnitellaan yleensä erilliseksi kohdesekvenssistä. Molekyylimajakat 

voidaan kuitenkin suunnitella myös ”shared-stem”-tyyppisiksi, joissa fluoroforin 

puoleinen pää osallistuu sekä varren muodostamiseen että hybridisaatioon kohteen 
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kanssa. Tällöin molekyylimajakan 

vaimentajan puoleinen pää osallis-

tuu vain varren muodostamiseen 

(ks. kuva 2.1.C) (Tsourkas ym., 

2002). 

Silmukan ja varren pituudet sekä 

sekvenssit ovat kriittisimpiä muut-

tujia molekyylimajakoita suunnil-

taessa, sillä juuri ne pääasiassa 

määräävät kuinka monta molekyyli-

majakkaa on sitoutuneena kohtee-

seen tietyssä lämpötilassa (Tsourkas 

ym., 2003). Käytännössä silmukka-

osan pituus valitaan niin, että se 

muodostaa stabiilin sidoksen koh-

desekvenssin kanssa analyysiläm-

pötiloissa, ja varren pituus valitaan 

niin, että rakenne on stabiili ilman 

kohdetta (Marras ym., 2006). 

Silmukan sekvenssin valintaa taas 

rajoittaa monissa tutkimustilanteissa 

sovelluksen kohdespesifiset seikat, 

kuten tutkittavan SNP:n (single 

nucleotide polymorphism) ympärillä 

oleva sekvenssi. Lisäksi molekyyli-

majakan on päästävä sitoutumaan 

kohdesekvenssiin, mikä vaatii perus-

tietämystä kohde-RNA:n sekundaa-

rirakenteesta ja RNA–proteiini-

vuorovaikutuksista. Silmukan ja 

varren pituudet voidaan kuitenkin 

hyvin pitkälle optimoida sovelluk-

sen toiminnan mukaan, olipa tärkein päämäärä sitten hybridisaatio-kinetiikka tai 

spesifisyys (Santangelo ym., 2006).  

Kuva 2.1. Molekyylimajakoita. (A) Molekyyli-
majakka on hiuspinnirakenteinen kaksoislei-
mattu oligonukleotidi, jonka toisessa päässä on 
fluorofori ja toisessa fluoresenssin vaimentaja. 
(B) Perinteinen molekyylimajakka on suun-
niteltu niin, että varren komplemen-taariset 
puolet eivät osallistu hybridisaatioon kohteen 
kanssa. (C) ”shared-stem”-molekyylimajakassa 
varren fluoroforin puoleinen pää osallistuu sekä 
varren muodostamiseen että hybridisaatioon 
kohteen kanssa. (D) Aallonpituutta vaihtava 
molekyylimajakka sisältää vaimentajan sekä 
kaksi fluoroforia, joista ensimmäinen absorboi 
valoenergiaa ja toinen emittoi valoa tietyllä 
aallonpituudella. Kahden fluoroforin välillä 
tapahtuu FRET. Kuva on muokattu lähteestä 
(Santangelo ym., 2006). 
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Molekyylimajakoiden avulla pystytään erottelemaan jopa yhden nukleotidin muutokset 

kahden sekvenssin välillä (Bonnet ym., 1999; Tsourkas ym., 2003). Korkean 

spesifisyytensä vuoksi perinteisiä molekyylimajakoita onkin alkuperäisen kehittämis-

kohteensa lisäksi hyödynnetty jo laajasti monissa biologian ja biolääketieteen 

sovelluksissa, kuten reaaliaikaisissa entsyymaattisissa halkaisuanalyyseissä (Li ym., 

2000b), syöpäsolujen kuvantamisessa ja tutkimuksessa (Medley ym., 2005; Peng ym., 

2005), proteiini–DNA-interaktioiden tutkimisessa (Li ym., 2000a), kvantitatiivisessa 

PCR:ssä (Manganelli ym., 1999), genotyyppauksessa ja mutaatiotutkimuksessa (Vet 

ym., 2002) sekä geeni-ilmentymisen tutkimisessa elävissä soluissa (Sokol ym., 1998; 

Bratu ym., 2003; Peng ym., 2005).  

2.3.3.2. Aallonpituutta vaihtavat molekyylimajakat 

Uudempaa suunnittelua edustavat aallonpituutta vaihtavat molekyylimajakat (Tyagi 

ym., 2000). Tässä sovelluksessa molekyylimajakkaan on kiinnitetty kaksi fluoroforia: 

ensimmäiseksi on fluorofori, joka absorboi voimakkaasti yksivärisen valonlähteen 

aallonpituusalueella, ja toiseksi on fluorofori, jonka emittoima haluttu aallonpituus on 

seurausta fluoresenssin resonanssienergian siirrosta ensimmäiseltä fluoroforilta toiselle 

(ks. kuva 2.1 D). Tämä mahdollistaa myös useamman värin käytön, mistä on hyötyä 

esimerkiksi monia kohteita sisältävien näytteiden detektiossa. Aallonpituutta vaihtavat 

molekyylimajakat voivat olla huomattavasti kirkkaampia kuin sellaiset perinteiset 

molekyylimajakat, joiden fluorofori ei absorboi tehokkaasti valonlähteen energiaa. 

Aallonpituutta vaihtavia molekyylimajakoita ei ole tätä kirjoitettaessa vielä käytetty 

RNA-detektioon elävissä soluissa (Silverman & Kool, 2005). Lisäksi aivan uutta 

muotoilua edustavat molekyylimajakat, jossa on kolme fluoroforia (Li ym., 2006). 

Niiden tuottama signaali perustuu energiansiirtokaskadiin, joka muodostaa 

tunnusomaisen kaikkien kolmen fluoroforin emissioiden suhteesta muodostuvan 

fluoresenssiyhdistelmän. 

2.3.3.3. Kaksoismolekyylimajakat 

Suurin haaste perinteisten molekyylimajakoiden käytössä geenien ilmentymisen 

tutkimisessa elävissä soluissa ovat väärät positiiviset signaalit, joita aiheuttavat 

erityisesti molekyylimajakoiden mahdollinen hajoaminen nukleaasien toimesta sekä 

aukeaminen niihin epäspesifisesti vuorovaikuttavien proteiinien takia. Uudemmassa 

kaksoismolekyylimajakka-FRET-sovelluksessa (dual FRET molecular beacons) 

käytetään kahta molekyylimajakkaa (kuva 2.2), jotka muodostavat fluoresenssin 
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resonanssienergian siirtoparin sitoutuessaan peräkkäin spesifiseen kohteeseensa 

(Santangelo ym., 2004). 

 
Kuva 2.2. Kaksoismolekyylimajakka-FRET-menetelmän periaate. Luovuttaja- ja 
vastaanottajamolekyylimajakoiden hybridisaatio vierekkäisille alueille samassa kohde-
mRNA:ssa sekä luovuttajafluoroforin eksitaatio saavat aikaan fluoresenssin 
resonanssienergian siirron fluoroforien välille. Mitattava FRET-signaali syntyy vain kun 
kummatkin molekyylimajakat ovat sitoutuneena kohteeseen, mikä vähentää 
merkittävästi vääristä positiivisista aiheutuvaa taustasignaalia sekä lisää menetelmän 
spesifisyyttä. Kuva on muokattu lähteestä (Santangelo ym., 2004). 

Kaksoismolekyylimajakat suunnitellaan niin, että ne sitoutuvat yksinauhaiseen 

nuleiinihappokohteeseen vierekkäisille alueille, jolloin luovuttajafluorofori (luovuttaja-

koettimen 5’-päässä) ja vastaanottajafluorofori (vastaanottajakoettimen 3’-päässä) 

joutuvat riittävän lähelle toisiaan. Näin ollen mitattavissa oleva FRET-signaali syntyy 

vain, kun kummatkin molekyylimajakat ovat sitoutuneena kohteeseen, mikä vähentää 

merkittävästi vääristä positiivisista aiheutuvaa taustasignaalia sekä lisää menetelmän 

spesifisyyttä (Santangelo ym., 2006). Lisäksi ”shared-stem”-muotoilun avulla 

luovuttaja- ja vastaanottajafluoroforin välinen etäisyys ja orientaatiot saadaan vakioksi 

ja FRET-tehokkuus paremmaksi (Tsourkas ym., 2002). Kaksoimolekyylimajakka-

FRET-menetelmää on tätä kirjoittaessa käytetty mRNA-molekyylien lokalisaation 

tutkimiseen reaaliajassa elävissä soluissa (Bratu ym., 2003; Santangelo ym., 2004; 

Santangelo ym., 2005). Lisäksi menetelmästä on kehitetty uusi muunnos DNA:han 

sitoutuvien proteiinien detektioon (Dummitt & Chang, 2006). 

Vaikka kaksoismolekyylimajakoiden detektioherkkyys voi olla suurempi kuin 

perinteisten molekyylimajakoiden, joudutaan kaksoismolekyylimajakkamenetelmässä 

kuljettamaan kaksinkertainen määrän koettimia soluihin. Lisäksi kahdelta koettimelta 

kuluu pidempi aika kohteen löytymiseen ja hybridisaatioon. Siksi sovelluksissa, joissa 
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nopea detektio (noin 30 min.) on tärkeää, voi perinteisten molekyylimajakoiden 

käyttäminen olla sopivampaa (Santangelo ym., 2004). 

2.3.3.4. Fluoresenssi  

Viime vuosikymmenen aikana on kehitetty useita erilaisia fluoresoivia hybridisoivia 

koettimia. Vaikka fluoresenssin muodostumismekanismi erilaisissa koettimissa 

vaihtelee, sisältävät ne aina ainakin yhden molekyylin, fluoroforin, jolla on kyky 

absorboida valoenergiaa, muuntaa energia sisäisesti ja emittoida energia valona, 

fluoroforille tunnusominaisella aallonpituudella. Fluoresenssin mekanismi on esitetty 

kuvassa 2.3. Valoenergian 

(fotonin) absorption seurauksena 

fluorofori virittyy korkeampaan 

singlettitilaan (1). Seuraavaksi 

osa virittymisenergiasta poistuu 

lämpönä, jolloin fluorofori 

palautuu alimmalle singlettitilan 

virittymistasolle (2). Alin 

singlettitilan virittymistaso on 

suhteellisen stabiili. Virittyneen 

tilan kesto on tyypillisesti 1–10 

nanosekuntia. Singlettitilan alim-

malta virittymistasolta fluorofori voi palautua perustilaan joko valosäteilyn (4) tai 

säteilemättömän energiansiirron avulla (3). Virittyneeltä singlettitasolta emittoituvaa 

valoa kutsutaan fluoresenssiksi (4). Koska prosessissa menetetään energiaa lämpönä, 

emittoituvan fluoresenssifotonin energia (hvEM) on matalampi kuin eksitoivan fotonin 

energia (hvEX), ja siksi emissioaallonpituus on pidempi kuin eksitaatioaallonpituus 

(Marras, 2006). 

Kuva 2.3. Fluoresenssin mekanismi. Kuvan 
numerointi vastaa tekstiä. Kuva on muokattu 
osoitteesta (mekentosj.com/science/fret/fret.html).

Molekyylimajakat voidaan leimata millä tahansa halutulla fluoroforilla, sillä käytettävän 

fuoroforin valinta ei yleensä ole niin ratkaisevaa kuin molekyylimajakan rakenteen 

suunnittelu. Harkittu fluoroforin valinta voi kuitenkin parantaa signaalin ja taustan 

suhdetta sekä kanavointikykyä (Tsourkas & Bao, 2003). Fluoroforien huolellisella 

valinnalla voidaan välttää vastaanottajafluoroforin suora virittyminen luovuttaja-

fluoroforin eksitaatioaallonpituudella ja minimoida luovuttajan emissiosignaali 

vastaanottajan aallonpituudella. FRET-pareiksi soveltuvia fluoroforeja ovat esimerkiksi 
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Cy3 (luovuttaja) ja Cy5 (vastaanottaja), TMR ja Texas Red sekä Fluoreseiini (FAM) ja 

Cy3 (Santangelo ym., 2006). 

Tässä tutkimuksessa luovuttajana käytettiin Oregon Green 488® -fluoroforia (2’,7’-

difluorofluorescein) ja vastaanottajana Texas Red-X® -fluoroforia. Oregon Green 488® 

on uudempi vaihtoehto fluoreseiinille (fluorescein). Sillä on fluoreseiinia parempi 

kestävyys valovalkaisua (photobleaching) vastaan, ja se on lähes riippumaton pH:sta 

(Rusinova ym., 2002). Texas Red® puolestaan on hydrofiilinen punaista väriä emittoiva 

sulfonyylikloridijohdannainen (Titus ym., 1982). Fluoroforien eksitaatio- ja emissio-

aallonpituudet vaihtelevat mittauksessa käytetyn liuotteen sekä mittalaitteen mukaan. 

Tutkimuksessa käytettyjen fluoroforien valmistajan (biomers.net, Ulm, Saksa) 

ilmoittamat eksitaatio- ja emissiomaksimiaallopituudet ovat Oregon Green 488® -fluo-

roforille 496 nm:iä (eksitaatio) ja 524 nm:iä (emissio) sekä Texas Red-X® -fluoroforille 

583 nm:iä (eksitaatio) ja 603 nm:iä (emissio). Kuvassa 2.4. on esitetty tutkimuksessa 

käytettyjen kaksoismolekyylimajakoiden fluoroforien eksitaatio- ja emissiospektrit. 

Tutkimuksessa käytetyllä laitteella ei ollut mahdollisuutta mitata spektrejä kokeellisesti. 

Kuva 2.4. Käytettyjen fluoroforien eksitaatio- ja emissiospektrit. Luovuttajafluoroforin 
(Oregon Green 488®) spektrit on esitetty vihreällä ja vastaanottajafluoroforin (Texas 
Red-X®) spektrit punaisella. Signaalin läpivuoto on esitetty sinisellä ja keltaisella: 
Sinisellä on esitetty vastaanottajafluoroforin suora eksitaatio luovuttajafluoroforin 
eksitaatioaallonpituuksilla ja keltaisella on esitetty luovuttajafluoroforin emissiosig-
naali vastaanottajafluoroforin emissioaallonpituuksilla. Spektrit on tehty Fluorescence 
Spectra Viewerillä (http://probes.invitrogen.com/servlets/spectraviewer) ja kuvaa 
muokattu.

Fluoroforien sijaan reportterivärinä voidaan käyttää myös eri aallonpituuksia omaavia 

kvanttipisteitä (Chan & Nie, 1998). Puolijohteiset kvanttipisteet (quantum dots) ovat 

epäorgaanisia, nanokokoisia, valoa emittoivia partikkeleita, joilla on ainutlaatuisia 

optisia ja sähköisiä ominaisuuksia verrattuna orgaanisiin väriaineisiin ja fluoresoiviin 
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proteiineihin. Näitä ominaisuuksia ovat näkyvästä valosta infrapuna-aallonpituuksiin 

säädettävä emissioaallonpituus, suuret absorbtiokertoimet laajalla spektrialueella, 

suurempi kirkkaus signaalissa ja kestävyys valovalkaisua vastaan sekä mahdollisuus 

virittää monta fluoresenssiväriä yhtä aikaa (Chan ym., 2002). Vaikka kvanttipiste (1,5–2 

nm) ja sen vaimentajaehdokas, kultananopartikkeli (1,4 nm), vastaavat kooltaan 

oligonuklotidin stem–loop-hiuspinniä (3–4 nm), voi nanopartikkelikonjukaatiosta 

johtuva koon kasvu muuttaa molekyylimajakan rakennetta ja toimintaa (Tsourkas ym., 

2003). 

2.3.3.5. Fluoresenssin vaimennus 

Erilaiset prosessit voivat alentaa fluoresenssin intensiteettiä. Fluoresenssin intensiteetin 

alenemaa kutsutaan ”vaimentumiseksi” (”quenching”). Monet fluoresenssia 

hyödyntävät detektiomenetelmät perustuvat fluoresenssin energian siirtoon fluoroforilta 

toiselle fluoroforille tai fluoresoimattomalle molekyylille (vaimentaja). Hybridisoi-

tuvien koettimien fluoresenssia voidaan vaimentaa kahden mekanismin avulla: 

kontaktivaimentumisen tai fluoresenssin resonanssienergian siirron avulla (Marras, 

2006). Se kumpi vaimennusmekanismi on tietyllä hetkellä vallalla, määräytyy 

fluoroforin ja vastaanottajamolekyylin välisen etäisyyden mukaan. Jos molekyylien 

spektreillä on päälleikkäisyyttä ja molekyylit ovat riittävän lähellä toisiaan (1–10 nm), 

vaimentuminen tapahtuu fluoresenssin resonanssienergian siirron avulla. Kontakti-

vaimentumisesta on kyse, jos molekyylit ovat edellistä lähempänä toisiaan tai 

vaimentavaa nukleotidia (Marras ym., 2002). Vierekkäisissä tai sattumanvaraisesti 

laskostuneissa koettimissa luovuttaja- ja vastaanottajapuolet ovat usein sellaisen 

etäisyyden päästä toisistaan, että fluoresenssin resonanssienergian siirto on pääasiallinen 

vaimennusmekanismi. Hybridisoitumattomissa molekyylimajakoissa fluoroforin energia 

siirtyy vaimentajalle suoraan kontaktivaimentumisen avulla, sillä osapuolet ovat 

suljetun rakenteen takia hyvin lähellä toisiaan (Marras ym., 2002). 

Kontaktivaimentumisessa (”contact quenching”) luovuttaja- ja vastaanottajamolekyylit 

muodostavat kompleksin, jossa molekyylit vuorovaikuttavat vetysidoksien kautta. 

Vesiliuoksessa elektrostaattiset, steeriset ja hydrofobiset voimat säätelevät vetysidosten 

muodostumista. Kun tämä kompleksi absorboi valon energiaa, virittyny tila palautuu 

heti perustilaan ilman fotoniemissiota.  Tällöin molekyylit eivät emittoi fluoresoivaa 

valoa. Tunnusomaista on, että kontaktivaimennuksessa kahden molekyylin absorbtio-

spektri muuttuu niiden muodostaessa kompleksin. FRET-mekanismissa sitä vastoin 
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molekyylien absorbtiospektri ei muutu (Marras, 2006). Fluoresenssin resonanssi-

energian siirron mekanismista puhutaan lisää jäljempänä. 

Fluoresenssin vaimentaja on fluoresoimaton kromofori, joka johtaa fluoroforilta 

saamansa energian pois lämpönä (Tyagi & Kramer, 1996). Kuten fluoroforien kohdalla, 

myös optimaalisen vaimentajan valinta voi parantaa molekyylimajakoiden signaali–

tausta-suhdetta, vaikka suurin osa perinteisistä vaimentajista tuottaakin tyydyttäviä 

tuloksia. Orgaaniset vaimentajamolekyylit, kuten dabcyl, BHQ (blackhole quencher) ja 

Iowa Black, vaimentavat tehokkaasti laajaa valikoimaa fluoroforeja, sillä ne toimivat 

sekä kontaktivaimentumisen että fluoresenssin resonanssienergian siirron avulla 

(Tsourkas & Bao, 2003). Yleisimpien fluorofori–vaimentaja-parien ominaisuuksia on 

tutkittu kattavasti (Marras ym., 2002; Marras, 2006). Tässä tutkimuksessa luovuttajamo-

lekyylimajakassa käytettiin BHQ-1®-vaimentajaa ja vastaanottajamolekyylimajakassa 

BHQ-2®-vaimentajaa, joiden valmistajan (biomers.net, Ulm, Saksa) ilmoittamat 

absorbtiomaksimiaallopituudet ovat 534 nm:iä (BHQ-1®) ja 579 nm:iä (BHQ-2®). 

Orgaanisten vaimentajien lisäksi kultaisia nanopartikkeleita voidaan käyttää 

vaimentajina (Dubertret ym., 2001). On kuitenkin huomioitava, että vuorovaikutus 

kultapartikkelin ja fluoroforin välillä voi vaikuttaa molekyylimajakan herkkyyteen, 

spesifisyyteen ja hybridisaatiokinetiikkaan (Tsourkas & Bao, 2003). 

2.3.3.6. Fluoresenssin resonanssienergian siirto 

Fluoresenssin resonanssienergian siirto (FRET) tai Förster resonanssienergian siirto 

(Förster, 1948) on säteilemätön prosessi, jossa virittyneeltä fluoroforilta (luovuttaja, 

donor) siirtynyt fotoni nostaa perustilassa olevan molekyylin (vastaanottaja, acceptor) 

elektronin energiatilaa korkeammille singlettitilan värähtelytasoille. Tästä seuraa, että 

luovuttajafluoroforin energiataso palautuu perustilaan emittoimatta fluoresenssia (kuva 

2.3, kohta 3). Energian siirto on riippuvaista luovuttaja- ja vastaanottajamolekyylien 

välisistä pitkän matkan dipoli–dipoli-vuorovaikutuksista, ja sitä rajoittaa luovuttajan ja 

vastaanottajan välinen etäisyys. Tyypillisesti kromoforien välinen tehokas etäisyys on 

1–10 nm (Haugland ym., 1969), joka vastaa noin kolmesta kolmeenkymmeneen 

nukleotidia DNA-kaksoisheliksissä. Toinen edellytys on, että luovuttajan fluoresenssin 

emissiospektrin tulee olla osittain päällekkäinen vastaanottajan absorptiospektrin 

kanssa. Vastaanottajamolekyyli voi olla toinen fluorofori, jolloin siirtynyt energia 

emittoituu fluoroforille ominaisena fluoresenssina, tai vaimentaja, jolloin absorboitu 

energia menetetään lämpönä (Marras, 2006). 
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Kaksoismolekyylimajakoissa luovuttajafluoroforit tyypillisesti emittoivat valoa 

lyhyemmällä aallonpituudella kuin vastaanottajat. Energian siirron tehokkuus 

määräytyy laajuudesta, jolla luovuttajan emissiospektri ja vastaanottajan absorbtio-

spektri menevät päällekkäin, luovuttajan kvanttituotosta, luovuttajan ja vastaanottajan 

siirtymädipolimomenttien suhteellisesta orientaatiosta (Lakowicz, 1999) sekä 

luovuttaja- ja vastaanottajamolekyylin välisestä etäisyydestä (yleensä neljästä viiteen 

emästä). Näiden ominaisuuksien optimointi on tärkeää luovuttaja- ja vastaanottaja-

fluoroforia valittaessa, jotta vastaanottajafluoroforin suora virittyminen luovuttaja-

fluoroforin virittymisaallonpituudella ja luovuttajan emission detektio vastaanottajan 

emissioaallonpituudella voidaan välttää (Santangelo ym., 2006). 

Kun luovuttaja- ja vastaanottajafluoroforit on valittu asianmukaisesti, emittoituu 

vastaanottajamolekyylimajakasta voimakas fluoresenssisignaali vain, kun molemmat 

molekyylimajakat ovat hybridisoituneet vierekkäin kohteeseen ja FRET tapahtuu. 

Hajonneista tai proteiinien vaikutuksesta auenneista molekyylimajakoista emittoituva 

fluoresenssi on olennaisesti pienempi kuin luovuttajan ja vastaanottajan välisestä FRET-

interaktiosta muodostuva signaali (Tsourkas & Bao, 2003). 

2.3.3.7. Fluoresenssin resonanssienergian siirron mittaaminen 

Kun FRET tapahtuu, virittynyt luovuttajafluorofori siirtää energiaa vastaanottajafluoro-

forille. Ilmiötä voidaan havaita usealla tavalla, kuten fluoresenssin eliniän ja 

polarisaation muutoksina, mutta tavallisimmin se näkyy luovuttajan fluoresenssin 

vähentymisenä ja vastaanottajan fluoresenssin kasvuna (herkistetty emissio, sensitized 

emission). Fluoresenssin resonanssienergian siirtoa voidaan mitata monella tapaa, kuten 

fluoroforien eliniän, herkistetyn emission sekä vastaanottajan valovalkaisun avulla. 

Näistä herkistetyn emission mittaamiseen perustuvat menetelmät ovat suosituimpia 

niiden nopeuden ja signaalin säilyttävän luonteen takia (Berney & Danuser, 2003; 

Mattheyses ym., 2004). 

Luovuttaja- ja vastaanottajafluoroforin emissioissa tapahtuvien muutosten määrittämi-

nen mahdollistaa FRET-tehokkuuden laskemisen. FRET-tehokkuus kuvaa sitä osuutta 

luovuttajan absorboimasta fotonienergiasta joka siirtyy vastaanottajalle. Koska FRET-

tehokkuus on kääntäen verrannollinen fluoroforien väliseen etäisyyteen (r6), 

( )66
0

6
0 / E rRR += , FRET:istä on tullu suosittu menetelmä molekyylien välisten etäi-

syyksien tutkimisessa ja määrittämisessä. R0 on nimeltään Förster-etäisyys, ja se vastaa 
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etäisyyttä, jolla tietyn fluoroforiparin FRET-tehokkuus on 50 %:ia (Berney & Danuser, 

2003).  

FRET-mittausten kunnollinen käyttö molekyylien vuorovaikutusten tutkimisessa ja 

kvantitoinnissa vaatii mitattujen arvojen korjausta. Häiriötä FRET-mittauksissa 

aiheuttavat luovuttajan ja vastaanottajan pitoisuudet, eksitaation läpivuoto (luovuttajan 

eksitaatio vastaanottajan eksitaatioaallopituudella ja toisinpäin) sekä keskinäishäiriö 

emission detektiossa (luovuttajan fluoresenssin detektio vastaanottajan emissioaallon-

pituudella ja toisinpäin). Suoran keskinäishäiriön ja läpivuotosignaalien osuutta on 

usein vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi jokainen mitattu fluoresenssi-intensiteetti 

koostuu sekä FRET- että ei-FRET-osatekijöistä. Häiriötä aiheutuu myös taustafluore-

senssista, solukomponenttien autofluoresenssista sekä valovalkaisusta (Gordon ym., 

1998; Berney & Danuser, 2003).   

FRET-tehokkuuden laskemiseksi on kirjallisuudessa esitetty useita erilaisia tapoja, jotka 

erovat toisistaan lähinnä määrittämisessä käytettyjen filtterisettien lukumäärän, 

näytteiden ja otettujen kuvien lukumäärän sekä muuttujien korjausasteen mukaan. 

Jokainen niistä sisältää erilaisia normalisointi- ja laskukaavoja ja paljastaa eri asioita 

tarkasteltavasta solusysteemistä. Yksinkertaisimmillaan FRET-tehokkuus (E) saadaan 

laskemalla luovuttajan suhteellinen fluoresenssi vastaanottajan kanssa (FDA) sekä ilman 

vastaanottajaa (FD) kaavalla 3 (Berney & Danuser, 2003). 

DDA /1E FF−=    (3) 

2.3.3.8. Detektioherkkyys 

Molekyylimajakoiden detektioherkkyys elävissä soluissa määräytyy molekyylimajakka–

kohde-hybrisidaation lisäksi fluoroforin tai fluoroforien ominaisuuksien, fluoresenssin 

detektiomenetelmän, optisen kuvantamislaitteiston (mikroskooppi ja kamera) sekä 

taustasignaalin mukaan. Kaksoismolekyylimajakka-FRET-menetelmän matala tausta-

signaali parantaa detektioherkkyyttä verrattuna esimerkiksi FISH-menetelmään. 

Mikroinjektoimalla koetin–kohde-pareja, Sokol ynnä muut selvittivät, että molekyyli-

majakkamenetelmällä voitiin havaita alle 1×10-1 ag molekyylimajakkaa, mikä vastaa 

noin 10 mRNA-molekyyliä, kun molekyylimajakat olivat konsentroituneet samalle 

alueelle (Sokol ym., 1998). On arvioitu, että kaksoismolekyylimajakkamenetelmällä 

voidaan luotettavasti havaita muutamia satoja kopioita endogeenistä mRNA:ta solua 

kohden, tarkasteltaessa yksittäisiä soluja. Käyttämällä uusinta teknologiaa edustavia 
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kvanttipisteitä tai lantanidikelaatteja ja fluoresenssidetektiomenetelmiä, kuten reaali-

ajassa tapahtuvaa FRET:iä (time-resolved FRET), sekä herkempiä optisia kuvantamis-

laitteistoja, kuten yksittäisen fotonin laskentajärjestelmään perustuvaa tekniikkaa, on 

yksittäisistä soluista mahdollista havaita jopa vain 1–5 kopiota mRNA:ta. 

Vaihtoehtoisesti voidaan tutkia keskiarvoista mRNA-ilmentymistä suuresta määrästä 

soluja (esimerkiksi miljoonasta) samaan tapaan kuin RT-PCR-tutkimuksissa, jolloin 

FRET-pohjaista lajittelevaa virtaussytometriä (Fluorescence Activated Cell Sorter, 

FACS) voitaisiin käyttää havaitsemaan fluoresenssisignaali elävissä soluissa. Kun 

yksittäisiä soluja voidaan hyödyntää tutkittaessa tarkemmin geeni-ilmentymisen 

vaihtelua solupopulaatiossa, esimerkiksi solunjakautumisen eri vaiheissa tai erilaisissa 

sairaustiloissa, voi keskimääräisen mRNA-ilmentymistason määrittäminen olla 

hyödyllisempää, kun mRNA-ilmentyminen vaihtelee suuresti solusta soluun. Suuresta 

määrästä soluja saadaan tällöin toistettavaa ja tilastollisesti merkittävämpää dataa kuin 

mRNA-tasoista, jotka on mitattu suhteellisen pienestä määrästä soluja (Santangelo ym., 

2004). 
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3. Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on  

1) kehittää fluoresenssin resonanssienergian siirtoon perustuva kaksoismolekyyli-

majakkamenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää ja tutkia mRNA:n pitoisuutta ja 

lokalisaatiota elävissä soluissa.  

2) käyttää kaksoimolekyylimajakka-FRET-menetelmää mallikohteina toimivien AVD- 

ja AVR4/5-geenien mRNA:iden lokalisaation tutkimiseen sekä kvantitatiiviseen 

mittaamiseen. 

3) kehittää kvantitatiivinen RT-PCR -menetelmä AVD- sekä AVR4/5-geenien 

mRNA:iden kvantitatiiviseen mittaamiseen, jonka antamiin tuloksiin kaksois-

molekyylimajakka-FRET-menetelmän kvantitatiivisia tuloksia voidaan verrata. 

Kaksoismolekyylimajakka-FRET-menetelmää voidaan myöhemmin hyödyntää AVD- ja 

AVR-geenien ilmentymisen säätelyn molekyylitason yksityiskohtien tutkimisessa 

elävissä kanan soluissa tai kudoksissa. Lisäksi tutkimuksesta saatavia tuloksia voidaan 

tulevaisuudessa hyödyntää kehitettäessä menetelmää sellaiseksi, että sen avulla voidaan 

tunnistaa ja määrittää muiden spesifisten mRNA:iden pitoisuuksia viljelyissä soluissa ja 

mahdollisesti jopa kudoksissa tai kudosnäytteissä. 
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4. Materiaalit ja menetelmät 

4.1. Spodoptera frugiperda -hyönteissolujen elvytys ja kasvatus 

Avidiinin ja AVR4/5-proteiinin sekä totaali-RNA:iden tuottamiseen ja kuvantamiseen 

käytettiin Spodoptera frugiperda -hyönteissoluja (Sf9). Ennen käyttöä pakastetut 

hyönteissolut elvytettiin. Koko tutkimuksen ajan solujen kasvatuksessa käytettiin HyQ® 

SFX-Insect™ -mediumia (HyClone, Logan, UT, USA, #SH30278), johon oli lisätty 1 ml 

biotiinia (170 mg/ml, Fluka, Steinheim, Saksa, #14400) litraan mediumia. 23 ml:aa 

esilämmitettyä (+25 °C) kasvatusmediumia pipetoitiin muoviseen 250 ml:n Erlenmeyer-

kasvatuspulloon (Corning, #430183). Nestetypessä olleet kaksi 1 ml:n soluampullia 

sulatettiin nopeasti kädessä ja molempien ampullien sisällöt siirrettiin mediumin avulla 

Erlenmeyer-pulloon. Pullon nestetilavuudeksi tuli tällöin noin 25 ml:a ja solutiheydeksi 

noin 0,5 miljoonaa solua ml:ssa. Solut jätettiin kasvamaan suspensiona ravistelijalle 

(125 rpm) +27 °C:n lämpötilaan. 

Kun solut saavuttivat tiheyden 3,72 milj. solua/ml, ne jaettiin tiheyteen 0,6 milj. 

solua/ml sekä siirrettiin kahteen muoviseen 250 ml:n kasvatuspulloon (rinnakkaiset). 

Kolmas jako tehtiin tiheyteen 0,5 milj. solua/ml, jota pidettiin ylläpitotiheytenä. 

Neljännen jaon jälkeen solut olivat käytettävissä infektioihin. 

4.2. Rekombinanttisten bakulovirusten valmistaminen 

Rekombinanttisten bakulovirusten valmistaminen tehtiin Bac-to-Bac® Baculovirus 

Expression System -menetelmän (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) avulla. 

Luovuttajavektoreina käytettiin pFastBac™1-vektoreita (ampr ja gentr), joihin oli 

kloonattu joko avidiini-, AVR1-, AVR2-, AVR3-, AVR4/5-, AVR6- tai AVR7-geenin 

cDNA-insertti. Nämä luovuttajavektorikonstruktit saatiin valmiina. 

4.2.1. Transpositio ja oikeiden kloonien valinta 

Kohdennettu transpositio tehtiin transformoimalla DH10Bac™ E. coli -soluja 

(Invitrogen, #10361-012) insertin sisältävillä luovuttajavektoreilla. DH10Bac™-solut 

sisältävät bakulovirusgenomin bakmidivektorimuodossa (kanr, lacZα positiivinen) ja 

avustajaplasmidin (tetr). Avustajaplasmidi tuottaa transpositiossa tarvittavat proteiinit in 

trans ja mahdollistaa näin halutun DNA-fragmentin liittämisen osaksi bakmidia 

kohdennetun transposition avulla (ks. kpl 2.3.1.3). Transpositio tapahtuu bakmidin 
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mini-attTn7-kohtaan (Luckow ym., 1993). Kohdennetun transposition mukana 

luovuttajavektorista bakmidiin siirtyvät sekä gentamysiiniresistenttigeeni että haluttu 

DNA-fragmentti. 

Transformaatiot tehtiin ”tukkimiehen” menetelmällä ”Bac-to-Bac® Baculovirus 

Expression System” -työohjetta mukaillen. DH10Bac™ E. coli -soluja siirrostettiin -20 

°C:ssa säilytettävästä glyserolistokista LBkan, tet -maljalle (kanamysiiniä 50 µg/ml, 

tetrasykliiniä 10 µg/ml) ja solujen annettiin kasvaa yön yli lämpökaapissa (+37 °C). 100 

µl kylmää 100 mM CaCl2-liuosta pipetoitiin Eppendorf-putkiin jäähauteella, jonka 

jälkeen DH10Bac™-soluja otettiin yön yli kasvaneelta puhdasviljelmältä siirrostus-

silmukan avulla ja suspensoitiin CaCl2-liuokseen. Putkia inkuboitiin 15 minuuttia jäillä, 

jonka jälkeen solususpensioon lisättiin 0,5–1,0 µl luovuttajaplasmidi-DNA:ta (noin 100 

ng) ja sekoitettiin varovasti. Putkia inkuboitiin jäillä 30 minuuttia. Tämän jälkeen 

soluille tehtiin nopea, 45 sekunnin, lämpökäsittely +42 °C:ssa, jonka jälkeen ne 

siirrettiin välittömästi takaisin jäähauteelle. Jokaiseen putkeen lisättiin 450 µl SOC-

liuosta, jonka jälkeen putket laitettiin kolmeksi tunniksi tasoravistelijaan (+37 °C, 250 

rpm). Tämän jälkeen solut sentrifugoitiin putkien pohjalle (6000 × g, 1 min), 

supernatantit poistettiin ja solut suspensoitiin 100 µl:aan SOC-liuosta. Saatu suspensio 

maljattiin kanamysiiniä (50 µg/ml), tetrasykliiniä (10 µg/ml) ja gentamysiiniä (7 µg/ml) 

sisältäville LB-maljoille, joihin oli laminaarissa lisätty 50µl X-gal-liuosta (20 mg/ml) ja 

100 µl 100 mM IPTG-liuosta. Solujen annettiin kasvaa noin 24 tuntia +37 °C:n 

lämpötilassa, kunnes selektiossa käytettävä sininen väri kehittyi. 

Bac-to-Bac®-ekpressiosysteemissä käytettävä bakmidi sisältää β-galaktosidaasin 

aminoterminaalista osaa koodaavan sekvenssin (lacZα). Sekvenssistä tuotettu lacZα-

peptidi pystyy kompensoimaan DHC10Bac™-solulinjan lac-mutaation vuoksi häiriyty-

neen β-galaktosidaasientsyymin toiminnan (Yanisch-Perron ym., 1985). Toimiva β-

galaktosidaasi katalysoi X-gal-väriaineen hydrolyysiä. Tästä syystä DHC10Bac™-solut, 

jotka sisältävät bakmidin, tuottavat sinisiä pesäkkeitä X-gal-väriainetta ja lac-

promoottoria indusoivaa IPTG:tä sisältävillä maljoilla. Onnistuneen transformaation ja 

transposition avulla siirtynyt DNA-fragmentti kuitenkin rikkoo lacZα-sekvenssin 

bakmidissa, jolloin muodostuu valkoisia pesäkkeitä sinisten sijaan. 

Maljoilta valittiin mahdollisimman suuria valkoisia pesäkkeitä, joista siirrostettiin 3–4 

cm:n viivakasvatukset uusille kanamysiiniä (50 µg/ml), tetrasykliiniä (10 µg/ml) ja 
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gentamysiiniä (7 µg/ml) sekä X-gal-liuosta (20 mg/ml) ja 100 mM IPTG-liuosta 

sisältäville LB-maljoille. Jokaiselle maljalle siirrostettiin myös värikontrolli sinisestä 

pesäkkeestä. Maljoja inkuboitiin kuten edellä, kunnes pesäkkeiden todellinen väri 

varmistui. 

4.2.2. Virus-DNA:n eristäminen 

Bakmidi-DNA eristettiin bakteerisoluista ”Bac-to-Bac® Baculovirus Expression 

System” -työohjeen (Invitrogen) mukaisesti. Menetelmä on muunnos alkaliseen 

lyysikseen perustuvasta, alun perin suurten ja lukumääräisesti pienten, plasmidien 

eristämiseen kehitetystä menetelmästä (Engebrecht ym., 1991). 

Väriselektion jälkeen valkoisiksi varmistuneista klooneista tehtiin liemiviljelmät 

siirrostamalla niitä 2 ml:aan LB-mediumia, johon oli lisätty kanamysiiniä (50 µl/ml) ja 

gentamysiiniä (7 µg/ml). Solujen annettiin kasvaa tasoravistelijassa yön yli (+37 °C, 

250 rpm), minkä jälkeen jokaisesta bakteerikasvatuksesta siirrettiin 1,5 ml:aa 

Eppendorf-putkeen. Putkia sentrifugoitiin minuutin ajan (14 000 × g). Sentrifugoinnin 

jälkeen supernatantti pipetoitiin pois ja jäljelle jäänyt solupelletti resuspensoitiin 300 

µl:aan kylmää Solution Ι:tä. Suspensioon lisättiin 300 µl huoneenlämpöistä Solution 

ΙΙ:ta, putkea käänneltiin muutaman kerran ja inkuboitiin huoneenlämmössä 5 minuuttia. 

Tämän jälkeen putkeen lisättiin hitaasti 300 µl kylmää Solution ΙΙΙ:ta, inkuboitiin jäillä 

5–10 minuuttia ja sentrifugoitiin (14 000 × g, 10 min), jolloin pohjalle muodostui muun 

muassa proteiineista ja E. coli -solun genomisesta DNA:sta koostuva valkoinen sakka. 

Supernatantti siirrettiin uuteen Eppendorf-putkeen, johon oli valmiiksi pipetoitu 800 µl 

absoluuttista isopropanolia, ja liuokset sekoitettiin kääntelemällä putkea. Putkia 

inkuboitiin jäillä 5–10 minuuttia, jonka jälkeen niitä sentrifugoitiin 15 minuuttia 

(14 000 × g). Tämän jälkeen supernatantti pipetoitiin pois ja DNA-sakka pestiin 500 

µl:lla etanolia (70 %), joka pipetoitiin pois sentrifugaation (14 000 × g, 5 min) jälkeen. 

DNA-pellettien annettiin ilmakuivua huoneenlämmössä laminaarissa 5–10 minuuttia. 

Lopuksi DNA-pelletit liuotettiin 40 µl:aan TE-puskuria ja niiden DNA-pitoisuudet ja 

puhtaus määritettiin absorbanssiin perustuen MBA 2000 -spektrometrillä 

(PerkinElmer®, Boston, MA, USA). Näytteet laimennettiin steriiliin deionisoituun 

veteen suhteessa 1:100 ja niiden absorbanssit mitattiin aallonpituudella 260 nm. Koska 

yksi absorbanssiyksikkö vastaa tällä aallonpituudella kaksijuosteisen DNA:n pitoisuutta 

50 µg/ml (vedessä mitattuna) voitiin näytteen DNA-pitoisuus laskea saadusta 

absorbanssista verrannon ja laimennoskertoimen avulla. Näytteen puhtautta arvioitiin 
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määrittämällä aallonpituuksilla 260 nm ja 280 nm saatujen absorbanssien suhde 

(A260/A280), joka puhtaassa näytteessä on noin 1,8 (Sambrook ym., 1989). Näytteet 

säilöttiin pakastamalla (-20 °C). 

4.2.3. Hyönteissolujen transfektio 

Rekombinanttisia proteiineja sekä mRNA:ita tuotettiin bakulovirusten avulla Sf9-

hyönteissoluissa. Hyönteissolut transfektoitiin bakmidi-DNA:lla eli kokonaisilla 

bakulovirusgenomeilla. Menetelmä perustuu positiivisesti varautuneiden lipidien ja 

negatiivisesti varautuneen DNA:n kykyyn muodostaa positiivisesti varautuneita DNA–

lipidi-komplekseja, jotka neutraalin fosfolipidikomponentin edesauttamana läpäisevät 

solukalvon (Felgner ym., 1987; Walker ym., 1996). 

Transfektiot suoritettiin kuusikuoppaisilla soluviljelylevyillä (Nunc™, Roskilde, Tanska, 

#152795), joihin siirrostettiin 1×106 Sf9-hyönteissolua 2 ml:ssa HyQ SFX-Insect -

mediumia (biotiini, ei antibiootteja). Solujen annettiin kiinnittyä kuoppien pohjiin 

tunnin ajan lämpökaapissa (+27 °C), minkä aikana valmistettiin jokaista transfek-

toitavaa kuoppaa kohti Eppendorf-putkiin transfektioliuokset A ja B: 10 µl eristettyä 

bakmidi-DNA:ta ja 100 µl HyQ SFX-Insect -mediumia (A) sekä 9 µl CELFECTIN®-

reagenssia ja 100 µl HyQ SFX-Insect -mediumia (B). Liuokset A ja B yhdistettiin ja 

seosta inkuboitiin huoneenlämmössä 30 minuuttia. Inkuboinnin jälkeen putkiin lisättiin 

800 µl HyQ SFX-Insect -mediumia ja sekoitettiin varovasti. Solujen kiinnittyminen 

varmistettiin mikroskooppisesti ja kiinnittyneiden solujen päältä imettiin vanha 

mediumi varovasti pois. DNA–lipidi-liuokset lisättiin solujen päälle ja solut laitettiin 

lämpökaappiin (+27 °C) inkuboitumaan viideksi tunniksi. Tämän jälkeen kuopat 

tyhjennettiin ja tilalle vaihdettiin 2 ml HyQ SFX-Insect -mediumia kuoppaa kohden. 

Inkubaatiota jatkettiin +27 °C:ssa 72 tuntia. 

Transfektioiden onnistuminen varmistettiin inkuboinnin jälkeen mikroskoopin avulla, 

jolloin soluissa voitiin nähdä myöhäisen virusinfektion merkkejä. Solut irrotettiin ja 

kerättiin kuopassa olleen mediumin avulla ja saatu solususpensio siirrettiin 2 ml:n 

Eppendorf-putkeen. Putkia sentrifugoitiin (1000 × g, 5 min), jolloin solut ja rekom-

binattisia bakuloviruksia sisältävä mediumi erottuivat. Supernatantit pipetoitiin steriilisti 

uusiin Eppendorf-putkiin (”P1-virusstokit”), jotka säilöttiin +4 °C:seen. Solupelleteistä 

valmistettiin näytteet SDS-PAGE-analyysiä varten resuspensoimalla solut 200 µl:aan 

SDS-PAGE-näytepuskuria (2×). Näyteet säilöttiin pakastamalla (-20 °C). 
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4.2.4. Rekombinanttisten virusten monistaminen 

P1-virusstokkien sisältämiä viruksia monistettiin infektoimalla hyönteissoluja. Sf9-

hyönteissoluja jaettiin 30 ml:n solususpensioina Erlenmeyer-kasvatuspulloihin solu-

tiheyteen 1×106 solua/ml HyQ SFX-Insect -mediumia. Kasvatuksiin lisättiin 200 µl P1-

virusstokkia ja infektioiden annettiin tapahtua inkuboimalla soluja ravistelijalla 72 

tuntia (+27 °C, 125 rpm). Inkuboinnin jälkeen infektoidut solut sentrifugoitiin 50 ml:n 

putkissa (1000 × g, 5 min). Monistuneita bakuloviruksia sisältävät supernatantit otettiin 

talteen uusiin 50 ml:n putkiin (”P2-virusstokit”) ja säilöttiin +4 °C:n lämpötilaan 

myöhempää käyttöä varten. 

Ennen sentrifugointia infektoiduista kasvatuksista otettiin 1 ml:n näytteet SDS-PAGE-

analyysiä varten. Näytteet sentrifugoitiin (13 000 rpm, 1 min) ja supernatantista otettiin 

100 µl:n näyte, johon lisättiin 100 µl SDS-PAGE-näytepuskuria (2×). Myös näytteiden 

solupelletit resuspensoitiin 200 µl:aan SDS-PAGE-näytepuskuria (2×). Lisäksi 

infektoimattomista Sf9-hyönteissoluista valmistettiin samaan tapaan solupelletti- ja 

supernatanttinäyte. Näytteet säilöttiin pakastamalla (-20 °C). 

4.3. Western blot -analyysi  

4.3.1. SDS-PAGE 

Aiemmin kuvattujen transfektion sekä bakulovirusten monistamisen yhteydessä 

valmistettiin SDS-PAGE-näytteet solupelleteistä sekä supernatanteista, jotta voitaisiin 

varmistaa bakulovirusmenetelmän onnistuminen. Myös kimeerisestä avidiiniproteiinista 

ChiAVD(I117Y) valmistettiin SDS-PAGE-näyte, joka tehtiin lisäämällä 10 µl SDS-

PAGE-näytepuskuria (2×) 10 µl:aan ChiAVD(I117Y)-proteiinia (300 ng/µl). Näytteitä 

kuumennettiin 10 minuuttia +95 °C:ssa ennen kuin ne pipetoitiin SDS-PAGE-geeliin. 

Näytteissä olevat proteiinit eroteltiin niiden koon (molekyylipainon) mukaan SDS-

PAGE-menetelmällä (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). 

Avidiini- ja AVR-solupellettinäytteiden rinnalla, erillisessä SDS-PAGE-geelissä, 

ajettiin myös kimeeristä avidiiniproteiinia sisältävä näyte, jonka avulla oli tarkoitus 

testata ainoastaan AVR4/5-proteiinia tunnistamaan tarkoitetun vasta-aineen toimintaa. 

Kimeerinen avidiini, ChiAVD(I117Y), on rakennettu korvaamalla avidiinissa β-juoste 4 

sekä sen vieressä olevat loop-alueet AVR4/5:n vastaavalla, yhteensä 21 aminohapon 
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kokoisella, alueella ja tekemällä avidiiniin lisäksi pistemutaatio (I117Y) AVR4/5:n 

sekvenssistä (Hytönen ym., 2005). 

SDS-PAGE:ssa käytettiin 15 %:ista erottelugeeliä ja 5 %:ista konsentrointigeeliä. 

Analyysissä käytettiin Mini-PROTEAN® 3 Cell -laitetta (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, USA, #165-3301). Kaivoihin pipetoitiin 20 µl näytettä, 5 µl 

molekyylipainomarkkeria (PageRuler™ Prestained Protein Ladder, Fermentas, 

Burlington, Canada, #SM0679) ja 5 µl avidiinimarkkeria (1 mg/ml, Belovo S/A, 

Bastogne, Belgia). Ajolaite täytettiin Tris-glysiini-ajopuskurilla (1×). Geeliä ajettiin 

ensin 100 V:n jännitteellä, kunnes väririntama saavutti erottelugeelin, jonka jälkeen 

jännite nostettiin 200 V:iin (Laemmli, 1970). Ajoa jatkettiin, kunnes näytepuskurin 

bromofenolisininen oli saavuttanut geelin alareunan. 

4.3.2. Immunoblottaus 

SDS-PAGE-geelissä ajetut proteiinit siirrettiin nitroselluloosakalvolle 

(Schleicher&Schnell, Dassel, Saksa) Mini Trans-Blot® Cell -laitteella (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, USA) valmistajan ohjeen mukaisesti. Siirtopuskurina 

käytettiin Kodak-puskuria (+4 °C), ja jotta puskurin sisäiseen lämpötilaan ei syntyisi 

eroja, puskuria sekoitettiin magneettisekoittajan avulla. Siirrossa käytettiin 100 V:n 

jännitettä, ja siirtoaika oli noin 60 minuuttia (Towbin ym., 1979; Burnette, 1981). 

Siirron jälkeen nitroselluloosakalvo siirrettiin blokkausliuokseen (20 ml/kalvo) ja sitä 

inkuboitiin keinuttajalla yön yli +4 °C:n lämpötilassa. 

Proteiinit tunnistettiin nitroselluloosakalvolta spesifisesti vasta-aineilla. Primaarivasta-

aineen tunnistaman proteiinin havainnointi perustui sekundaarivasta-aineeseen liitetyn 

alkaalisen fosfataasin aktiivisuuteen (Blake ym., 1984). Vasta-ainevärjäyksen kaikki 

työvaiheet suoritettiin keinuttajalla. Maitojauheblokkauksen jälkeen kalvo pestiin kerran 

TBST-puskurilla (5 minuuttia). Seuraavaksi proteiineja sisältävää kalvoa inkuboitiin 

primaarivasta-aineliuoksessa huoneenlämmössä. Primaarivasta-aineliuos koostui 

jäniksen polyklonaalisesta (tuotettu Oulun yliopiston koe-eläinkeskuksessa, Oulu 

Suomi) tai hiiren monoklonaalisesta primaarivasta-aineesta (FIT Biotech) laimennettuna 

10 ml:aan TBST-puskuria, joka sisälsi 5 %:ia rasvatonta maitojauhetta (w/v). 

Primaarivasta-aineiden laimennossuhteet olivat 1:2500 (jäniksen anti-avidiini) ja 1:20 

(hiiren anti-AVR4/5) lopputilavuudesta. Inkubointia jatkettiin vähintään tunnin ajan. 

Tämän jälkeen kalvo pestiin neljä kertaa TBST-puskurilla (5 minuuttia kerrallaan). 
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Seuraavaksi kalvoa inkuboitiin sekundaarivasta-aineliuoksessa huoneenlämmössä. 

Sekundaarivasta-aineena käytettiin alkaalisen fosfataasin kanssa konjugoitua vuohen 

IgG-vasta-ainetta, joka tunnisti joko jäniksen (Goat Anti-Rabbit IgG-AP, Santa Cruz 

Biotechnology, #SC-2057) tai hiiren Ig:t (Goat Anti-Mouse IgG-AP, Sigma, #A3562). 

Sekundaarivasta-aine laimennettiin 10 ml:aan TBST-puskuria, joka sisälsi 5 %:ia 

rasvatonta maitojauhetta (w/v). Kaupallisten sekundaarivasta-aineiden laimennossuhteet 

olivat 1:2000 (vuohen anti-jänis) ja 1:10 000 (vuohen anti-hiiri) lopputilavuudesta. 

Vähintään tunnin inkubaation jälkeen kalvoa pestiin TBST-puskurilla (4 × 5 minuuttia), 

jonka jälkeen se laitettiin tasapainottumaan APA-puskuriin viideksi minuutiksi. Värjäys 

tehtiin liuoksella, joka sisälsi 180 µl NBT:tä ja 60 µl BCIP:iä 6 ml:ssa APA-puskuria. 

Värireaktion annettiin kehittyä noin 15 minuuttia, minkä jälkeen reaktio pysäytettiin 

tislatulla vedellä. 

4.4. Totaali-RNA:n tuottaminen ja todentaminen 

Spodoptera frugiperda (Sf9) -hyönteissoluja jaettiin infektioita varten 50 ml:n 

solususpensioina tiheyteen 0,5 × 106 solua/ml HyQ SFX-Insect -mediumia. Infektioissa 

käytettiin avidiini- tai AVR4/5-insertin sisältäviä bakuloviruksia P2-virusstokeista, jota 

laitettiin 200 µl:aa yhtä infektoitavaa kasvatusta kohden. 

cDNA-insertit on kloonattu luovuttajavektorissa Autographa californica -viruksen 

(AcMNPV) polyhedriinipromoottorin säätelyn alle. Polyhedriinipromoottori aktivoituu 

viruksen lyyttisen syklin erittäin myöhäisessä vaiheessa, minkä takia transkriptio 

promoottorista alkaa noin 18 tuntia infektion jälkeen (ks. kpl 2.3.1.2).  

4.4.1. Totaali-RNA:n eristäminen 

Totaali-RNA-näytteet eristettiin infektoiduista Spodoptera frugiperda (Sf9) -

hyönteissoluista kaupallisen SV Total RNA Isolation System -kitin avulla (Promega, 

Madison WI, USA, #Z3101). Menetelmä on kehitetty tuottamaan korkealaatuista 

RNA:ta erityisesti RNA:n monistukseen perustuvien menetelmien tarpeisiin, ja se 

perustuu RNA:n eristämiseen sekä genomisen DNA-kontaminaation minimoimiseen 

guanidiini-isotiosyanaatin ja β-merkaptoetanolin sekä DNaasi I:n avulla (Brisco ym., 

1997). 

Koska kohde-RNA:n optimaalisinta eristysajankohtaa ei voitu tarkasti määrittää, totaali-

RNA-näytteet eristettiin eri aikapisteissä: 17 tuntia, 20 tuntia ja 41 tuntia infektoimisen 

jälkeen (post infection, pi). Myös infektoimattomista Sf9-soluista eristettiin totaali-
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RNA-näyte. Totaali-RNA-näytteet eristettiin valmistajan ohjeen mukaan (SV Total 

RNA Isolation System Technical Manual, Promega, #TM048) ja lopuksi eluoitiin 100 

µl:aan nukleaasitonta vettä. Näytteiden absorbanssit mitattiin aallonpituudella 260 nm 

MBA 2000 -spektrometrillä (PerkinElmer®, Boston, MA, USA). Koska yksi 

absorbanssiyksikkö vastaa tällä aallon pituudella yksijuosteisen RNA:n pitoisuutta 40 

µg/ml (vedessä mitattuna) voitiin näytteen RNA-pitoisuus laskea saadusta 

absorbanssista verrannon ja laimennoskertoimen avulla. Näytteen puhtaus määriteltiin 

aallonpituuksilla 260 nm ja 280 nm saatujen absorbanssien suhteesta (A260/A280), joka 

puhtaassa näytteessä on noin 2,0 (Sambrook ym., 1989). Lopuksi näytteet jaettiin 

pienempiin eriin ja säilöttiin pakastamalla (-70 °C).  

4.4.2. Denaturoiva RNA-elektroforeesigeeli 

Totaali-RNA-näytteet ajettiin myös denaturoivassa agaroosigeelissä, joka sisälsi 

formaldehydiä. Denaturoivassa ympäristössä RNA ei muodosta intramolekulaarisia 

sekundaarirakenteita, jolloin se liikkuu geelissä ainoastaan kokonsa mukaan. Agaroosi–

formaldehydigeeli valmistettiin laminaarissa ja geelin valmistuksessa käytetyt liuokset 

valmistettiin DEPC-käsiteltyyn veteen. Kaikki pinnat sekä geelinajolaitteet, joiden 

kanssa geeli on kosketuksissa, käsiteltiin kaupallisella RNase Erase® -liuoksella (MP 

Biomedicals, Illkirch, Ranska). Pipetointiin käytettiin RNaasittomia ja filtterillä 

varustettuja TipOne-pipetinkärkiä (Starlab). 

Agaroosi–formaldehydigeeli sisälsi 1 % agaroosia (LE, Analytical grade, Promega) ja 

valmistettiin Molecular Cloning. A Laboratory Manual -ohjetta hieman muunnellen 

(Sambrook ym., 1989). 0,5 g agaroosia kuumennettiin 36 ml:ssa DEPC-vettä ja sen 

hieman jäähdyttyä lisättiin 10,0 ml 5 × MOPS-puskuria, 8,8 ml 37 %:ista formaldehydiä 

(J.T. Baker, Deventer, Hollanti) sekä 2,5 µl etidiumbromidia (10 mg/ml), jonka 

loppupitoisuudeksi tuli tällöin noin 0,5 µg/ml. Geeli valettiin ja sen annettiin jähmettyä. 

Näytteet valmistettiin seuraavasti: 3 µl:aan RNA-näytettä lisättiin 6 µl RNA-

näytepuskuria, jonka jälkeen putkea kuumennettiin +65 °C:ssa 5 minuuttia, pidettiin 

jäillä 2 minuuttia ja lopuksi näytteeseen lisättiin 2 µl RNA-latauspuskuria. Geeliä 

ajettiin 1 × MOPS-puskurissa, jännitteellä 4 V/cm, ensin ilman näytteitä 10 minuuttia, 

jonka jälkeen näytteet lisättiin ja niitä ajettiin kunnes latauspuskurissa ollut 

bromofenolisininen oli ajautunut ¾ geelin pituudesta. Geeli kuvattiin UV-valon avulla 

GeneSnap-ohjelmalla (Syngene, Cambridge, Englanti). 
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4.4.3. Agaroosigeelielektroforeesi 

Totaali-RNA-näytteet ajettiin lopulta tavallisessa elektroforeesigeelissä, joka sisälsi 1 % 

agaroosia (LE, Analytical grade, Promega). Agaroosi valmistettiin käyttämättömään 1 × 

TAE-puskuriin ja hieman jäähtyneeseen geeliin lisättiin etidiumbromidia (10 mg/ml) 

niin, että loppupitoisuudeksi tuli 0,5 µg/ml. Näytettä otettiin 2–10 µl:aa (noin 1 µg), 

johon lisättiin 6 × latauspuskuria, ja näytteet pipetoitiin geeliin. Molekyylipainomarkke-

rina käytettiin 5 µl:aa GeneRuler™ 1 kb DNA Ladderia (Fermentas). Näytteitä ajettiin 

geelissä 80 V:n jännitteellä noin tunnin ajan, jonka jälkeen geeli kuvattiin UV-valon 

avulla GeneSnap-ohjelmalla (Syngene, Cambridge, Englanti). 

4.5. RT-PCR  

Ennen varsinaista kvantitatiivista RT-PCR -ajoa, totaali-RNA-näytteistä tehtiin 

edullisempi tavallinen kaksivaiheinen RT-PCR. Tavallisen RT-PCR-kokeen avulla 

varmistuttiin, että RNA-näytteistä todella saadaan oikeankokoiset DNA-kopiot, ja että 

kvantitatiivista RT-PCR -koetta varten suunnitellut alukkeet todennäköisesti toimivat 

myös siinä. RT-PCR-reaktioiden suunnittelussa käytettiin apuna GeneBank-

tietokannassa julkaistuja avidiinin ja AVR4/5:n mRNA- ja DNA-sekvenssejä (accession 

numbers X05343 ja Z22883), jotka käännettiin cDNA:iksi EMBOSS-ohjelmistopaketin 

(The European Molecular Biology Open Software Suite) extractseq- ja seqret-ohjelmilla 

sekä rinnastettiin Clustal W (1.82) -ohjelmistolla (EMBL-EBI). 

4.5.1. cDNA-synteesi 

cDNA-synteesireaktioissa käytettiin sekvenssispesifistä 3’-pään aluketta 5’-

TTACTCCTTCTGTGTGCG-3’ (nukleotidit 485–502 (cDNA)AVD ja 448–465 

(cDNA)AVR4/5), jolla voitiin kääntää sekä avidiinin että AVR4/5:n mRNA, ja jonka 

sitoutumispaikka on PCR:llä monistettavasta sekvenssistä alavirtaan. Entsyyminä 

käytettiin linnun retroviruksesta (Avian Myeloblastosis Virus) eristettyä AMV-

käänteiskopioentsyymiä, jolla on RNA-ohjautuvan polymeraasiaktiivisuuden lisäksi 

DNA-ohjautuva polymeraasiaktiivisuus sekä voimakas RNaasi H -aktiivisuus 

(Sambrook ym., 1989). 

Reaktiota varten valmistettiin templaatiksi 10 µl:n RNA–aluke-liuos, joka sisälsi 1 µl 

näytettä (vastasi näytteestä riippuen noin 90–665 ng totaali-RNA:ta), 1 µl AVD:lle ja 

AVR4/5:lle yhteistä 3’-pään aluketta (20 pmol/µl) sekä 8 µl DEPC-käsiteltyä vettä. 

RNA–aluke-liuosta kuumennettiin +70 °C:n lämpötilassa 10 minuuttia ja jäähdytettiin 
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jäillä. Valmistettu templaattiliuos käytettiin kokonaisuudessaan synteesireaktioon, jonka 

sisälsi: 9 µl tislattua vettä, 2,5 µl 10 × AMV puskuriliuosta (Finnzymes, #F570B), 2,5 

µl dNTP-seosta (10 mM, Finnzymes, #F560L), 1 µl AMV-entsyymiä (20 U/µl, 

Finnzymes, #F570S) sekä 10 µl templaattiliuosta. Synteesireaktion kokonaistilavuus oli 

25 µl:aa. cDNA-synteesi tehtiin PCR-laitteessa (PTC-200 DNA Engine Thermal Cycler, 

MJ Research) ohjelmalla: +42 °C 60 minuuttia ja +70 °C 10 minuuttia. Syntesoidut 

cDNA:t pakastettiin (-20 °C) myöhempää käyttöä varten. 

4.5.2. PCR ja agaroosigeelielektroforeesi 

Syntesoidut cDNA:t monistettiin polymeraasiketjureaktio-menetelmällä (PCR). Alun 

perin Kary B. Mullisin vuonna 1985 kehittämän menetelmän avulla pieni määrä 

DNA:ta voidaan monistaa eksponentiaalisesti in vitro (Mullis ym., 1986).  Avidiinin ja 

AVR4/5:n cDNA:iden monistukseen käytettiin sekvenssispesifistä 5’-pään (F1-RT) ja 

3’-pään (R1-RT) aluketta (taulukko 4.1), jotka suunniteltiin tunnistamaan sama 5’-pään 

ja 3’-pään sekvenssi sekä avidiinin että AVR4/5:n cDNA:sta. Alukkeiden 

tunnistuskohdat sijaitsevat eri eksoneissa. Alukeparin suunnittelussa huomioitiin lisäksi, 

että molekyylimajakoille komplementaarinen alue sisältyy alukeparin väliin ja tulee 

näin monistetuksi. Alukkeilla monistettu PCR-tuote on joko 341 emäsparin (AVD) tai 

335 emäsparin (AVR4/5) mittainen. Alukepari tilattiin TAG Copenhagen A/S:ltä.  

Taulukko 4.1. RT-PCR-alukkeiden sekvenssit. 
Aluke Sekvenssi Nukleotidit (cDNA) 
F1-RT 5’-CCCGCTGCTGCTGCTGCTG-3’ 61–79 (AVD), 30–48 (AVR) 
R1-RT 5’-TGGTCTTCAGGACCTCCTT-3’ 383–401 (AVD), 446–464 (AVR) 

 
Polymeraasiketjureaktioissa käytetty reaktioseos sisälsi: 15 µl steriloitua vettä, 2,5 µl 10 

× Pfu-puskuriliuosta sisältäen 20 mM MgSO4 (Fermentas), 2,5 µl dNTP-seosta (2 mM, 

Fermentas, #R0241), 2 µl F1-RT-aluketta (20 pmol/µl), 2 µl R1-RT-aluketta (20 

pmol/µl), 0,5 µl Pfu DNA-polymeraasia (2,5 U/µl, Fermentas, #EP0501) sekä 1 µl 

cDNA-templaattia. Reaktioseoksen tilavuus yhteensä oli 25,5 µl:aa. 

Kaikki reaktioseoksen reagenssit, entsyymiä lukuun ottamatta, pipetoitiin jäillä 0,2 ml:n 

PCR-putkiin, minkä jälkeen reaktiot ajettiin PCR-laitteella (PTC-200 DNA Engine 

Thermal Cycler, MJ Reasearch). PCR-ajon ohjelma koostui 10 minuutin 

alkudenaturaatiosta +95 °C:ssa (vaihe 1), minkä jälkeen putkiin lisättiin Pfu-entsyymi 

(hot start), 30 sekunnin denaturaatiosta +95 °C:ssa (vaihe 2), minuutin annealing-
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vaiheesta +50 °C:ssa (vaihe 3) ja 1,5 minuutin elongaatio-vaiheesta +72 °C:ssa (vaihe 

4) 26 syklin ajan, joita seurasi vielä 10 minuutin elongaatio-vaihe +72 °C:ssa sekä 

jäähdytys +4 °C:seen.  

Ajon jälkeen PCR-tuotteet ajettiin elektroforeesigeelissä, joka sisälsi 1,5 % agaroosia 

(LE, Analytical grade, Promega). Monistettu DNA-fragmentti ajautuu agaroosigeelissä 

kokonsa mukaan (Sambrook ym., 1989), jolloin se on helppo identifioida ja eristää. 

Agaroosigeeli valmistettiin 1 × TAE-puskuriin ja hieman jäähtyneeseen geeliin lisättiin 

etidiumbromidia (10 mg/ml) niin, että loppupitoisuudeksi tuli 0,5 µg/ml. 

Etidiumbromidi on DNA:han interkaloituva, fluoresoiva väriaine, jonka avulla 

agaroosigeelissä ajautunut DNA voidaan havaita UV-valossa (Sharp ym., 1973). 

Näytteisiin (10 µl) lisättiin 1,7 µl 6 × latauspuskuria ja ne pipetoitiin geeliin. Molekyyli-

painomarkkerina käytettiin 5 µl GeneRuler™ 100 bp DNA Ladderia (Fermentas). 

Näytteitä ajettiin geelissä 80 V:n jännitteellä noin tunnin ajan, jonka jälkeen geeli 

kuvattiin UV-valon avulla GeneSnap-ohjelmalla (Syngene, Cambridge, Englanti). 

4.6. Kvantitatiivinen RT-PCR 

Alkuperäisistä totaali-RNA-näytteistä määritettiin avidiinin ja AVR4/5:n mRNA-

pitoisuudet kvantitatiivisella RT-PCR:llä (LightCycler® 1.5 Instrument, Roche 

Diagnostics) käyttäen totaali-RNA:sta käännettyä cDNA:ta templaattina (ks. kpl 4.5.1). 

Määritykset tehtiin absoluuttisesti käyttäen ulkoista standardia ja ajot suunniteltiin 

valmistajan ohjeita noudattaen (Technical Notes No. LC 10 ja LC 11/update 2003 sekä 

No. 3/99, Roche Diagnostics). 

4.6.1. Ulkoisen standardin valmistus 

Edellä kuvatulla tavallisella RT-PCR-menetelmällä tuotetuista 41 tuntia pi -näytteistä 

valmistettiin standardien kantanäyte kvantitatiivista RT-PCR -ajoa varten monistamalla 

niitä edelleen PCR:llä, ajamalla näytteet 1,5 %:iseen agaroosigeeliin ja eristämällä ne 

geelistä. PCR toistettiin kuten edellä, eroten vain ohjelman osalta siinä, että vaiheet 2–4 

toistettiin 36 kertaa (ks. kpl 4.5.2). Myös 1,5 %:inen agaroosigeeli valmistettiin ja 

suoritettiin kuten edellä. DNA-fragmentit eristettiin agaroosigeelistä Nucleospin® 

Extract ΙΙ -kitin (Macherey-Nagel, Düren, Saksa, #740609) avulla valmistajan ohjeen 

mukaan. Menetelmä perustuu DNA:n sitomiseen piidioksidikalvolle kaotrooppisen 

suolan avulla (Vogelstein & Gillespie, 1979). DNA-fragmentit eluoitiin 30 µl:aan kitin 

eluutiopuskuria NE (5 mM Tris/HCl, pH 8.5) ja näytteiden DNA-pitoisuudet (A260) sekä 
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puhtautta indikoivat r-arvot (A260/A280) mitattiin sekä MBA 2000 -spektrometrillä 

(PerkinElmer®, Wellesley, MA, USA) että Ultrospec™ 1100 pro -spektrofotometrillä 

(Amercham Pharmacia Biotech, Cambridge, UK). Näytteet laimennettiin ennen 

mittaamista steriiliin deionisoituun veteen suhteissa 1:20, 1:50 ja 1:100. Näytteen DNA-

pitoisuus laskettiin keskiarvona eri laimennoksista saaduista pitoisuusarvoista, jättäen 

kuitenkin pois laimennokset, joissa oli epäilyttävät r-arvot tai suuret poikkeamat muihin 

laimennoksiin verrattuna. Standardien kantaliuokset säilöttiin pakastamalla (-20 °C).  

4.6.2. LightCycler® 1.5 Instrument 

Kvantitatiivinen RT-PCR (qRT-PCR) suoritettiin LightCycler® 1.5 Instrument -

laitteella (Roche Diagnostics, Mannheim, Saksa). Reaktioihin käytettiin FastStart DNA 

Master HybProbe-kittiä (Roche Diagnostics), joka on suunniteltu käytetäväksi kohteen 

kanssa hybridisoituvien fluoresenssileimattujen koettimien kanssa. Kitti sisälsi 

LightCycler® FastStart -entsyymin, FastStart HybProbe -reaktioseoksen, magnesium-

kloridin (25 mM) sekä nukleaasitonta PCR-vettä. Hybridisaatioon perustuvassa 

detektiossa käytettiin fluoresoivien koettimien tilalla fluoresenssileimattuja kaksois-

molekyylimajakoita (biomers.net, Ulm, Saksa). Sekä avidiinin että AVR4/5:n mRNA:n 

tunnistamiseen oli suunniteltu omat molekyylimajakkaparinsa (ks. kpl 4.7.1). Alukkeina 

sen sijaan käytettiin samaa avidiinin sekä AVR4/5:n cDNA:n tunnistavaa alukeparia 

kuin edellä (ks. taulukko 4.1 kpl 4.5.2). Standardina käytettiin edellä monistettua PCR-

tuotetta (avidiini, 41 h pi). Negatiivisena kontrollina käytettiin nukleaasitonta, PCR-

laatuista vettä. Molekyylimajakoista (100 µM), alukkeista (100 µM), standardista 

(42,62 ng/µl) sekä näytteistä valmistettiin laimennokset steriiliin veteen. Laimennokset 

on esitetty taulukossa 4.2. 

Taulukko 4.2. qRT-PCR-reaktiokomponenttien laimennossuhteet. 
Reaktiokomponentti Laimennos Loppupitoisuus 
Molekyylimajakat 1:10 10 µM 
Alukkeet 1:10 10 µM 
Standardi 1:40 1,066 ng/µl 
Näytteet (cDNA) 1:50  

 
1:40 laimennetusta standardista valmistettiin edelleen viiden standardin laimennossarja 

laimentamalla aina edellistä suhteessa 1:5. Kaksinauhaista DNA:ta olevat standardit 

muutettiin kopiolukuvuiksi kaavalla 4, jotta näytteiden tulokset olisivat verrattavissa 

kaksinauhaisen DNA:n ja yksinauhaisen RNA:n välillä. 
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g/µl pitoisuuslkopiota/mo 106 23

=
×× , jossa        (4) 

MW = monistettavan sekvenssin pituus emäspareina × 660 Da/emäspari 

Jokaiseen reaktiokapillaariin laitettiin 2 µl standardia, joten standardien määrät 

vastasivat lopulta 1,136×109, 2,272×108, 4,532×107, 9,064×106 sekä 1,813×106 

kopiota/2 µl kaksijuosteista DNA:ta. Laimennossarjasta valmistetut standardit 

monistettiin erillisissä kapillaareissa samassa ajossa näytteiden kanssa. Laimennos-

sarjasta saaduista tuloksista laite muodosti standardikäyrän. 

Jokainen näyte/standardi/kontrolli ajettiin lasikapillaarissa (LightCycler® Capillaries, 

Roche Diagnostics), 20 µl:n tilavuudessa. Yhtä reaktiota varten valmistettiin PCR-

reaktioseos, jonka komponentit, käytetty määrä ja loppupitoisuus on esitetty taulukossa 

4.3. Näytteet tehtiin kahtena rinnakkaisena. Avidiininäytteitä, standardeja sekä 

kontrollivettä varten PCR-reaktioseos valmistettiin 13-kertaisena ja AVR4/5-näytteitä 

varten 6,5-kertaisena. Käyttövalmis 10 × FastStart DNA Master HybProbe -entsyymi-

seos valmistettiin yhdistämällä 60 µl FastStart HybProbe -reaktioseosta LightCycler® 

FastStart -entsyymin kanssa. PCR-reaktioseos sekoitettiin huolellisesti pipetoimalla, 

jonka jälkeen 18 µl:aa reaktioseosta pipetoitiin jokaiseen kapillaariin. Kapillaariin 

lisättiin 2 µl:aa vettä, standardia tai näytettä, jonka jälkeen kapillaari suljettiin heti 

korkilla kontaminaation välttämiseksi. 

Taulukko 4.3. qRT-PCR-menetelmän reaktioseos. 
Reaktiokomponentti Määrä (µl) Loppupitoisuus 
PCR-vesi 10,6  
MgCl2 (25 mM) 2,4 4 mM 
3’-aluke (10 µM) 1 0,5 µM 
5’-aluke (10 µM) 1 0,5 µM 
MM_la (10 µM) 0,6 0,3 µM 
MM_vb (10 µM) 0,6 0,3 µM 
10 × entsyymiseos 2 1 × 
Yhteensä 18  

a MM_l tarkoittaa luovuttajamolekyylimajakkaa 
bMM_v tarkoittaa vastaanottajamolekyylimajakkaa 

Näytteet sentrifugoitiin kapillaareihin LC Carousel -sentrifuugissa (Roche Diagnostics), 

ja siirrettiin LightCycler®-laitteeseen. Näytteille suunniteltu ajo-ohjelma alkoi 10 

minuutin denaturaatiolla +95 °C:ssa, jota seurasivat 45 kierrosta, joista kukin kierros 

koostui sekunnin denaturaatiosta +95 °C:ssa, 10 sekunnin annealing-vaiheesta +55 
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°C:ssa sekä 13 sekunnin elongaatio-vaiheesta +72 °C:ssa. Fluoresenssin mittaus 

tapahtuu aina jokaisen kierroksen anniilausvaiheen lopussa (HybProbe Format) 

kanavilla F2 (640 nm) ja F1 (530 nm). LightCycler®-ajon tulokset analysoitiin 

LightCycler® Software 3.5.3 -ohjelmiston avulla (Roche Diagnostics). LightCycler®-

ajon jälkeen qRT-PCR-tuotteet ajettiin 1,5 %:isessa elektroforeesigeelissä kuten edellä 

(ks. kpl 4.5.2). 

4.7. Kaksoismolekyylimajakka-FRET 

4.7.1. Molekyylimajakoiden suunnittelu ja valmistus 

Tulevia tutkimuksia silmälläpitäen kaksoismolekyylimajakat suunniteltiin tunnistamaan 

avidiinin ja AVR4/5:n mRNA:t. Kaksoismolekyylimajakoiden suunnittelussa käytettiin 

apuna GeneBank-tietokannassa julkaistuja avidiinin ja AVR4/5:n mRNA- ja DNA-

sekvenssejä (accession numbers X05343 ja Z22883), jotka käännettiin cDNA:iksi 

EMBOSS-ohjelmistopaketin extractseq- ja seqret-ohjelmilla sekä rinnastettiin Clustal 

W (1.82) -ohjelmistolla (EMBL-EBI). 

Kaksoismolekyylimajakat suunniteltiin komplementaarisiksi kohteidensa kanssa. 

Kohdesekvenssi sijaitsee kummassakin geenissä eksonissa kaksi, jossa esiintyy eniten 

vaihtelua geeniperheen sisällä. Lisäksi uskottiin, että alue osallistuu suoraan 

mahdollisimman vähän solun silmukointi- ja polyadenylaatioprosesseihin. Molekyyli-

majakoiden kohdesekvenssit ja muotoilut on esitetty taulukossa 4.4. Avidiini-

kohdentuvat molekyylimajakat suunniteltiin hybridisoitumaan mRNA:n nukleotidien 

240–304 kanssa ja AVR4/5-kohdentuvat molekyylimajakat suunniteltiin hybridisoitu-

maan mRNA:n nukleotideihin 199–262. Varsi–silmukka- ja molekyylimajakka–kohde-

rakenteille laskettiin sulamislämpötilat Mfold-ohjelmiston (Zuker, 2003) ja HyTher-

ohjelmiston (Peyret ym., 1999) avulla. Molekyylimajakoiden varsi–silmukka-rakenteen 

sulamislämpötila oli noin +51 °C:ta kaikissa molekyylimajakoissa. Molekyylimajakka–

kohde-rakenteen sulamislämpötilat olivat +82,5 °C:ta ja +90,0 °C:ta avidiini-molekyyli-

majakoille sekä +75,7 °C:ta ja +83,9 °C:ta AVR4/5-molekyylimajakoille. 

Kaikki molekyylimajakat suunniteltiin ”shared-stem”-tyyppisiksi, joissa fluoroforin 

vieressä sijaitseva varsiosa (stem) osallistuu hybridisaatioon kohteen kanssa, kun taas 

majakoiden vaimentajan puoleinen pää osallistuu vain varren muodostamiseen 

(Tsourkas ym., 2002). Näin fluoroforien välinen etäisyys saatiin vakioksi. Molekyyli-

majakoiden varsiosa suunniteltiin seitsemän emäksen pituiseksi muissa, paitsi AVR4/5-
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vastaanottajamolekyylimajakassa, jossa varsiosa on kuuden emäksen pituinen. 

Molekyylimajakkaparin väliin jäävän alueen pituus on viisi emästä kummassakin 

mRNA:ssa. Luovuttajafluoroforina käytettiin Oregon Green-488 (OG) -fluoroforia, joka 

liitettiin luovuttajamolekyylimajakoiden 5’-päähän. Luovuttajamajakoiden 3’-päähän 

liitettiin BHQ-1-vaimentaja. Vastaanottajamolekyylimajakoissa 5’-pään fluoroforina 

käytettiin Texas Red (TxR) -fluoroforia ja 3’-päähän liitettiin BHQ-2-vaimentaja. 

Kaksoismolekyyilmajakoiden suunnittelussa auttoivat Teemu Ihalainen ja Henri 

Nordlund. Kaikki molekyylimajakat syntesoitiin biomers.netin toimesta (Ulm, Saksa). 

Villityypin (cDNA)avidiini, kohde (nukleotidit 240–304) 
5’-ATGAGATCAAAGAGTCACCACTGCATGGGACacaaaACACCATCAACAA 
GAGGACCCAGCCCACCTTTGGC-3’ 
Avidiini, kaksoismolekyylimajakat 
Luovuttaja 
MM:  

5’-/OG/GTCCCATGCAGTGGTGACTCTTTGATCTCATATGGGAC
/BHQ-1/-3’ 

Vast.ottaja 
MM:  

5’-/BHQ-2/ACACCATGGTGGGCTGGGTCCTCTTGTTGATGGTGT 
/TxR/-3’ 

Avidiini, kohdeoligonukleotidi 
5’-ACATCAAATGAGATCAAAGAGTCACCACTGCATGGGACacaaaACACCAT 
CAACAAGAGGACCCAGCCCACCTTTGGCT-3’ 
Villityypin (cDNA)AVR4/5, kohde (nukleotidit 199–262) 
5’-GATAATCCAGGAAACATCACGCTATCACCACTgcttgGGATCCAACACAA 
AAGAGCCAGCCAGCCCACCTTTGGC-3’ 
AVR4/5, kaksoismolekyylimajakat 
Luovuttaja 
MM:  

5’-/OG/AGTGGTGATAGCGTGATGTTTCCTGGATTATCCACCACT 
/BHQ-1/-3’ 

Vast.ottaja 
MM:  

5’-/BHQ-2/GGATCCGCTGGCTGGCTCTTTTGTGTTGGATCC/TxR/-3’

AVR4/5, kohdeoligonukleotidi 
5’-TGTAGCGGATAATCCAGGAAACATCACGCTATCACCACTgcttgGGATCC 
AACACAAAAGAGCCAGCCAGCCCACCT-3’ 

Taulukko 4.4. Molekyylimajakoiden kohdesekvenssit ja muotoilut. 

Molekyylimajakka (MM): alleviivatut emäkset muodostavat puolet varsiosasta, mutta 
eivät hybridisoidu kohteen kanssa. Oregon Green (OG) ja Texas Red (TxR) ovat 
käytetyt fluoroforit. BHQ-1 ja BHQ-2 ovat vaimentajia. Kohde: emäkset, jotka jäävät 
luovuttaja- ja vastaanottajamolekyylimajakoiden väliin, on merkitty pienellä 
vahvistetulla tekstillä. 

4.7.2. Spektrofluorometri 

Molekyylimajakoiden sekä totaali-RNA-näytteiden in vitro -mittaukset suoritettiin 

Victor2 Multilabel Counter -laitteella (PerkinElmer®, Boston, MA, USA #1420-012). 

Laitteeseen ohjelmoitiin fluoresenssia mittaava ohjelma, jossa eksitaatio tapahtui 

aallonpituudella 485 nm ja emissiot mitattiin sekä aallonpituudella 615 nm että 

aallonpituudella 535 nm. Eksitaatio- ja emissioaallonpituudet eivät vastanneet fluorofo-

reille ilmoitettuja eksitaatio- ja emissiomaksimiaallonpituuksia, mutta olivat niitä 
 53



lähimmät mahdolliset. Ohjelmaan määritettiin mitat 96-kuoppalevyltä (U-Bottom, 

Costar®) tapahtuvaa mittaamista varten. 

Molekyylimajakoiden in vitro -mittaukset tehtiin 96-kuoppalevyllä. Sekä avidiinin että 

AVR4/5:n osalta mitattiin molemmat molekyylimajakat erikseen ilman kohdetta ja 

kohteen kanssa sekä molemmat molekyylimajakat yhdessä ilman kohdetta ja kohteen 

kanssa. Majakoiden kohteena in vitro -mittauksissa oli kaksoismolekyylimajakkaparille 

komplementaarisen sekvenssin sisältävä yksijuosteinen oligo-DNA, joka saatiin 

molekyylimajakoiden tilauksen yhteydessä (biomers.net, Ulm, Saksa). Mittaukset 

suoritettiin 200 µl:n tilavuudessa Tris-HCl-puskurissa (pH 7,4) ja niissä käytettiin 

molekyylimajakoiden molaarisia pitoisuuksia: 50 nM, 100 nM, 150 nM ja 200 nM. 

Kohde-DNA:n molaarinen pitoisuus oli näytteessä sama kuin molekyylimajakoiden. 

Kaikki in vitro -mittaukset tehtiin vähintään neljänä rinnakkaisena. Totaali-RNA-

näytteet valmistettiin Tris-HCl-puskuriin, 200 µl:n tilavuuteen, joka sisälsi 50 µl totaali-

RNA-näytettä ja 200 nM kaksoismolekyylimajakoita. 96-kuoppalevylle pipetoituja 

näytteitä lämmitettiin ensin +65 °C:n lämpötilassa 15 minuuttia ja sitten +37 °C:n 

lämpötilassa 75 minuuttia. Mittaukset tehtiin huoneenlämmössä molekyylimajakoille 

ohjelmoidulla ohjelmalla. Tulokset analysointiin Windows Excel -ohjelmiston 

(Microsoft) sekä SPSS 15.0 -ohjelmiston (SPSS Finland Oy) avulla. 

4.7.3. Fluoresenssimikroskopia 

4.7.3.1. Hyönteissolujen infektio ja elektroporaatio 

Spodoptera frugiperda (Sf9) -hyönteissoluja jaettiin infektioita varten 10 ml:n 

solususpensioina tiheyteen 1 × 106 solua/ml HyQ SFX-Insect -mediumia. Infektioissa 

käytettiin (cDNA)avidiini- tai (cDNA)AVR4/5-insertin sisältäviä bakulovirusbakmideja 

P2-virusstokeista, jota laitettiin 40 µl:aa yhtä infektoitavaa kasvatusta kohden. 

Infektoidut kasvatukset jätettiin kasvamaan +27 °C:n lämpötilaan.  

Hyönteissolujen elektroporaatioon käytettiin Nucleofector®-laitetta (Amaxa 

Biosystems, Köln, Saksa). Nucleofector®-teknologia on tehokas virukseton geeninsiirto-

menetelmä, joka perustuu jo kauan tunnettuun elektroporaatiomenetelmään, mutta jota 

on merkittävästi parannettu. Elektroporaatiossa solukalvoon tehdään reikiä sähkövirran 

avulla, joiden kautta siirrettävät molekyylit siirtyvät sytoplasmaan ja edelleen tumaan 

(Chang ym., 1992). Nucleofector®-menetelmässä käytetään solutyyppispesifisiä sähkö-
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virran ja liuosten yhdistelmiä, joiden avulla polyanionisia makromolekyylejä voidaan 

siirtää soluun ja jopa suoraan tumaan (Gresch ym., 2004). 

Valmistajalla ei vielä ollut varsinaisesti Sf9-hyönteissoluille optimoitua kittiä, eikä 

laitteeseen ollut kehitelty valmista ohjelmaa tälle solulinjalle, joten tutkimuksessa 

käytettiin Drosophila melanogaster S2 -soluille kehiteltyä kittiä (The Cell Line 

Nucleofector Solution Kit V, Amaxa biosystems, #VCA-1003) sekä O-20-ohjelmaa, 

valmistajan suosittelemana. Konfokaalimikroskopointia varten näytteet valmistettiin 

elektroporaation jälkeen peitelaseille (24 mm × 24 mm, Menzel-Gläser) sekä halkaisi-

jaltaan 60 mm:n Petri-maljoille (Cellstar®). 

Ennen näytteiden valmistelua tehtiin seuraavia esivalmisteluja: käytettävä 

Nucleofector™-liuos valmistettiin lisäämällä siihen 0,5 ml:aa Supplement-liuosta, jonka 

jälkeen liuos jätettiin esilämpiämään huoneenlämpöön.  Kolmeen 6-kuoppalevyn 

kuoppaan laitettiin 70 %:isella etanolilla pestyt peitelasit ja kuoppiin lisättiin 2 ml:aa 

HyQ SFX-Insect -mediumia. Kolmeen halkaisijaltaan 60 mm:n Petri-maljaan pipetoitiin 

2,5 ml mediumia. 6-kuoppalevy, maljat sekä noin 5 ml mediumia laitettiin lämpiämään 

+27 °C:n lämpötilaan. Jokaista näytettä varten valmistettiin 0,5 µg:aa (40 pmol) sekä 

luovuttavaa että vastaanottavaa molekyylimajakkaa. 

Infektio oli käynnissä 42 tuntia ennen kuin näytteet käsiteltiin elektroporaatiota varten. 

Infektoitujen sekä infektoimattomien solujen (SK-näyte) tiheydet määritettiin ja 

solususpensioista pipetoitiin noin 2 × 106 solua näytettä kohden. Näytteet sentrifugoitiin 

(100 × g, 10 min) ja supernatantti poistettiin tarkasti. Pelletti resuspensoitiin 100 µl:aan 

huoneenlämpöistä Nucleofector™-liuosta ja solususpensio yhdistettiin molekyyli-

majakoiden kanssa. Näyte siirrettiin Amaxa-kyvettiin ja kyvetti suljettiin korkilla, jonka 

jälkeen kyvetti asetettiin laitteeseen ja ohjelma aloitettiin. Ohjelman jälkeen näytteeseen 

lisättiin 500 µl:aa esilämmitettyä mediumia ja näyte siirrettiin edellä valmisteltuun 

kuoppaan/maljaan. Näytteet jätettiin lopuksi inkuboitumaan +27 °C:n lämpötilaan 

muutamaksi tunniksi, jotta solut tarttuisivat pohjaan. 

4.7.3.2. Mikroskopia 

Elektroporoidut näytteet käsiteltiin fluoresenssimikroskopointia varten. Petri-maljoilla 

oleviin näytteisiin lisättiin, kiinnittyneitä soluja mahdollisimman vähän häiritsemättä, 3 

ml esilämmitettyä mediumia, jotta mikroskoopin objektiiville saatiin riittävästi 

fokusointietäisyyttä mediumissa. Peitelaseilla olevat näytteet pedattiin objektilaseille 
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(Menzel-Gläser) VECTASHIELD®-petausaineen (Vector Laboratories, Burlingame, 

CA, USA, #H-1000) kanssa, johon oli lisätty DAPI:a. DAPI (4’6-diamidino-2-

phenylindole) on DNA:han sitoutuva, ja RNA:han interkaloituva, fluoresoiva väriaine 

(Kapuscinski, 1995), jonka emissiomaksimi on DNA:han sitoutuneena 461 nm:ssä 

(sininen alue). Sinisellä alueella emittoivan fluoresenssin takia DAPI:a voi käyttää 

yhdessä useamman, eri alueella fluoresoivan, väriaineen kanssa samassa näytteessä. 

Peitelaseilla olevat näytteet oli tarkoitus tarkastella käänteisfluoresenssimikroskoopilla 

(Olympus IX70), mutta laitetta ei saatu lopulta toimimaan. Elävien solujen näytteet 

tarkasteltiin Olympuksen cell^M-kuvaussysteemin avulla, johon kuului BX61WI-

kamera, MT10-valaistusjärjestelmä, ORCA-ER CCD-digitaalikamera (Hamamatsu) 

sekä cell^M-ohjelmisto järjestelmän hallintaa sekä kuvan hankkimista, muokkausta ja 

analysointia varten. Näytteet kuvattiin noin 46 tuntia infektion jälkeen. Eksitaatiossa 

käytettiin 492 nm:n filtteriä ja emissiot detektoitiin aallonpituuksilla 540 nm ja 630 nm. 

Valotusaika oli 4 sekuntia. 
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4.8. Liuokset ja reagenssit 

10 × AMV Buffer: 25 mM Tris-HCl (pH 8,3) 
(Finnzymes, #F570B) 50 mM KCl 
 2,0 mM DTT 
 5,0 mM MgCl2 
 
10 × entsyymiseos: (FastStart DNA Master HybProbe, Roche) 
 FastStart Taq DNA polymeraasi 
 Reaktiopuskuri 
 dNTP-seos (sisältää dTTP:n sijasta dUTP:ia) 
 10 mM MgCl2

 Säilytys -20 °C 
 
6 × latauspuskuri: 10 mM Tris-HCl (pH 7.6) 
(6 × Loading Dye Solution, 0.03 % bromofenolisininen 
Fermentas, #R0611) 0.03 % ksyleenisyanoli FF 
 60 % glyseroli 
 60 mM EDTA 
 
Ammoniumpersulfaatti:  10 %:inen, liuotettu veteen, säilytys +4 °C 
(Sigma, #A9164)  
APA-puskuri: 0,1 M NaHCO3

 1 mM MgCl2⋅6 × H2O 
 Liuoksen pH säädettiin NaOH:lla 9,8:aan  
 
BCIP: 5-bromo-4-kloro-3-indolyylifosfaatti 15 mg/ml 
(Sigma, #B8503) liuotettuna 100 %:iseen dimetyyliformamidiin. 

Säilytys -20 °C  
 
Blokkausliuos: 5 %:inen (w/v) rasvaton maitojauhe liuotettuna 

1 × TBS-puskuriin 
 
Cellfectin® Reagent: N,NΙ,NΙΙ,NΙΙΙ-tetrametyyli-N,NΙ,NΙΙ,NΙΙΙ,- 
(Invitrogen, #10362-010)  tetrapalmityylispermiini (TM-TPS) 
 dioletyylifosfatidyylietanoliamiini (DOPE) 

suhteessa 1:1,5 
  
GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder:  
(Fermentas, #SM0241) 
1,5 %:inen agaroosi 
 
 
 
 
 
 
GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder:  
(Fermentas, #SM0311) 
1 %:inen agaroosi 
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IPTG: Isopropyyli-β-D-tiogalaktopyranosidi, säilytys 
(Fermentas, #R0392) -20 °C 
 
Kodak-puskuri: 30,3 g Tris 
kantaliuos (10 ×) 144 g glysiini 
 tilavuus säädetään steriilillä vedellä litraksi 
 
Kodak-puskuri: 200 ml kantaliuosta 
käyttöliuos 400 ml metanolia 
 1400 ml steriiliä vettä 
 
LB-maljat: Kuten LB-liuos, mutta seokseen lisätään 15 

g:aa Bacto-agaria. Agar sulatetaan liuokseen 
(121 °C, 20 min) ja liuos maljataan. 
Jäähtyneeseen (48 °C) liuokseen voidaan lisätä 
antibiootteja ennen maljausta. Säilytys +4 °C 

 
LB-liuos: 10 g Bacto-tryptone 
 5 g Bacto-yeast extract 
 10 g NaCl 
 pH säädetään 10 M NaOH:lla 7,0:aan ja 

tilavuus steriilillä vedellä litraksi 
 
MOPS-puskuri (5 ×): 200 mM MOPS (pH 7,0) 
 50 mM natriumasetaatti 
 5,0 mM EDTA (pH 8,0) 
 Liuoksen pH säädettiin NaOH:lla 7,0:aan 
 
 
NBT: 10 mg/ml, Nitro Blue Tetrazolium -tabletti 
(Sigma, #N5514)  liuotettuna 1 ml:aan deionisoitua vettä,  
 säilytys -20 °C 
  
 
PBS-puskuri: Ca & Mg Free, Orion Diagnostica, Espoo, 

#VNR67026 
 
PageRuler Prestained Protein Ladder  
-molekyylimarkkeri:  
(Fermentas, #SM0679)  
15 %:inen SDS-PAGE 
 
 
 
 
 
RNA-latauspuskuri: 50 % glyseroli 
 1 mM EDTA (pH 8,0) 
 0,4 % bromofenolisininen, säilytys -20 °C 
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RNA-näytepuskuri: 10,0 ml deionisoitu formamidi 
 3,5 ml 37 % formaldehydi 
 2,0 ml 5 × MOPS-puskuri 
 
SDS-PAGE alageeli (15 %): 2,3 ml H2O 
 5,0 ml 30 % akryyliamidiseos (BioRad,  
 29,2 % akryyliamidia ja 0,8 % N,N’-

metyleenibisakryyliamidia) 
 2,5 ml 1,5 M Tris-HCl (pH 8,8) 
 100 µl 10 % SDS 
 100 µl 10 % APS 
 4 µl TEMED 
 
SDS-PAGE-näytepuskuri (2 ×):  125 mM Tris-HCl (pH 6,8) 
 4 % SDS 
 20 % glyseroli 
 10 % β-merkaptoetanoli  
 0,004 % bromofenolisininen 
   
SDS-PAGE ylägeeli (5 %): 2,1 ml H2O 
 0,5 ml 30 % akryyliamidiseos (BioRad) 
 380 µl 0,5 M Tris-HCl (pH 6,8) 
 30 µl 10 % SDS 
 30 µl 10 % APS 
 3 µl TEMED 
 
SOC-liuos: 2 g Bacto-tryptone 
 0,5 g Yeast-extract 
 1 ml 1 M NaCl 
 0,25 ml 1 M KCl 
 pH säädetään 10 M NaOH:lla 7,0:aan ja 

tilavuus steriilillä vedellä 100 ml:ksi 
 Ennen käyttöä lisätään 2 ml 1 M glukoosia 
  
Solution Ι: 15 mM Tris-HCl, pH 8,0 
 10 mM EDTA 
 100 µg/ml RNasi A, säilytys +4 °C 
 
Solution ΙΙ: 0,2 N NaOH 
 1 % SDS 
  
Solution ΙΙΙ: 3 M KCH3COO (pH 5,5) 
 Säilytys +4 °C 
 
TAE-puskuri (50 ×): 242 g Tris 
 100 ml 0,5 M Na2EDTA (pH 8,0) 
 57,1 ml jääetikkahappo 
 Tilavuus säädetään steriilillä vedellä litraksi 
 
TE-puskuri: 10 mM Tris-HCl (pH 8) 
 1 mM EDTA 
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TBS-puskuri: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5) 
 0,5 M NaCl 
 
TBST-puskuri: 1,0 ml:aa Tween 20:tä litrassa TBS-puskuria 
 
TEMED: N,N,N’N’-tetrametyleeniamiini, säilytys +4 °C 
(Sigma, #T7024) 
Tris-glysiini-ajopuskuri (5 ×): 0,5 M Tris-emäs 
 1,95 M glysiini 
 0,5 % SDS 
 
Tris-HCl (1M, pH 7,4): 121,14 g Tris-emäs 
 pH säädetään väkevällä HCl:lla 7,4:ään ja 

tilavuus steriilillä vedellä litraksi 
 
X-gal: 5-bromo-4-kloro-3-indolyyli-β-D- 
(Fermentas, #0401) galaktopyranosidi, säilytys -20 °C 
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5. Tulokset 

5.1. Rekombinanttisten bakulovirusten valmistaminen 

Avidiini-, AVR1-, AVR2-, AVR3-, AVR4/5-, AVR6- tai AVR7-geenin cDNA-insertin 

sisältävillä luovuttajavektoreilla (ampr, gentr) transformoitiin DH10Bac™ E. coli -soluja 

(kanr, tetr) ja kohdennetun transposition onnistuminen voitiin havaita kanamysiiniä, 

tetrasykliiniä ja gentamysiiniä sekä X-gal- ja IPTG-liuosta sisältäville LB-maljoille 

syntyneiden bakteeripesäkkeiden väristä: transposition onnistuminen tuottaa valkoisen 

ja epäonnistuminen sinisen pesäkkeen. Kohdennetun transposition onnistuminen 

pyrittiin varmistamaan jatkosiirrostamalla valkoisista pesäkkeistä viivakasvatukset 

uusille maljoille. Jatkosiirrostuksia tehtiin, valkoisten pesäkkeiden määrästä riippuen, 

1–10:stä kloonista transformaatiota kohden, joista kaikki osoittautuivat valkoisiksi. 

Valkoisista viivakasvatuksista tehtiin 2 ml:n suspensiokasvatukset, joista eristetyistä 

bakmidi-DNA-näytteistä määritettiin DNA-pitoisuudet ja puhtaus. Bakmidi-DNA:iden 

puhtautta arvioivat r-arvot (A260/A280) ja pitoisuudet on esitetty taulukossa 5.1. R-arvot 

osoittavat, että eristetyt näytteet sisältävät korkealaatuista kaksijuosteista DNA:ta, sillä 

näytteiden r-arvot ovat lähellä arvoa 1,8. Jos r-arvo olisi alle arvon 1,8, näyte olisi 

todennäköisesti kontaminoitunut proteiineilla tai aromaattisilla aineilla kuten fenolilla. 

R-arvo 2,0 tai yli viittaa RNA-kontaminaatioon (Sambrook ym., 1989). 

Taulukko 5.1. Virus-DNA:iden pitoisuudet. 
Bakmidi-DNA r-arvo Pitoisuus (µg/ml) 
AVD 1,88 1804 
AVR1 1,886 1782 
AVR2 1,860 1719 
AVR3 1,892 1224 
AVR4/5 1,882 1137 
AVR6 1,951 969,2 
AVR7 1,898 1013 

 

Suspensiokasvatuksista eristetyllä bakmidi-DNA:lla transfektoitiin Sf9-hyönteissoluja, 

joita kasvatettiin kolme päivää. Transfektion onnistumista seurattiin mikroskooppisesti 

kasvun ajan. Infektoituneet solut olivat pullistuneita, ja osa niistä oli irronnut pohjasta 

tai hajonnut kolmen vuorokauden jälkeen, jolloin solut kerättiin. Solususpensioista 

erotettiin supernatantti ja pelletti. Supernatantti otettiin talteen (”P1-virusstokit”) ja 

solupelletistä valmistettiin näytteet SDS-PAGE-analyysiä ja immunoblottausta varten. 

Vasta-ainevärjätyillä nitroselluloosakalvoilla ei voitu havaita proteiinia, minkä syynä 

arveltiin olevan se, että transfektiossa käytettyjen rekombinattisten bakmidien 
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aikaansaama bakulovirus- ja proteiinituotto oli vielä liian heikkoa. Bakuloviruksia 

monistettiin infektoimalla P1-virusstokilla suurempi määrä hyönteissoluja. 

5.2. Proteiinien tuottaminen ja Western blot -analyysi 

Avidiini ja kaikki AVR-proteiinit karakterisoitiin Western blot -menetelmällä, jotta 

varmistuttaisiin, että infektoidut solut tuottavat haluttua proteiinia ja siten 

todennäköisesti myös haluttua mRNA:ta. Kutakin proteiinia tuotettiin hyönteissoluissa 

30 ml:n tilavuudessa. Kolmen päivän kasvatuksen jälkeen solususpensioista otettiin 1 

ml:n näyte, joka erotettiin pelletti- ja supernatanttinäytteiksi sekä analysoitiin Western 

blot -menetelmällä (Kuva 5.1 A ja B). Kuvassa 5.1. A on esitetty solupelletti-näytteet, 

joista voidaan todeta, että Sf9-hyönteissolut saatiin onnistuneesti tuottamaan avidiinia ja 

AVR-proteiineja. Kuvassa nähdään myös, että polyklonaalinen jäniksen anti-avidiini 

vasta-aine tunnistaa avidiinia heikommin AVR1:n ja AVR4/5–7:t. Näitäkin heikommin 

vasta-aine tunnistaa AVR:t 2 ja 3. Tulos on aiemmin julkaistun tuloksen mukainen 

(Laitinen ym., 2002). Käytetty primaarivasta-aine ei tunnista proteiineja 

infektoimattomista Sf9-hyönteissoluista (SK-näytteet). 

 
Kuva 5.1. Western blot -analyysi tuotetuille proteiineille. Kuvassa on esitetty 
infektoiduista Sf9-soluista eristetyt solupellettinäytteet (A) sekä supernatanttinäytteet 
(B). Primaarivasta-aineena oli polyklonaalinen jäniksen anti-avidiini ja sekundaarivasta-
aineena vuohen anti-jänis IgG. Infektoidut Sf9-solut saatiin tuottamaan kaikkia haluttuja 
proteiineja (A, kaivot 3–9). Erikokoiset vyöhykkeet edustavat proteiinien erilailla 
glykosyloituja muotoja. Suurimolekyylipainoiset vyöhykkeet AVR3- ja AVR4/5-
näytteiden kohdalla ovat tetrameeri- ja oligotetrameerimuotoja. Infektoimattomista 
soluista eristetty kontrollinäyte (SK) on negatiivinen. Vain avidiinia on eritetty selvästi 
mediumiin (B). M tarkoittaa molekyylipainomarkkeria, MAVD on avidiinimarkkeri.  

Avidiinin ilmentyminen sekä solupellettinäytteissä että mediumnäytteissä on yhtenevä 

aiemmin julkaistun tuloksen kanssa (Airenne ym., 1997). Avidiini esiintyy Western blot 

-analyysissä yleensä monomeerinä ja vähintään kolmena glykosylaatiotasoltaan 

erilaisena muotona. SDS-PAGE-näytteiden valmistuksessa käytettävät denaturoivat 

olosuhteet (näytepuskuri ja lämpökäsittely) hajottavat avidiinin monomeerimuotoon, 
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vaikka biotiinin läsnä ollessa sen lämpöstabiilisuus on korkeampi. Solupellettinäytteissä 

eniten ilmentyvä monomeerimuoto on noin 18 kDa:in kokoinen ja kahden vähemmän 

ilmentyvän muodon koot ovat noin 17 kDa:ia ja 15,5 kDa:ia. Supernatanttinäytteissä 

vahvimmin ilmentyy 17 kDa:in kokoinen muoto, kahden muun muodon ilmentyessä 

vähemmän. Western blotissa erottuvista vyöhykkeistä pienin (15,5 kDa) edustaa 

todennäköisesti glykosyloimatonta avidiinia ja kaksi muuta edustavat erilailla 

glykosyloituja muotoja. Lisäksi avidiinimarkkerissa näkyvä voimakas noin 33 kDa:in 

kokoinen vyöhyke on todennäköisesti avidiinidimeeri. Avidiinimarkkeri sisältää 5 µg:aa 

avidiinia kaivoa kohden. 

Myös AVR-proteiinit ilmentyvät Western blot -analyysissä pääasiassa monomeereina, 

mutta niiden glykosyloidut muodot eroavat avidiinin vastaavista (Laitinen ym., 2002). 

Lisäksi osa AVR-proteiineista on avidiinia lämpöstabiilimpia ja tarvitsevat tässä 

kokeessa käytettyä lämpökäsittelyä (10 min, +95 °C) korkeamman lämpötilan ja 

pidemmän inkubaatioajan denaturoituakseen monomeereiksi. Solupellettinäytteistä 

(kuva 5.1 A) voidaankin todeta, ettei lämpökäsittely ollut riittävä hajottamaan kaikkea 

AVR3- ja AVR4/5-proteiinia monomeerimuotoon, jolloin osa proteiineista näkyy 

tetrameeri- ja oligotetrameerimuodoissa (Hytönen ym., 2004). Supernatanttinäytteissä 

vain avidiinia on eritetty selvästi mediumiin (kuva 5.1 B). 

 
Kuva 5.2. Western blot -analyysi AVR4/5-spesifisellä vasta-aineella. Kuvassa on 
esitetty infektoiduista Sf9-soluista eristetyt solupellettinäytteet (kaivot 2–8) sekä 
kimeerinen avidiini -näyte (kaivo 9). Primaarivasta-aineena käytetty hiiren monoklonaa-
linen anti-AVR4/5-vasta-aine tunnistaa spesifisesti vain AVR4/5-proteiinin, vaikka 
kimeerinen avidiini sisältää useita AVR4/5:n aminohappoja käsittävän alueen. AVR4/5 
esiintyy kalvolla pääasiassa tetrameeri- ja oligotetrameerimuodoissa, mutta kalvolta 
voidaan erottaa myös heikko monomeerivyöhyke. Sekundaarivasta-aineena oli vuohen 
anti-hiiri IgG. M on molekyylipainomarkkeri, MAVD on avidiinimarkkeri. 

Western blot -analyysi, jossa nitroselluloosakalvolle siirrettiin avidiini- ja AVR-

pellettinäytteiden rinnalla kimeerinen avidiini ChimAVD(I117Y), on esitetty kuvassa 

5.2. Kuvassa nähdään, että kokeiltavana ollut hiiren monoklonaalinen anti-AVR4/5-
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primaarivasta-aine tunnistaa vain AVR4/5-proteiinin, vaikka ChimAVD(I117Y)-

proteiini sisältää useita AVR4/5:n aminohappoja käsittävän alueen (ks. kpl 4.3.1). 

Suurin osa AVR4/5-proteiinista esiintyy kalvolla tetrameeri- ja oligotetrameerina, mutta 

kuvassa voidaan erottaa myös heikko monomeerivyöhyke. 

5.3. Totaali-RNA:n tuottaminen ja todentaminen 

Avidiinin ja AVR4/5:n mRNA:ta tuotettiin infektoimalla Sf9-hyönteissoluja 50 ml:n 

tilavuudessa (tiheydessä 0,5 × 106 solua/ml) avidiini- tai AVR4/5-insertin sisältävillä 

bakuloviruksilla ja eristämällä niistä totaali-RNA aikapisteissä: 17 h pi, 20 h pi ja 41 h 

pi. Myös infektoimattomista Sf9-soluista eristettiin totaali-RNA-näyte. Totaali-RNA-

näytteiden r-arvot (A260/A280) ja pitoisuudet on esitetty taulukossa 5.2. Infektoimatto-

mista Sf9-soluista eristetty totaali-RNA-näyte on merkitty taulukkoon lyhenteellä SK 

(solukontrolli). R-arvot osoittavat, että eristetyt näytteet sisältävät pääasiassa 

korkealaatuista RNA:ta, jonka tulisi vedessä mitattuna olla noin 2,0 (Sambrook ym., 

1989). Vain näytteessä AVR 41 h pi on huomattavan korkea r-arvo ja vastaavasti saatu 

RNA-pitoisuus on matala.  

Taulukko 5.2. Totaali-RNA-näytteiden pitoisuudet. 
TotRNA-näyte r-arvo Pitoisuus (µg/ml) 
AVD 17 h pi 2,71 140 
AVD 20 h pi 2,12 410 
AVD 41 h pi 2,44 235 
AVR 17 h pi 2,67 142 
AVR 20 h pi 2,28 665 
AVR 41 h pi 3,41 89 
SK 2,007 676 

 

5.3.1. Denaturoiva RNA-elektroforeesigeeli 

Totaali-RNA-näytteet ajettiin 1 %:iseen agaroosigeeliin, joka sisälsi formaldehydiä. 

Jokaista näytettä käytettiin 3 µl:aa kaivoa kohden, mikä vastasi noin 0,3–2 µg totaali-

RNA:ta. Etidiumbromidin loppukonsentraatio geelissä oli noin 0,5 µg/ml. RNA-geeliä 

ajettiin hitaasti matalalla jännitteellä (30 V), kunnes latauspuskurissa ollut väriaine 

(bromofenolisininen) oli saavuttanut ¾ geelin pituudesta. Agaroosi-formaldehydigeeli 

epäonnistui (kuva ei näkyvissä). Kaikkien näytteiden todennäköisesti sisältämä totaali-

RNA on täysin hajonnut ja näkyy geelissä pienimolekyylipainoisena huntuna. RNA:n 

Etidiumbromidivärjäyksen tulisi erottaa (eukaryoottinäytteessä) ribosomaalisen RNA:n 
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(rRNA) alayksiköt 18S sekä 28S, jotka ovat hyönteisillä noin 2000 ja 4000 emäksen 

kokoisia (Drosophila melanogaster) (Pellegrini ym., 1977). 

5.3.2. Agaroosigeelielektroforeesi 

Koska denaturoiva RNA-elektroforeesigeeli epäonnistui, ajettiin totaali-RNA-näytteet 1 

%:iseen agaroosigeeliin, joka sisälsi etidiumbromidia (kuva 5.3). Agaroosigeelin 

denaturoimattomat olosuhteet eivät ole suotuisat RNA-näytteiden erottelemiseen 

geelissä, sillä RNA muodostaa siinä intramolekulaarisia sekundaarirakenteita eikä 

tällöin ajaudu oikean kokonsa mukaan. Tarkoituksena oli kuitenkin selvittää ainoastaan, 

että RNA-näytteet olivat pysyneet hajoamattomina, mitä indikoi ribosomaalisen RNA:n 

alayksikköjen S18 ja S28 näkyminen geelissä ja minkä agaroosigeeli on riittävä 

todentamaan (Kati Porkka, keskustelut). Jokaista totaali-RNA-näytettä laitettiin noin 1 

µg:aa kaivoa kohden. 

Hyvälaatuisen RNA:n erottaa 

denaturoivassa agaroosigeelissä 

siitä, että 18S- ja 28-vyöhykkeet 

ovat selvärajaisia, ja siitä, että 28S 

rRNA -vyöhyke on noin kaksi 

kertaa voimakkaampi kuin 18S 

rRNA -vyöhyke (Bryant & 

Manning, 1998). Kuvassa 5.3 

nähdään, että rRNA-alayksiköt 18S 

ja 28S näkyvät kaikissa näytteissä, 

mutta 28 rRNA -vyöhyke on 

selvästi 18S rRNA -vyöhykettä 

voimakkaampi vain AVD 20 h pi -näytteessä. Vyöhykkeet ovat kuitenkin tarkkarajaisia, 

ja osittaista RNA:n hajoamista on todennäköisesti tapahtunut vasta ajon aikana. 

Hajoamisen syynä on oletettavasti käytetyssä agaroosissa olleet nukleaasit. Saman 

nukleaasit ehtivät mahdollisesti hajottamaan kaikki RNA:t denaturoivassa 

agaroosigeelissä (kpl 5.3.1), sillä denaturoivan geelin ajaminen kestää huomattavasti 

pidempään kuin tavallisen agaroosigeelin 

Kuva 5.3. Totaali-RNA-näytteiden todenta-
minen tavallisessa agaroosigeelissä. Jokaisessa 
kaivossa on noin 1 µg näytettä. Kaikissa näyt-
teissä voidaan erottaa ribosomaalisen RNA:n 
alayksiköt S28 ja S18, mikä tarkoittaa, että 
näytteet sisältävät RNA:ta. M on DNA-
molekyylipainomarkkeri, jonka asteikko ei 
vastaa vastaavia RNA-molekyylipainoja. 

Geelin perusteella RNA:n laatu ja pitoisuus ovat huonot näytteissä AVD 41 h pi ja AVR 

20 h pi. Etenkin AVR 20 h pi -näytteen tulos poikkeaa aikaisemmasta absorbanssin 

avulla mitatusta tuloksesta. Mitattujen pitoisuuksien ja r-arvon mukaan näytteen tulisi 
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sisältää runsaasti korkealaatuista RNA:ta (ks. taulukko 5.2 kpl 5.3). AVR 41 h pi -näyte 

sen sijaan näyttäisi sisältävän RNA:ta, vaikka mitatut pitoisuus- ja r-arvot ovat 

poikkeavahkot. Ribosomaalisten RNA:iden geelissä erottuvat koot eivät ole 

verrattavissa käytetyn DNA-molekyylimarkkerin (GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder) 

molekyylipainojen kanssa, sillä RNA kulkeutuu nopeammin kuin samankokoinen DNA 

(Wicks, 1986).  

5.4. RT-PCR 

Totaali-RNA-näytteet käännettiin cDNA:iksi käyttäen sekvenssispesifistä 3’-pään 

aluketta, jota laitettiin 20 pmol:a reaktiota kohden, sekä AMV-käänteiskopioentsyymiä. 

Totaali-RNA-näytteitä käytettiin 1 µl:aa reaktiota kohden, mikä vastasi näytteestä 

riippuen noin 90–665 ng:aa RNA:ta. cDNA:t monistettiin edelleen polymeraasi-

ketjureaktio-menetelmällä (PCR). PCR-reaktioissa käytettiin AVD:lle sekä AVR4/5:lle 

yhteisiä 3’-pään ja 5’-pään alukkeita (ks. taulukko 4.1 kpl 4.5.2) ja entsyyminä Pfu 

DNA-polymeraasia. PCR-tuotteet ajettiin 1,5 %:iseen agaroosigeeliin (kuva 5.4 A ja B). 

 
Kuva 5.4. RT-PCR. Osassa A on esitetty jatkossa käytetyt 17 h pi ja 41 h pi -näytteet 
(kaivot 2, 4, 5 ja 7). 20 h pi -näytteet uusittiin myöhemmin (B), joita käytettiin 
jatkotutkimuksissa. RNA-eristys ja cDNA-synteesi ovat onnistuneet kaikkien näytteiden 
kohdalla, sillä näytteissä on monistunut oikean kokoista tuotetta (avidiini: 341 bp, 
AVR4/5: 335 bp). 

Kuvassa 5.4 nähdään, että cDNA:sta on jokaisessa näytteessä monistunut oikean-

kokoista PCR-tuotetta, joka on avidiini-näytteissä 341 emäparin kokoinen ja AVR4/5-

näytteissä 335 emäsparin kokoinen. Näin ollen sekä RNA-eristys että cDNA-synteesi 

ovat onnistuneet kaikkien näytteiden kohdalla. Avidiinäytteiden osalta ilmentymistasot 

kasvavat 17 h pi -näytteestä 41 h pi -näytteeseen mentäessä, niin että 20 h pi ja 41 h pi -

näytteiden ilmentymistasoissa ei ole paljonkaan eroa. 

Myöhemmin tehtyjen 20 h pi -näytteiden geelikelkka, ja kaivojen koko, oli erikokoinen 

kun muiden näytteiden, mikä saattaa aiheuttaa visuaalista virhettä ilmentymistasojen 

tulkinnassa. AVR4/5-näytteissä vastaavaa kasvua ei voida havaita, sillä 20 h pi -näyt-

teessä vaikuttaisi olevan eniten PCR-tuotetta. 17 h pi -näytessä on AVR4/5:nkin 

 66



kohdalla vähiten templaattia. Lisäksi voidaan kuvan ulkopuolelta todeta, että alukkeet 

eivät muodosta alukedimeerejä (Rychlik, 1995). Joissakin näytteissä on monistunut 

pidempää epäspesifistä tuotetta. 

5.5. Kvantitatiivinen RT-PCR 

Näytteiden avidiini- ja AVR4/5-mRNA-pitoisuudet määritettiin kvantitatiivisella RT-

PCR:llä (LightCycler® 1.5 Instrument) ulkoisen standardin avulla käyttäen absoluuttista 

määritysmenetelmää. Detektioon käytettiin molekyylimajakoita. Ulkoinen standardi 

valmistettiin 41 h pi -näytteistä, jotka monistettiin kaksivaiheisella RT-PCR-menetel-

mällä. Monistetut DNA-fragmentit eroteltiin 1,5 %:isessa agaroosigeelissä, eristettiin ja 

näytteiden DNA-pitoisuudet mitattiin. Lopullisissa LightCycler-ajoissa standardina 

käytettiin avidiinia, jonka pitoisuus geelieristyksen jälkeen oli 42,6 ng/µl. Stardardi oli 

r-arvon mukaan myös puhdasta ja hyvälaatuista (r-arvo oli 1,85).  

Kaksinauhaista DNA:ta olevat standardin pitoisuus muutettiin kopiolukuvuiksi ja sitä 

laimennettiin ensin suhteessa 1:40, josta tehtiin edelleen 1:5-laimennossarja. Kun 

jokaiseen kapillaariin laitettiin 2 µl standardia, standardien määrät vastasivat lopulta 

1,136×109, 2,272×108, 4,532×107, 9,064×106 sekä 1,813×106 kopiota/2 µl kaksijuos-

teista DNA:ta. Laimennossarjasta valmistetut standardit monistettiin erillisissä kapillaa-

reissa samassa ajossa näytteiden kanssa. Laimennossarjasta saaduista tuloksista laite 

muodosti standardikäyrän. 

Templaattina käytettiin totaali-RNA:-näytteistä käännettyjä cDNA:ita, jotka 

laimennettiin suhteessa 1:50. Negatiivisena kontrollina käytettiin nukleaasitonta PCR-

laatuista vettä. LightCycler®-ajon tulokset analysoitiin LightCycler® Software 3.5.3 -

ohjelmiston avulla (Roche Diagnostics). LightCycler® 1.5 -laitteessa on sinistä valoa 

emittoiva diodi eksitaatiota varten (emissiomaksimi 470 nm:ssä) ja detektiota varten 

kolme fotodiodia erilaisilla aallonpituusfilttereillä varustettuna (Wittwer ym., 1997). 

Kolmen kanavan avulla fluoresenssia voidaan mitata aallonpituuksilla 530 nm (F1), 640 

nm (F2) ja 710 nm (F3). LightCycler®-menetelmässä reportterifluoroforin emissio-

signaali normalisoidaan jollakin muulla kolmesta fluoroforista saadulla signaalilla. 

Normalisointi korjaa fluoresenssisignaalissa ilmenevää pientä vaihtelua, joka johtuu 

reaktioseosten tilavuuksissa ja pitoisuuksissa olevista eroista (Bustin, 2000). 

Molekyylimajakoiden fluoroforien mukaisesti tulokset analysoitiin asetuksella F2/F1, 

mikä tarkoittaa, että fluoresenssin signaali kanavalta 2 normalisoitiin kanavalta 1 

saadulla signaalilla. Kaksoismolekyylimajakoilla saatu signaali oli normaali eli 
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kaksoismolekyylimajakat toimivat menetelmässä vastaavasti kuin LC-instrumentin 

omat hybridisoituvat koettimet. 

 

Kuva 5.5. Kvantitatiivinen RT-PCR. Kuvassa on esitetty sekä standeille että näytteille 
saadut kynnysarvot sekä pitoisuudet, jotka ovat yksikössä kopiota/2 µl. Lisäksi kuvassa 
on esitetty näytteiden ja standardien monistuskäyrät. Kontrollina oleva vesinäyte on 
negatiivinen, joten reagensseissa ei ollut kontaminaatiota. 

Kuvassa 5.5 esitetyt värilliset käyrät vastaavat standardien ja näytteiden fluoresenssi-

arvoja monistuskierrosten funktiona. Fluoresenssiarvot mitataan jokaisen monistus-

kierroksen aikana, ja ne edustavat monistetun tuotteen määrää siinä vaiheessa 

monistusreaktiota. Mitä enemmän näytteessä on templaattia reaktion alussa, sitä 

vähemmän kierroksia tarvitaan saavuttamaan kohta (Cp), jossa fluoresenssisignaali 

ensimmäisen kerran, tilastollisesti merkittävästi, ylittää koettimista/majakoista tulevan 

taustafluoresenssin. Cp-kohta sijaitsee aina eksponentiaalisen kasvun (log-lineaarisessa) 

vaiheessa (Bustin, 2000). Cp-arvoista voidaan standardikäyrän avulla laskea näytteen 

sisältämän templaatin alkuperäinen pitoisuus. Kuvassa 5.5 nähdään, että standardit 

monistuvat pitoisuuksiensa mukaan; suurimman standardin monistuskäyrä nousee ensin 

ja muut sen jälkeen todenmukaisessa järjestyksessä. Näytteet osuvat, avidiinin 17 h pi -

näytteitä lukuun ottamatta, standardien määritysalueeseen. Monistustehokkuutta ei 

mitattu erikseen, mutta käyrien perusteella tulkittu monistustehokkuus (log-lineaarisen 

vaiheen nousukulma) on lähes kaikissa näytteissä samakaltainen kuin standardeissa, 

lukuunottamatta AVR:n 17 h pi ja 41 h pi -näytteitä. 
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Vaikka AVD17 h pi -näytteet jäävät standardien ulkopuolelle, on ero pienimpään 

standardiin niin pieni, että näytteille saatua arvoa voidaan pitää edelleen luotettavana. 

Lisäksi kaikki standardit osuvat suoralle (kuva 5.6), josta pienimmät näytteet voidaan 

kohtalaisen varmasti tulkita jatkamalla suoraa hieman pienimmän standardin yli. Näyte 

ei myöskään ole merkitty hakasulkeisiin kuvassa 5.5, mikä on LightCycler®-laitteen 

tapa ilmoittaa, jos näytteen määrityksessä standardisuoran avulla on ollut ongelmia. 

Kuvassa 5.5 nähdään lisäksi, että negatiivisena kontrollina toiminut vesinäyte on 

negatiivinen, mikä tarkoittaa, että käytetyissä reagensseissa ei ollut kontaminaatiota. 

 
Kuva 5.6. Kvantitatiivisen RT-PCR:n standardisuora. Standardisuora on monistus-
kierrosten lukumäärän ja standardinäytteen pitoisuuden logaritmin funktiosta saatu 
lineaarinen regressiosuora. Kaikki standardit osuvat suoralle. 

Näytteiden pitoisuuksien mittaamisessa käytetty standardisuora on esitetty kuvassa 5.6. 

Standardisuora on monistuskierrosten lukumäärän ja standardinäytteen pitoisuuden 

logaritmin funktiosta saatu lineaarinen regressiosuora. Standardisuora muodostamiseen 

käytettiin Fit Points -menetelmää, joka on toinen LightCycler® Software -ohjelmiston 

standardisuoran teossa käyttämä algoritmi. Standardisuorasta nähdään, että kaikki 

standardit osuvat suoralle, jolloin lineaarinen standardisuora pätee välillä 1,813×106–

1,136×109 kopiota. Suoran vasemmalla puolella oleva ”virhe”-arvo (”Error”-value) on 

0,00788. Hyväksyttävä ”virhe”-arvo on alle 0,2, ja se ilmaisee sitä, kuinka hyvin pisteet 

osuvat suoralle. Käyrän kulmakerroin (”Slope”) ilmaisee monistuksen kinetiikkaa. 

PCR-tehokkuus voidaan laskea kulmakertoimen avulla, kun näytteistä ja standardeista 

tehdään 1:10-laimennokset (ks. kaava 2 kpl 2.3.2.3). PCR-tehokkkuus on tässä ajossa 

1,81, mutta arvo on merkityksetön, koska standardien laimennokset eivät ole 1:10 vaan 

1:5, ja näytteistä ei ole 1:10-laimennossarjoja lainkaan. 

Standardeista ja näytteistä saadut tulokset on esitetty kuvassa 5.5. Tulokset on esitetty 

yksikössä kopiota/2 µl. Näytteiden määrät toisiinsa suhteutettuna ovat varsin erilaiset 

kuin tavallisella RT-PCR:llä saadut tulokset (ks. kuva 5.4 kpl 5.4). Siinä missä qRT-

PCR-tulosten mukaan avidiinitemplaatin määrä kasvaa infektion edetessä, kasvun 

ollessa suurinta 17 h pi -näytteen ja 20 h pi -näytteen välillä (16-kertainen kasvu), ei 
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tavallisen RT-PCR:n tuloksissa voida havaita selvää eroa 20 h pi ja 41 h pi -näytteiden 

välillä. Toisaalta myös RT-PCR-tuloksissa voidaan havaita voimakas kasvu AVD 17 h 

pi ja 20 h pi -näytteiden välillä. AVR4/5:n osalta infektion edetessä kasvavaa ilmenty-

mistä ei voida todeta kummassakaan menetelmässä. Myös 17 h pi -näytteen kohdalla 

menetelmissä on ristiriitaa: qRT-PCR-tulosten mukaan näytteessä on suurin ekspressio, 

kun taas tavallisen RT-PCR-tuloksissa se on pienin. 

Rinnakkaisista näytteistä saadut pitoisuudet ovat lähellä toisiaan, mikä lisää varmuutta 

tulosten toistettavuudesta. Näytteen alkuperäinen mRNA-kopioluku saadaan, kun 

otetaan huomioon LightCycler®-ajossa käytetyn näytteen tilavuus ja laimennossuhde. 

Soluista eristettyjen totaali-RNA-näytteiden avidiini- ja AVR4/5-mRNA:iden lopulliset 

kopioluvut on esitetty taulukossa 5.3. Kopioluku on laskettu rinnakkaisten näytteiden 

keskiarvoista ja suhteutettu eristettyyn totaali-RNA-määrään. Taulukosta nähdään, että 

avidiinin kopioluku kasvaa infektioajan pidentyessä. AVR4/5-näytteissä kopiolukujen 

kasvu ei ole aivan yhtä selkeä: 17 h pi -näytteen kopioluku/ µg totaali-RNA:ta on suurin 

ja 20 h pi -näytteen pienin. Kaiken kaikkiaan kopioluvut vaikuttavat melko suurilta. 

Taulukko 5.3. mRNA-näytteiden lopulliset kopioluvut 
 

 

 

 

mRNA-näyte Kopioluku (kopiota/µg totRNA) 
AVD 17 h pi 2,3 × 108

AVD 20 h pi 1,2 × 109

AVD 41 h pi 9,4 × 109

AVR 17 h pi 2,6 × 1010

AVR 20 h pi 1,1 × 108

AVR 41 h pi 1,9 × 1010

Ajon jälkeen qRT-PCR-tuotteet ajettiin 1,5 %:isessa elektroforeesigeelissä (kuva 5.7). 

Sekä standardeissa että näytteissä on monistunut oikeankokoista tuotetta. Vesinäyte on 

negatiivinen. 

 
Kuva 5.7. qRT-PCR-tuotteiden varmistaminen 1,5 %:isessa agaroosigeelissä. Sekä 
standardeissa että näytteissä on monistunut oikeankokoista tuotetta. Vesinäyte on 
negatiivinen. 
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5.6. Kaksoismolekyylimajakka-FRET 

Kaksi molekyylimajakkaparia suunniteltiin ja testattiin liuoksessa in vitro. Jokainen 

FRET-pari koostui kahdesta molekyylimajakasta, joista toinen oli leimattu 

luovuttajafluoroforilla (luovuttajamolekyylimajakka) ja toinen vastaanottajafluoroforilla 

(vastaanottajamolekyylimajakka). Kaksoismolekyylimajakat suunniteltiin hybridisoitu-

maan vierekkäisille alueille mRNA-kohteessa niin, että niiden sitoutuessa kohteeseen 

vierekkäin fluoroforit olisivat FRET-etäisyydellä toisistaan. Luovuttajafluoroforin 

eksitaatio tuottaa tällöin fluoresenssiemission vastaanottajafluoroforin aallonpituudella, 

joka on helposti erotettavissa väärien positiivisten aiheuttamista ei-FRET-signaaleista 

(Tsourkas ym., 2003).  

Kaksoismolekyylimajakkaparit suunniteltiin ”shared-stem”-tyyppisiksi, jossa fluorofo-

rin puoleinen varren sekvenssi on komplementaarinen kohteen kanssa, ja osallistuu 

tällöin sekä varren muodostamiseen että kohdehybridisaatioon. Muotoilun tarkoituksena 

oli pitää sitoutuneiden fluoroforien välinen etäisyys vakiona sekä parantaa FRET-

tehokkuutta. Kummassakin kaksoismolekyylimajakkaparissa luovuttajan kromoforina 

käytettiin Oregon Green 488 -fluoroforia (eksitaatiomaksimi 496 nm:ssä) ja 

vastaanottajassa Texas Red-X -fluoroforia (emissiomaksimi 603 nm:ssä). Vastaavasti 

luovuttajamolekyylimajakoissa oli BHQ-1-vaimentaja ja vastaanottajamajakoissa BHQ-

2-vaimentaja. Avidiiniin sitoutuvien luovuttaja- ja vastaanottajamolekyylimajakoiden 

pituudet olivat 38 ja 36 emäsparia, tässä järjestyksessä. AVR4/5-sitoutuvien kaksois-

molekyylimajakoiden pituudet taas olivat 39 emäsparia (luovuttaja) ja 33 emäsparia 

(vastaanottaja). Molekyylimajakoiden varsiosa suunniteltiin seitsemän emäksen 

pituiseksi muissa paitsi AVR4/5-vastaanottajamolekyylimajakassa, jossa varsiosa on 

kuuden emäksen pituinen. Kummassakin kohteessa kaksoismolekyylimajakoiden väliin 

jäävän sekvenssin pituus oli viisi emästä. 

5.6.1. Spektrofluorometri 

In vitro -hybridisaatiomittausten tarkoituksena oli määrittää kaksoismolekyylimaja-

koiden välinen suhteellinen FRET-tehokkuus sekä signaali–tausta-suhde. Samalla 

selvitettiin molekyylimajakoiden optimaalisinta pitoisuutta sekä mitattiin fluoresenssi-

intensiteetit totaali-RNA-näytteistä. Yksijuosteisen kohde-DNA:n ja molekyylimaja-

koiden pitoisuus oli kaikissa mittauksissa ekvimolaarinen. Ennen analysointia spektro-

fluorometridata normalisoitiin asettamalla luovuttajan emissiointensiteetti (535 nm:ssä) 

1:seen ja suhteuttamalla vastaanottajan emissiointensiteetti (615 nm:ssä) luovuttajan 
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emissiointensiteettiin (535 nm:ssä). Signaalista ja taustasta poistettiin lisäksi luovuttaja-

fluoroforin suhteellinen läpivuoto FRET-kanavalle, joka määritettiin vähentämällä 

hybridisoituneen luovuttajamolekyylimajakan luovuttaja- ja vastaanottajakanavien 

intensiteeteistä taustat ja jakamalla vastaanottajakanavan intensiteetti saman näytteen 

luovuttajakanavan intensiteetillä. Vastaanottajafluofororin läpivuoto eli vastaanottaja-

fluoroforin virittyminen suoraan luovuttajafluoroforin eksitaatioaallonpituuksilla oli 

niin pieni, ettei sitä otettu huomioon läpivuodossa. 

 
Kuva 5.8. Kaksoismolekyylimajakoiden signaali–tausta-suhteet (SNR). Signaali–
tausta-suhteet mitattiin pitoisuuksilla 50, 100, 150 ja 200 nM. Kohdesekvenssinä 
käytettiin yksijuosteista oligo-DNA:ta. Avidiinin signaali on parhaimmillaan (50 nM) 
noin puoli kertaa ja AVR4/5:n signaali (200 nM) noin 2½-kertaa taustaa suurempi. 
AVR4/5:n signaali–tausta-suhde parantuu konsentraation myötä. 

Kuvassa 5.8 on esitetty avidiinin ja AVR4/5:n signaali–tausta-suhteet (SNR) kaikilla 

käytetyillä pitoisuuksilla: 50 nM, 100 nM, 150 nM ja 200 nM. Avidiinin signaali on 

huono. Signaali on parhaimmillaan vain puoli kertaa taustaa suurempi, ja eri 

pitoisuuksilla ei ole vaikutusta signaalin ja taustan suhteeseen. AVR4/5:n signaali–

tausta-suhde on parempi, mutta signaali on parhaimmillaankin (pitoisuudella 200 nM) 

vain noin kaksi ja puoli kertaa taustaa suurempi. Signaalin ja taustan suhde on 

huomattavasti pienempi kuin aikaisemmissa kaksoismolekyylimajakka-FRET-

tutkimuksissa on saatu (Santangelo ym., 2004; Ihalainen ym., käsikirjoitus). Totaali-

RNA-näyteille mitatut fluoresenssi-intensiteetit eivät ylittäneet kontrollisolujen 

fluoresenssia. Molekyylimajakoiden avulla ei myöskään voitu muodostaa lineaarista 

standardikäyrää. 
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Molemman molekyylimajakkaparin suhteellinen FRET-tehokkuus on hyvä: avidiinilla 

97 %:ia ja AVR4/5:llä 68 %:ia. Suhteellinen FRET-tehokkuus laskettiin normalisoi-

dusta datasta, josta oli vähennetty tausta, kaavalla 3 (ks. kpl 2.3.3.7). FRET-tehokkuus 

kertoo kuinka paljon luovuttajan fluoresenssin intensiteetti pienenee vastaanottajan 

läsnä ollessa. Oletuksena on tällöin, että muut fluoresenssia pienentävät prosessit 

pysyvät vakiona ja intensiteetin muutos johtuu vain FRET:istä. Fluoresenssin 

pieneminen kertoo siis suoraan luovuttajafluoroforilta siirtyneen energiamäärän, mutta 

ei sitä, minne energia siirtyy. Kaavassa oletetaan lisäksi, että luovuttajafluoroforin 

pitoisuus pysyy samana ennen ja jälkeen vastaanottajafluoroforin lisäämisen. Lisäksi 

vastaanottajan suhteellinen läpivuoto oletetaan merkityksettömäksi ja havainnoitu 

fluoresenssi-intensiteetti oletetaan olevan peräisin vain luovuttajafluoroforista (Berney 

& Danuser, 2003).  

5.6.2. Fluoresenssimikroskopia 

Kaksoismolekyylimajakoiden toimivuutta haluttiin kokeilla, jatkotutkimusten vuoksi, 

myös elävissä soluissa. Samalla testattiin myös Nucleofector®-laitteen soveltuvuutta 

molekyylimajakoiden kuljetukseessa soluun. Elävät avidiini- ja AVR4/5-infektoidut 

sekä infektoimattomat Sf9-solut kuvattiin noin 46 tuntia infektion jälkeen 

fluoresenssimikroskoopilla. Näytteiden eksitaatio tapahtui aallonpituudella 492 nm ja 

emissiot kuvattiin 540 nm:n ja 630 nm:n filttereillä. Valo- tai faasikontrastimikroskoop-

pikuvia soluista ei tehty. Näytteet on esitetty kuvassa 5.9. 

Kaikissa näytteissä kaksoismolekyylimajakat lokalisoituivat oletettavasti tumaan. 

Lisäksi, negatiivisissa soluissa voidaan havaita reilusti taustafluoresenssia. FRET:iä 

voidaan havaita kaikissa kuvissa, myös negatiivisissa soluissa, mikä viittaa siihen, että 

signaali on todennäköisesti epäspesifistä. Toisaalta FRET-filttereillä kuvatuissa kuvissa 

osa luovuttajamolekyylimajakan aallonpituudella havaitusta epäspesifisestä signaalista 

poistuu, mikä kuvastaa menetelmällä saavutettavaa spesifisyyttä. Kuvat ovat hieman 

epätarkkoja, sillä ne on otettu pienillä suurennoksilla. Liukuobjektiivia ei voinut laskea 

mediumissa liian lähelle soluja, koska hyönteissolut kiinnittyivät huonosti alustaansa ja 

irtosivat helposti, jos suurennosta kasvatettiin. 
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Kuva 5.9. Kaksoismolekyylimajakoiden jakautuminen elävissä soluissa. Elävät 
avidiini- ja AVR4/5-infektoidut sekä infektoimattomat Sf9-solut kuvattiin noin 46 tuntia 
infektion jälkeen kaksoismolekyylimajakoiden avulla. Kuvassa näkyvät luovuttajan 
fluoresenssi (vihreä), FRET-signaali (punainen) sekä näiden yhdistetty kuva (keltainen). 
Kaikissa näytteissä molekyylimajakat lokalisoituvat rakeisesti tumaan. Signaali on 
todennäköisesti epäspesifisestä, sillä myös infektoimattomissa soluissa (Sf9) voidaan 
havaita signaalia. FRET-signaalissa voidaan havaita kuitenkin huomattavasti vähemmän 
epäspesifistä signaalia, jota voidaan vielä havaita luovuttajan fluoresenssifiltterillä 
kuvatuissa kuvissa. Ero näkyy erityisesti kuvasarjassa D–F. 
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6. Pohdinta 

6.1. LightCycler® 1.5 Instrument 

Jotta kaksoismolekyylimajakoilla tehtyjä tuloksia voitaisiin verrata jo vakiintuneen 

kvantitointimenetelmän antamiin tuloksiin, kehitettiin avidiini- ja AVR4/5-ilmentymis-

tasojen mittaamista varten myös kvantitatiivinen RT-PCR -määritysmenetelmä. 

Näytteiden ilmentymistasot määritettiin absoluuttisesti ja standardisuorassa käytettiin 

avidiini PCR-tuotetta, jonka pitoisuus tiedettiin. Avidiinin ja AVR4/5:n cDNA-

templaattien ajateltiin olevan sekvenssiltään tarpeeksi identtisiä, jotta myös AVR4/5:n 

ilmentymistasot voitaisiin määrittää avidiini-standardisuoran avulla. Eroja näytteiden 

PCR-tehokkuudessa voivat aiheuttaa monistettavan sekvenssin ominaisuudet kuten GC-

pitoisuus ja pituus (monistettava AVR4/5-sekvenssi on kuitenkin vain 6 nukleotidiä 

avidiinisekvenssiä lyhyempi), näytteen laatu sekä ero näytteiden ja standardin 

monistumistehokkuudessa (Technical Note No. LC 11/2003, Roche Diagnostics). 

Näytteiden ja standardin monistumistehokkuudessa oleva ero aiheuttaa virheitä 

näytteiden ilmentymistasoissa, sillä näytteiden kvantifikaatio tapahtuu standardien 

kautta. Työssä käytetyt alukkeet eivät todennäköisesti aiheuta eroja monistumis-

tehokkuudessa, sillä ne ovat samat kummallekin sekvenssille ja sitoutuvat samaan 

sekvenssiin. 

Monistumistehokkuus voidaan määrittää standardeille ja näytteille kaavalla 2 (ks. kpl 

2.3.2.3), jos näytteistä ja standardista tehdään erilliset LightCycler-määritykset 1:10-

laimennoksilla. Tutkielman tiukan budjetin takia monistumistehokkuuksia pelkille 

standardeille ja näytteille ei mitattu, joten tuloksia voidaan sanoa vain suuntaa-

antaviksi. Vaikka AVR4/5:n koko cDNA-sekvenssi on noin 90 %:sesti homologinen 

avidiinin cDNA-sekvenssin kanssa (ClustalW-tulos), sisältyy qRT-PCR:ssä 

monistettavaan sekvenssiin, molekyylimajakoiden erotettavuuden takia, myös eniten 

eroavaisuuksia sisältävä alue. Monistettava sekvenssi on 89 %:sesti homologinen 

avidiinin ja AVR4/5:n välillä (ClustalW-tulos). Tällöin AVR4/5-näytteiden epätavalli-

sesti kasvavat kopiolukumäärät voivat selittyä näytteiden ja standardien monistustehok-

kuuksissa sekä näytteiden laaduissa olevista eroista. Avidiinin osalta määritys on 

todennäköisesti tarkka, sillä monistettava sekvenssi on täysin sama kuin standardien.  

Tosiasiassa erittäin tarkkaa määritystä on vaikeaa saavuttaa. Ulkoisen standardin avulla 

suoritettavaa määritystä sanotaan ”absoluuttiseksi” kvantitaatioksi, koska näytteelle 
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saadaan määrityksessä absoluuttinen DNA-arvo. Määrityksen tarkkkuus on kuitenkin 

täysin riippuvainen standardien tarkkuudesta. Laimennetun näytteen sekä monistus-

käyrien kynnysarvojen suhde on hyvin monistettavissa, mikä takaa täsmällisen ja 

toistettavissa olevan määrittämisen. Se ei silti välttämättä takaa oikeaa määritystä. 

Koska jopa kaupallisilla laatulaboratorioilla on vaikeuksia standardien kalibroinnissa, 

on kaikkiin väitteisiin absoluuttisesta kopioluvuista suhtauduttava terveellä 

skeptisyydellä. Lopulliset tulokset tulisikin aina ilmoittaa suhteessa johonkin, 

esimerkiksi kopiota/solu, kopiota/kudosgramma tai kopiota/millilitraa verta (Technical 

Note No. LC 11/2003, Roche Diagnostics). Tässä tutkielmassa DNA-standardin 

pitoisuus määritettiin mittaamalla sen absorbanssi 260 nm:ssä, mikä on muiden 

tutkimusten kanssa yhdenmukainen menetelmä standardien kalibroinnissa (Technical 

Note No. LC 11/2003, Roche Diagnostics). Tarkan arvon saamiseksi standardin 

pitoisuusmittaukset tehtiin eri laimennoksilla. Kantaliuoksesta valmistettujen 

standardien laimennosten tarkkuudesta kertoo standardikäyrän hyvin matala virhe-arvo 

(0,00788), joka ilmaisee kuinka paljon standardikäyrän pisteet poikkeavat suoralta. 

Kvantitatiivisen RT-PCR:n avulla määritettyjen mRNA-ilmentymistasojen tulokset 

suhteutetaan yleensä siihen totaali-RNA-määrään, joka on lisätty alkuperäiseen RT-

PCR-reaktioon. Tällöin tulos ilmoitetaan kohde-mRNA:n määränä yhtä µg:aa totaali-

RNA:ta kohti. Tällaisessa lähestymistavassa on kuitenkin monia haittapuolia. 

Ensinnäkin, mRNA-kopioiden määrä solua kohti on usein biologisesti merkittävämpi 

suure kuin mRNA-määrä µg:aa totaali-RNA:ta kohti. RNA-sisältö vaihtelee laajasti 

erilaisten solutyyppien välillä sekä kudosten ja viljeltyjen solujen välillä johtuen 

erilaistumisasteesta ja metabolisesta tilasta, joita aiheuttavat esimerkiksi tutkimuksissa 

käytettävät erilaiset stimuloivat aineet. Toiseksi, se asettaa rajan sille kuinka pieniä 

solunäytteitä voidaan kvantifioida, sillä RNA-eristyksessä saatu määrä tulee olla 

mitattavissa tavallisilla menetelmillä, kuten spektrofotometrillä. Vaikka RNA-

eristykseen käytettävien solujen määrä tunnettaisiin, estää määritystä RNA-eristyksen 

arvaamaton saanto, erityisesti pienissä solunäytteissä. RNA-eristyksestä saatavat totaali-

RNA- tai mRNA-saannot vaihtelevat myös paljon käytössä olevan menetelmän 

mukaan. Kolmanneksi, RNA-eristyksen lisäksi myöskään cDNA-synteesin tehokkuutta 

ei tiedetä. Ei ole myöskään tietoa siitä sisältääkö puhdistettu RNA tai syntesoitu cDNA 

kaikkia mRNA-tyyppejä samassa suhteessa kuin niitä esiintyy lähtömateriaaleissa. 

Tulosten ilmoittaminen suhteessa µg:aa totaali-RNA:ta voi olla virheellistä, koska 

totaali-RNA sisältää vain 1–5 %:ia mRNA:ta. Lisäksi mRNA-pitoisuudet voivat 
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vaihdella, vaikka totaali-RNA-pitoisuus pysyy vakiona. Tällaisia ongelmia on pyritty 

ratkaisemaan kehittämällä RT-PCR-menetelmä suoraan solulysaateista ja kudos-

näytteistä (Edmands ym., 1994). Tällöin ongelmaksi jää kuitenkin totaali-RNA:n tai 

solumäärän arvoiminen alkuperäisessä näytteessä (Stemme ym., 2001; Mitsuhashi ym., 

2006). 

Myös tässä tutkimuksessa saattaa olla kyse RNA-eristyksen saannon epätasaisuudesta 

näytteiden välillä, sillä eristetyt totaali-RNA-pitoisuudet vaihtelivat välillä 89–665 ng/µl 

(ks. taulukko 5.2 kpl 5.3). Myös cDNA-synteesin tehokkuudessa on voinut olla eroja. 

Nämä syyt yhdessä LightCycler®-määrityksen epätarkkuus AVR4/5-näytteiden kanssa 

voivat selittää suuret mRNA-kopioluvut µg:aa totaali-RNA:ta kohti sekä näytteiden 

väliset suuret erot (ks. taulukko 5.3 kpl 5.5). 

6.2. Kaksoismolekyylimajakka-FRET 

6.2.1. Spektrofluorometrimittaukset 

Spektrofluorometrillä suoritettiin liuoksessa useita molekyylimajakoiden ja niiden 

kohteen välisiä hybridisaatiokokeita, jotta voitiin määrittää molekyylimajakoiden ja 

niiden oligonukleotidikohteiden välillä tapahtuvia hybridisaatioreaktiota. Tarkemmin, in 

vitro -hybridisaatiomittausten tarkoituksena oli määrittää kaksoismolekyylimajakoiden 

välinen FRET-tehokkuus sekä signaali–tausta-suhde. Samalla selvitettiin molekyyli-

majakoiden optimaalisinta pitoisuutta sekä mitattiin fluoresenssi-intensiteetit mRNA-

näytteistä. Molekyylimajakoiden spesifisyyttä ja herkkyyttä ei ollut mahdollista tutkia. 

Avidiinin ja AVR4/5:n signaali–tausta-suhteet kaikilla käytetyillä pitoisuuksilla (50 nM, 

100 nM, 150 nM ja 200 nM) olivat huomattavasti huonommat kuin aikaisemmin on 

raportoitu samankaltaisissa kaksoismolekyylimajakka-FRET-tutkimusasetelmissa, 

joissa signaali–tausta-suhteeksi on saatu noin 9 (Santangelo ym., 2004) ja yli 200 

(Ihalainen ym., käsikirjoitus). Avidiinin signaali on vain puoli kertaa taustaa suurempi, 

ja eri pitoisuuksilla ei ole eroa signaalin ja taustan suhteeseen. AVR4/5:n signaali–

tausta-suhde on parempi, mutta signaali on parhaimmillaankin (pitoisuudella 200 nM) 

vain noin kaksi ja puoli kertaa taustaa suurempi.  

Kaksoismolekyylimajakoiden huono signaali voi johtua monesta tekijästä. Ensinnäkin, 

huonon signaalin takana voivat olla kaksoismolekyylimajakoiden ominaisuuksista ja 

suunnittelusta johtuvat syyt. Muita tekijöitä voivat olla molekyylimajakoiden 
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käsittelyyn ja spektrofluorometriin liittyvät syyt.  Fluoroforien emissio- ja eksitaatio-

spektrien päällekkäisyys ei todennäköisesti ole tässä tapauksessa syynä huonoon 

signaali–tausta-suhteeseen. Valituissa fluoroforeissa taustaa lisäävä läpivuoto, eli 

luovuttajan emissiospektrin detektio vastaanottajan emissioaallonpituuksilla sekä 

vastaanottajafluoroforin suora virittyminen luovuttajan eksitaatioaallonpituuksilla, on 

vähäistä (ks. kuva 2.4 kpl 2.3.3.4). Lisäksi luovuttajafluoroforin emissiospektri peittää 

riittävästi vastaanottajan eksitaatiospektrin, jotta fluoroforien välinen energiansiirto on 

mahdollista. Kohteeseen sitoutuneena luovuttaja- ja vastaanottajafluoroforin välinen 

etäisyys (5 nukleotidia) on myös riittävä FRET:n tapahtumiseen ja toisaalta riittävän 

pitkä estämään kontaktivaimentuminen fluoroforien välillä. Vaikka kohde-RNA:n ja 

molekyylimajakoiden sekundaarirakenteita pystytään mallintamaan erilaisilla ohjelmilla 

(esim. mfold), mallit eivät välttämättä aina näytä oikeata tulosta johtuen biofysikaalisten 

teorioiden rajoitteista. Lisäksi sekvensseistä, joihin proteiinit sitoutuvat RNA:ssa, on 

vielä vain rajallisesti tietoa. Siksi jokaista kohde-RNA:ta varten joudutaankin usein 

suunnittelemaan, syntesoimaan ja kokeilemaan käytännössä useampia molekyyli-

majakoita, jotka sitoutuvat eri kohdesekvensseihin kohde-RNA:ssa, kunnes saavutetaan 

korkea signaali–tausta-suhde. 

Koska suhteellinen FRET-tehokkuus, mitattuna luovuttajafluoroforin intensiteetin 

pienenemisenä vastaanottajan läsnäollessa, on hyvä kummallakin molekyylimajakka-

parilla, on mahdollista, että fluoroforien välissä ja lähellä olevat nukleotidit vaimentavat 

signaalia. Luovuttajafluoroforin energiaa siis siirtyy lähellä oleville nukleotideille 

vastaanottajafluoroforin sijasta. Nukleotidit vaimentavat eri fluoroforien fluoresenssia 

vaihtelevasti. Guaniininukleotidi on useimmisssa tapauksissa tehokkain vaimentaja, ja 

sitä seuraavat adeniini, sytosiini ja tymiini. Texas Red -fluoroforin kohdalla adeniini on 

merkittävin vaimentaja (Marras ym., 2002). Kohdesekvensseissä fluoroforien 

ympäristössä on tosiaan jonkun verran guaniininukleotidejä, ja erityisesti AVR4/5:n 

kohdalla fluoroforeja ympäröivä sekvenssi koostuu lähes pelkästään adeniinista. Näin 

ollen, nukleotidit todennäköisesti ainakin osittain vaimentavat fluoresenssia.  

Signaali–tausta-suhdetta huonontaa myös suuri taustasignaalin määrä. Tausta- ja ei-

spesifistä signaalia voivat aiheuttaa molekyylimajakoiden tahaton aukeaminen 

nukleaasien tai proteiinien ja muiden pienten molekyylien toiminnan vaikutuksesta, 

molekyylimajakoiden sitoutuminen keskenään sekä vaimentajamolekyylin epätäydel-

linen toiminta (Silverman & Kool, 2005). Koska kokeet suoritettiin kontrolloidussa in 

vitro -ympäristössä, on molekyylimajakoiden aukeaminen nukleaasien toimesta toden-
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näköisesti pientä. Proteiinien ja muiden molekyylien sitoutumisesta johtuva aukeaminen 

on ongelma lähinnä soluympäristössä. Lisäksi käytettyjen vaimentajamolekyylien on 

todettu vaimentavat tehokkaasti käytettyjä fluoroforeja (Marras ym., 2002). 

Molekyylimajakoille ei ollut mahdollista tehdä sulamiskäyräanalyysiä, mutta 

suunnitteluohjelmilla laskettujen sulamislämpötilojen mukaan kummankin molekyyli-

majakkaparin molekyylimajakat aukeavat samassa lämpötilassa. Koska kohteeseen 

hybridisoituminen on useimmiten molekyylimajakan aukeamista ajava voima, ja 

tapahtumat ovat yleensä yhteydessä toisiinsa, ei sulamislämpötiloilla todennäköisesti 

ole sinänsä vaikutusta molekyylimajakoiden sitoutumisnopeuteen ja sitä kautta myös 

huonoon signaali–tausta-suhteeseen. Myöskään kohdesekvenssien ei todettu muodosta-

van molekyylimajakoiden sitoutumista estäviä sekundaarirakenteita. Toinen asia on, 

miten mittausreaktioiden käsittelyssä käytetyt lämpötilat ja hybridisoitumisajat ovat 

vaikuttaneet taustan syntyyn. 

Mittausreaktioissa mahdollisten sekundaarirakenteiden avaamiseen käytetty lämpötila 

(+65 °C) oli ehkä liian korkea. Korkea lämpötila on voinut pienentää fluoroforien 

kvanttituoton (quantum yield) määrää ja edelleen intensiteettiä. Kvanttituotto tarkoittaa 

tehokkuutta, jolla fluorofori pystyy muuttamaan absorboidun valon emittoiduksi 

valoksi, ja se on ominainen jokaiselle fluoroforille. Fluoresenssin intentsiteetti kasvaa 

kvanttituoton myötä. Kvanttituotto on herkkä lämpötilan ja pH:n vaihteluille. Texas Red 

-fluoroforin intensitetti ei muutu korkeissakaan lämpötiloissa, mutta esimerkiksi Oregon 

Green -fluoroforiin verrattavan fluoreseiinin intensiteetti alkaa pienentyä merkittävästi 

jo +50 °C:n lämpötilassa. +65 °C:n lämpötilassa fluoreseiinin intensiteetti on enää 50 

%:ia täydestä (Marras, 2006). Toisaalta, huoneenlämmössä tehtyjä mittauksia edelsi 

hybridisaatioaika +37 °C:ssa, missä fluoresenssin intensiteetti ei vielä kärsi. 

Toinen molekyylimajakoiden käsittelyyn liittyvä signaali–tausta-suhteeseen vaikuttava 

tekijä on hybridisaatioreaktioihin käytetty aika. Hybridisaatioajan pidentäminen, 

esimerkiksi yli kahteen tuntiin, olisi voinut parantaa signaalia. Käytettyjen 

molekyylimajakoiden varsiosa koostui kuudesta tai seitsemästä nukleotidista, mikä 

huomattavasti hidastaa molekyylimajakoiden sitoutumisnopeutta verrattuna lyhyempiin 

varsiosiin (Tsourkas ym., 2003). Lisäksi, kahden molekyylimajakan kohteen 

löytämiseen ja hybridisoitumiseen tarvitaan enemmän aikaa kuin vain yhden 

(Santangelo ym., 2004). Molekyylimajakoiden sitoutumisvakioita on pienentänyt 

todennäköisesti myös reaktioliuoksissa käytetyn puskurin täydellinen suolattomuus 
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(lähinnä Na+- ja Mg2+-ionien puute). Molekyylimajakoiden sitoutumisvakiot ja 

signaali–tausta-suhteet parantuvat huomattavasti suurissa suolapitoisuuksissa (Kuhn 

ym., 2002; Tsourkas ym., 2003). Na+- ja Mg2+-ionien läsnäolo vaikuttaa myös siihen, 

että molekyylimajakoiden sekundaarirakenne on halutunlainen (kuva 6.1). Molekyyli-

majakat suunniteltiin pieneen suolapitoisuuteen (20 mM Na+, 1 mM Mg2+), mutta 

mitattiin suolattomissa olosuh-teissa. Suolattomissa olosuhteissa molekyylimajakat 

muodostavat useita vääriä 

sekundaarirakenteita ja vastaavat 

käytännössä lineaa-risia 

koettimia, mikä voi selittää myös 

suuren taustafluoresenssin. 

Kolmanneksi, huonoon signaali–

tausta-suhteeseen voivat vaikuttaa 

spektrofluorometristä johtuvat 

syyt. Vaikka valmistajan mukaan 

laiteella pystytään mittaamaan alle 

10 femtomoolin määriä kaivoa 

kohti (fluoreseiinia), oli tässä 

työssä molekyylimajakoiden pitoi-

suudet nostettava korkeiksi, että signaali saatiin ylittämään edes pelkän puskurin saamat 

arvot. Suurien pitoisuuksien käyttö lisäsi fluoroforien taustan määrää suhteessa 

signaaliin. Fluoroforien huono emissiointensiteetti voi johtua myös siitä, että eksitaatio-

aallonpituudeksi ei ollut mahdollista valita luovuttajafluoroforin eksitaatiomaksimissa 

olevaa viritysaallonpituutta. Eksitaatiomaksimia matalammalla tai korkeammalla 

aallonpituudella viritetyn fluoroforin emissiointensiteetti jää aina matalammaksi, kun 

jos viritettäisiin eksitaatiomaksimissa olevalla aallonpituudella. Sama pätee myös 

emissiointensiteettiä mitattaessa: mitä kauempana maksimiaallonpituudesta mittaus-

aallonpituus on, sitä matalampi on fluoresenssin intensiteetti (Lakowicz, 1999). Tässä 

työssä käytetty eksitaatioaallonpituus (485 nm) on matalampi kuin luovuttajafluoro-

forille ilmoitettu maksimiaallonpituus (496 nm), jolloin luovuttajafluoroforin emissio-

intensiteetti, ja siitä johtuen myös vastaanottajafluoroforin emissiointensiteetti, on 

jäänyt matalammaksi kuin olisi ollut mahdollista. Vastaavasti myös aallonpituudet, 

joilla fuoresenssia detektoitiin (535 nm:ia ja 615 nm:ia) olivat kaukana ilmoitetuista 

Kuva 6.1. Suolojen vaikutus rakenteeseen. 
Pienessä suolapitoisuudessa suunnitellut 
molekyylimajakat muodostavat vain halutunlaisia 
rakenteita (A). Suolattomissa olosuhteissa 
molekyylimajakat muodostavat useita erilaisia 
vääriä sekundaarirakenteita, joista tässä 
esimerkkinä yksi (B). Rakenteet on mallinnettu 
Mfold-ohjelmalla (Zuker, 2003). 
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emissiomaksiaallonpituuksista (524 nm:ia luovuttajalle ja 603 nm:ia vastaanottajalle), 

mikä on edelleen huonontanut fluoresenssien intensiteettiarvoja. 

LightCycler®-menetelmässä kaksoimolekyylimajakoilla saatu signaali oli kuitenkin 

hyvä, vaikka detektiossa käytetyt eksitaatio- ja emissioaallonpituudet eivät vastanneet-

kaan fluoroforien maksiaallonpituuksia. Kaksoimolekyylimajakat ovat todennäköisesti 

toimineet halutulla tavalla suolallisessa puskuriliuoksessa. Nopeat lämpösyklit eivät 

todennäköisesti myöskään haitanneet fluoroforien kvanttituottoa. Lisäksi LC-

menetelmässä signaalin suhde taustafluoresenssiin on erilainen. LC-menetelmässä 

molekyylimajakoista tuleva taustafluoresenssi pysyy koko ajan samana molekyyli-

majakoiden vakiona pysyvän pitoisuuden takia, jolloin templaatin monistuessa signaali 

kasvaa koko ajan suhteessa taustafluoresenssiin.  

Spektrofluorometrillä mitattujen totaali-RNA-näytteiden mRNA-pitoisuus oli liian 

pieni, että fluoresenssi olisi noussut kontrollisoluista saadun fluoresenssi-intensiteetin 

yli. Tosin myös näytteiden kohdalla pätevät samat fluoresenssin intensiteettiä 

pienentävät tekijät kuin oligo-DNA-kohteiden kanssa. Tässä työssä kokeiltu tutkimus-

asetelma, jossa haluttua mRNA:ta kvantitoidaan kaksoismolekyylimajakka-FRET-

menetelmällä eristetyistä totaali-RNA-näytteistä in vitro, ei ole toteuttamiskelpoinen. 

Absoluuttista kohde-mRNA-määrää ei voida määrittää molekyylimajakoilla, sillä 

standardisuoran muodostaminen molekyylimajakoiden ja oligo-DNA-kohteen kanssa ei 

ole mahdollista. Fluoresenssiin vaikuttaa menetelmässä liian moni tekijä, kuten 

vaimentajat ja kaksi fluoroforia, jotta fluoresenssisignaali edes kasvaisi lineaarisesti 

pitoisuuden kasvaessa. Lisäksi standardien kohteena käytettävä vapaa oligo-DNA ja 

näytteiden mRNA ovat hyvin erilaisia sitoutujia. 

Molekyylimajakoita voitaisiin hyödyntää tutkimusasetelmassa, jossa totaali-RNA-

näytteistä määritettäisiin sisältävätkö ne spesifistä RNA-molekyyliä vai ei 

(positiivinen/negatiivinen tulos). Tutkimusasetelma, jossa eristettyjä totaali-RNA-

näytteitä ja kontrollinäytteitä on hybridisoitu molekyylimajakoiden kanssa ja verrattu 

detektoitua fluoresenssi-intensiteettiä, on myös toteutettu (Sokol ym., 1998). Lisäksi 

kaksoismolekyylimajakat toimisivat hyvin tutkimusasetelmassa, jossa kaksois-

molekyylimajakoiden avulla mitataan kohdegeenin suhteellisia ilmentymiseroja 

stimuloitujen, patologisten tai yliekspressoituneiden solujen ja normaalitilan välillä. 

Totaali-RNA-näytteiden eristämisen taustalla oli ajatus siitä, että eristämällä tutkittavat 

mRNA:t soluympäristöstä kvantitaatiota varten, päästään eroon kontrolloimattomasta 
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ympäristöstä, jossa molekyylimajakoiden signaaliin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin 

vain kohteiden määrä, mikä taas vaikeuttaa kvantitointia. Toisaalta taas tällöin RNA-

eristyksen onnistuminen nousee vaihtelevaksi tekijäksi. 

6.2.2. Fluoresenssimikroskopia 

Kaksoismolekyylimajakat sopivat ominaisuuksiltaan erityisesti eri RNA-tyyppien 

lokalisaation tutkimiseen ja monitorointiin elävissä soluissa. Perinteisten yhden 

koettimen molekyylimajakoiden käyttöä elävissä soluissa haittaa vääristä positiivista 

aiheutuva signaali, joka muodostuu nukleaasien tai nukleiinihappoihin sitoutuvien 

proteiinien toimesta avautuneista molekyylimajakoista. Kahden molekyylimajakan 

fluoroforien muodostaman FRET-parin avulla todellinen signaali voidaan erottaa 

helposti väärien positiivisten aiheuttamasta signaalista, sillä FRET voidaan detektoida 

vain kun kummatkin molekyylimajakat ovat hybridisoituneet oikein vierekkäisille 

kohdealueilleen. Lisäksi hiuspinnirakenteessa sitoutumattomat molekyylimajakat ovat 

vaimentuneina, mikä takia taustafluoresenssi on matala. Tällöin erillisiä pesuja ei tarvita 

poistamaan ylimääräiset sitoutumattomat koettimet näytteistä, kuten in situ ja DNA 

array -menetelmissä. Solujen fiksausta ei myöskään tarvita, jos molekyylimajakat 

kuljetetaan soluun mahdollisimman hellävaraisella metodilla, kuten palautuvalla 

permeabilisaatiolla (reversible permeabilization) tai mikroinjektiolla. Rakenteen 

aukeamiseen tarvittava energia myös parantaa menetelmän spesifisyyttä verrattuna 

lineaarisiin FRET:iin perustuviin koettimiin (Silverman & Kool, 2005; Santangelo ym., 

2006).  

Kaksoismolekyylimajakka-FRET-menetelmä voi parhaimmillaan antaa selkeän ja 

yksityiskohtaisen kuvan mRNA:n lokalisaatiosta elävissä soluissa, mikä voi paljastaa 

tärkeää tietoa mRNA:iden prosessoinnista, kuljetuksesta ja proteiinituotannosta 

(Santangelo ym., 2004). Tavoitteena hyödyntää näitä ominaisuuksia tulevissa 

tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa testattiin suunniteltujen molekyylimajakoiden 

toimivuutta elävissä soluissa. Kokeen tulokset on esitetty kuvassa 5.9. On ilmeistä, että 

sekä avidiini- että AVR4/5-näytteiden signaali ei ole satunnaisesti jakautunut soluun, 

vaan lokalisoitunut lähes kokonaan tumaan. Tumassa niiden voidaan havaita 

organisoituneen erityisesti pieniin rakenteisiin. Tulos on yllättävä, sillä näytteiden 

kuvaushetkellä (noin 46 tuntia infektion jälkeen) sekä avidiinin että AVR4/5:n 

mRNA:ita tulisi sijaita myös sytoplasmassa. Tulos on kuitenkin yhdenmukainen 

aiempien havaintojen kanssa, joiden mukaan antisense-oligonukleotidikoettimet 

 82



nopeasti akkumuloituvat tumaan (Leonetti ym., 1991; Lorenz ym., 2000; Dirks ym., 

2001; Dias & Stein, 2002; Gifford ym., 2005). On kuitenkin epäselvää, onko 

tumalokalisaatioilmiön taustalla aitoa biologista syytä.  

On mahdollista, että signaalin solunsisäinen jakautuminen on yhteydessä tapaan, jolla 

koettimet kuljetetaan soluun. Jos kuljetus tapahtuu esimerkiksi endosyyttistä 

kuljetusreittiä hyväksikäyttäen (kuten liposomipohjaisessa transfektiossa), on antisense-

oligonukleotidikoettimilla tapana jäädä loukkuun endosyyttisiin vesikkeleihin ja tulla 

lopulta hajotetuksi lysosomeissa (Dokka & Rojanasakul, 2000; Nitin ym., 2004). 

Tutkimukset soluun mikroinjektiolla kuljetettujen antisense-oligonukleotidien (myös 

molekyylimajakoiden) lokalisaatiosta ovat ristiriitaisia. Kertyvää näyttöä on siitä, että 

sytoplasmaan mikroinjektoidut fluoresoivat oligonukleotidikoettimet kertyvät nopeasti 

tumaan ilman, että ne sitoutuvat kohde-mRNA:iden kanssa sytoplasmassa (Chin ym., 

1990; Leonetti ym., 1991; Fisher ym., 1993; Gifford ym., 2005). Oligonukleo-

tidikoettimien on ajateltu diffundoituvan sytoplasmasta tumaan, sillä jäähdyttäminen, 

ATP-depleetio tai vehnänalkion agglutiniini (WGA), joka inhiboi tumahuokosten kautta 

kulkevaa kuljetusta, eivät inhiboi sytoplasmaan mikroinjektoitujen koettimien 

akkumuloitumista tumaan (Chin ym., 1990; Leonetti ym., 1991). Vaikka tämä sulkee 

pois moottoriproteiinien avulla tapahtuvan aktiivisen kuljetuksen, on vielä epäselvää 

johtuuko oligonukleotidikoettimien kulkeutuminen tumaan diffuusiosta, mikroinjektion 

aiheuttamasta virrasta vai ehkä jonkin signalointireitin käynnistymisestä (Santangelo 

ym., 2006). 

Toisaalta on myös jonkun verran näyttöä siitä, että mikroinjektoidut molekyylimajakat 

löytävät kohteensa sytoplasmassa (Sokol ym., 1998; Perlette & Tan, 2001; Bratu ym., 

2003). Sokolin ynnä muiden työssä mikroinjektioissa käytettiin tosin kohdesekvenssiä 

yhdessä molekyylimajakoiden kanssa. Bratun ynnä muiden työssä taas tutkittiin oskar 

mRNA:n kuljetusta ja lokalisaatiota hedelmäkärpäsen (Drosophila melanogaster) 

munasolun emosolussa (oosyytti). Oosyytin sisarsolun (nurse cell) sytoplasmaan 

mikroinjektoidut molekyylimajakat akkumuloituivat ensin totutusti tumaan, mutta 

levisivät myöhemmin sytoplasmaan laikuittain. Kokeessa käytettiin perinteisiä 

molekyylimajakoita, joiden nukleotidirunko oli modifioitu (2’-O-metyyliribo-

nukleotidirunko) sekä myös ensimmäisen kerran kaksoismolekyylimajakka-FRET-

menetelmää (Bratu ym., 2003). Ilman ei-toivottua tuma-akkumulaatiotakin mikro-

injektio on kuitenkin teknisesti haastava menetelmä, ja sopii käytettäväksi tehokkaasti 
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vain pieneen määrään soluja. Lisäksi menetelmää voidaan käyttää vain ex vivo -

sovelluksissa.  

Mikroinjektion ohella myös muita ei-endosyyttisiä kuljetusmenetelmiä, kuten 

elektroporaatiota, streptolysiini O:ta (SLO) sekä solukalvon läpäisevien peptidejä (cell 

penetrating peptides, CPP), on käytetty oligonukleotidikoettimien kuljetukseen soluun. 

Solukalvon läpäiseviä peptidejä lukuun ottamatta, myös näillä menetelmillä saadut 

tulokset soluun kuljetettujen oligonukleotidien solunsisäisen signaalin jakautumisesta 

ovat ristiriitaisia. Solukalvon läpäisevien peptidien avulla oligonukleotidit voidaan 

kuljettaa tehokkaasti soluun. Menetelmässä oligonukleotidikoettimet lokalisoituvat 

sytoplasmaan ja edelleen tumaan (Allinquant ym., 1995; Troy ym., 1996). 

Solukalvotranslokaatioaktiivisuuden omaavia peptidejä ovat esimerkiksi antennapedia, 

HSV-1:n VP22 sekä HIV:n Tat-peptidi ja sen johdannaiset. Solukalvon läpäisevien 

peptidien translokaatiomekanismi on kuitenkin vielä epäselvä. Solukalvon läpäisevien 

peptidien avulla eläviin soluihin ja kudoksiin on kuljetettu proteiineja, nukleiinihappoja 

ja muita biomolekyylejä (Brooks ym., 2005; Wadia & Dowdy, 2005). Nitin ynnä muut 

raportoivat ensimmäisinä liittäneensä solunkalvon läpäisevän peptidin molekyyli-

majakoihin (Nitin ym., 2004). Peptidiinliitettyjen molekyylimajakoiden havaittiin 

siirtyvän soluun nopeasti ja lähes 100 %:sella tehokkuudella. Signaalia havaittiin hyvin 

vähän tumassa. Lisäksi molekyylimajakoiden spesifinen kohdentuminen sytoplasmassa 

ja koettimien hybridisaatiosta aiheutuva fluoresenssisignaali eivät häiriytyneet peptidi-

pohjaisen kuljetuksen takia. 

Streptolysiini O on bakteeritoksiini, joka sitoutuu monomeerina solukalvon kolesteroliin 

ja oligomerisoituu renkaanmuotoiseksi rakenteeksi muodostaen näin kalvolle noin 25–

30 nm:n kokoisia aukkoja. Aukkojen läpi ionit ja makromolekyylit pääsevät sisään 

soluun (Santangelo ym., 2006). Permeabilisaatio on palautuva (Spiller & Tidd, 1995). 

Kolesteroliin sitoutuvan luonteensa takia streptolysiini O sopii käytettäväksi 

monipuolisesti erilaisten solutyyppien läpäisyyn (Santangelo ym., 2004). SLO-

permeabilisaation avulla soluun kuljetetut oligonukleotidikoettimet voivat kulkeutua 

joko tumaan tai sytoplasmaan. Esimerkiksi, verratessaan SLO:n, elektroporaation ja 

lipofiilisen konjugaation kuljetusominaisuuksia toisiinsa Spiller ja muut havaitsivat, että 

sekä elektroporaation että SLO:n avulla soluunkuljetetut oligonukleotidikoettimet 

akkumuloituvat nopeasti tumaan (Spiller ym., 1998). Myös Berganin ynnä muiden 

tutkimuksissa elektroporoidut oligonukleotidikoettimet kerääntyivät tumaan (Bergan 

ym., 1993). Toisaalta Santangelo ynnä muut tutkivat SLO-permeabilisaatiolla soluun 
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kuljetettujen kaksoimolekyylimajoiden avulla K-ras- ja survinin-mRNA:iden lokalisaa-

tiota elävissä soluissa (Santangelo ym., 2004). Tuloksissa ei K-ras-mRNA:n osalta 

havaittu molekyylimajakoiden nopeaa akkumuloitumista tumaan, vaan suurin osa 

signaaleista voitiin havaita sytoplasmassa järjestäytyneinä säikeisiksi rakenteiksi. 

Survinin lokalisoitui epäsymmetrisesti, usein vain toiselle puolelle tumaa. Vastaavasti 

ten Asbroekin ynnä muiden tutkimuksissa elektroporaatiolla kuljetettujen fluoresoivien 

oligonukleotidikoettimien signaali oli täysin sytoplasmista ja myös riippumatonta 

oligonukleotidien pääketjun muokkauksista (ten Asbroek ym., 2002). Lisäksi on syytä 

ottaa huomioon, että valmistajan mukaan Nucleofector®-laitteen avulla oligonukleotidit 

voidaan, ilman eri ohjelmaa, kuljettaa suoraan tumaan (Gresch ym., 2004), joten 

tumalokalisaation syynä voivat olla myös laitetekniset ominaisuudet. 

Tähän päivään mennessä useimmat tutkimustulokset viittaavat siihen, että sytoplasmaan 

viedyt oligonukleotidikoettimet vaeltavat nopeasti tumaan. Tämä herättää monia 

biologisia kysymyksiä, esimerkiksi: Mitä biologisia päätelmiä koettimien lokalisaatiosta 

voidaan tehdä? Kuinka koettimet kuljetetaan tumaan ja kuinka kohde tunnistetaan? 

Tunnistavatko koettimet kohteensa tumassa aiheuttaen signaalin lisäksi kohdegeenin 

ilmentymisen vaimentumista, vai kuljetetaanko ne sinne hajonneina tai hajotettaviksi? 

Tumalokalisaatiossa ei näytä olevan eroa muokkaamattomien ja enemmän nukleaasi-

resistenteiksi muokattujen oligonukleotidikoettimien välillä, mutta muokatut koettimet 

säilyttävät signaalin kauemmin (Fisher ym., 1993; Lorenz ym., 2000). Tunnistavatko 

koettimet kohteensa sytoplasmassa ennen niiden kuljettamista tumaan? Tapahtuuko 

tämä kuljetus komplekseina kohteen kanssa? Tässä työssä tehtyjen fluoresenssi-

mikroskooppikuvien signaali tumissa on todennäköisesti epäspesifistä, sillä negatii-

visissakin soluissa voidaan havaita runsaasti fluoresenssia. Epäspesifinen fluoresenssi 

tumassa voi johtua esimerkiksi molekyylimajakoiden tarkoituksettoman hajoamisen tai 

aukeamisen ja suuren pitoisuuden yhteisvaikutuksesta, jolloin fluoroforit ovat voineet 

joutua riittävän kauas vaimentajistaan ja kuitenkin niin lähelle toisiaan, että FRET 

fluoroforien välillä on ollut mahdollista. 

Toinen tumalokalisaatioon todennäköisesti vaikuttava tekijä on solujen transfektiossa 

käytettävä koetinpitoisuus. Tietenkin käytettävä transfektiomenetelmällä määrittää 

paljonti sen millaisia koetinpitoisuuksia voidaan käyttää, mutta näyttää siltä, että suuret 

koetinpitoisuudet johtavat todennäköisemmin epäspefisiseen tumalokalisaatioon. 

Onnistuneesti sytoplasmaan lokalisoituneissa töissä (Allinquant ym., 1995; Perlette & 

Tan, 2001; ten Asbroek ym., 2002; Nitin ym., 2004; Santangelo ym., 2004) koetinpitoi-
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suudet ovat olleet pääsääntöisesti huomattavasti alhaisempia (40 nM–1 µM) kuin tässä 

tutkielmassa (noin 80 µM) sekä muissa tumalokalisaatioon päätyneissä töissä käytetyt 

pitoisuudet (20–150 µM). Pienillä koetinpitoisuuksilla todennäköisyys, että koettimet 

kulkeutuvat tumaan korkean pitoisuuden johdosta, on paljon pienempi. Lisäksi suuria 

koetinpitoisuuksia käytettäessä hautautuu vähäisten mRNA-kohteiden kanssa 

sitoutuneiden oligonukleotidikoettimien fluoresenssi helposti suhteellisesti suuren 

taustasignaalin alle. 

Kuvien toinen ongelma liittyy mRNA-ilmentymisen mittaamiseen elävissä soluissa. 

mRNA:iden tarkan lukumäärän mittaaminen solua kohti on haastavaa sekä 

molekyylimajakoiden (kuten myös muiden kuvantamismenetelmien) avulla. Kuvanta-

misessa on esimerkiksi välttämätöntä erottaa todellinen signaali taustasta, mukaan 

lukien läpivuoto kaksoismolekyylimajakka-FRET-menetelmässä, mitata se murto-osa 

mRNA:ista, jotka ovat hybridisoituneena koetinten kanssa sekä määrittää mahdollinen 

repotterifluoroforin itsevaimentuminen, varsinkin kun mRNA-kohteet ovat erittäin 

lokalisoituneet. Lisäksi reportterifluoroforin fluoresenssin intensiteetti voi muuntua 

solunsisäisessä ympäristössä (Santangelo ym., 2004). Onkin perusteltua puhua 

mRNA:iden ilmentymisen semikvantitatiivisesta mittaamisesta.  

Avidiinin ja AVR4/5:n mRNA:iden ilmentymisen kvantitointi ei ollut mahdollista 

otetuista fluoresenssimikroskooppikuvista. Semikvantitatiivisia FRET-mittauksia olisi 

voinut tehdä, jos kuvia olis ollut mahdollista tehdä lisää. Yksinkertaisimmillaan 

kvantiointiin olisi tehtyjen näytteiden sekä käytetyn kahden filtteriparin lisäksi tarvittu 

näyte, jossa on pelkkä luovuttajamolekyylimajakka kohteen kanssa. Näiden näytteiden 

perusteella olisi voinut poistaa läpivuoto FRET-kanavalle ja saada näytteelle FRET-

intensiteetti sekä FRET-intensiteettijakauma, jonka avulla tiedettäisiin miltä näytteen 

alueelta tulee eniten FRET-signaalia (Damelin & Silver, 2000). Monimutkaisempia 

FRET-mittausmenetelmiä, jotka sisältävät useampia filtteripareja ja näytteitä, on 

käsitelty kattavasti aiemmin (Gordon ym., 1998; Berney & Danuser, 2003). Jos 

Nucleofector®-laitteen käyttöaika ei olisi tullut yllätyksenä ja kokeen suunnittelu ei siksi 

olisi jäänyt olemattomaksi, olisivat ylimääräisten fluoresenssikuvien lisäksi 

valomikroskooppi- tai faasikontrastimikroskooppikuvat fluoresenssikuvien oheen 

paljastaneet tarkemmin solujen rakenteita. 
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6.3. Tulevaisuuden suunnitelmia 

Tutkimusaiheen parissa on tarkoitus jatkaa toistamalla molekyylimajakoiden in vitro -

kokeet paremmalla ja ainoastaan spektrofluorometriaan tarkoitetulla laitteella (QM-

6/2003, Photon Technology International), jossa eksitaatio- ja emissioaallonpituudet 

voidaan valita portaattomasti. Tällä kertaa mittaukset tehdään puskurissa, joka sisältää 

20 mM Na+- ja 1 mM Mg2+-ioneja. Molekyylimajakoiden käsittelylämpötilaa myös 

lasketaan ja hybridisaatioaikaa pidennetään. Fluoresenssin mittaamista kokeillaan 

uudelleen myös totaali-RNA-näytteille. 

LightCycler-kokeita ei todennäköisesti uusita, koska totaali-RNA-näytteiden kvanti-

tointi spektrofluorometrillä ei onnistu ja tulosten vertailua ei tällöin tarvitse tehdä. Jos 

tutkimusasetelma muuttuu niin, että ilmentymistasoja elävissä soluissa verrataan 

kvantitatiivisella RT-PCR:llä saatuihin tuloksiin, LightCycler-kokeet uusitaan niin, että 

ensin mitataan standardisuoran ja näytteiden monistustehokkuudet. Jos monistustehok-

kuuksissa on eroja, AVR4/5-näytteille tehdään oma standardisuora PCR-tuotteesta. 

Tämän jälkeen kvantitatiivista RT-PCR -menetelmää voidaan käyttää jatkossa AVD- ja 

AVR4/5-geenien ilmentymisen tutkimiseen. 

Geeni-ilmentymisen tutkimista on tarkoitus jatkaa kaksoismolekyylimajakka-FRET-

menetelmän avulla elävissä soluissa. Jatkossa molekyylimajakoiden kuljetuksessa 

kokeillaan mikroinjektiota sopivalla pitoisuudella. Tutkittavat solut kiinnitetään kasvu-

alustan pohjaan, jotta mikroskooppikuvat voidaan ottaa isommalla suurennoksella. 

Kuvasarjaan liitetään myös faasikontrasti- tai valomikroskooppikuvat solun morfolo-

gian parempaa tutkimista varten. Kun menetelmä saadaan toimimaan, hyödynnetään 

menetelmää edelleen AVD- ja AVR-geenien ilmentymisen säätelyn yksityiskohtien 

tutkimisessa. Avidiinigeenin ilmentyminen progesteronin vaikutuksesta ja tulehdusten 

yhteydessä tarjoaa mielenkiintoisen tutkimus- ja eläinmallin vastaavien ilmiöiden tutki-

miseen myös lääketieteessä. Tavoitteiden muuttuessa on myös mahdollista, että tutkitta-

vaa kohdegeeniä vaihdetaan. Jos tumalokalisaatiota ilmenee myös pienemmillä mole-

kyylimajakkapitoisuuksilla, voisi ilmiön tarkempi tutkiminen olla mielenkiintoinen 

tutkimussuunta. Tässä työssä molekyylimajakat lokalisoituivat pieniin granulaarisiin 

rakenteisiin tumassa. Voitaisiin tutkia, mihin monista mahdollisista tumarakenteista 

molekyylimajakat lokalisoituvat. Tumarakenteita voidaan värjätä ja selvittää, mihin 

niistä molekyylimajakat mahdollisesti kolokalisoituvat. Lisäksi haastavaa olisi tutkia 

tumalokalisaation mahdollista biologista taustaa. Löytävätkö molekyylimajakat tumassa 
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kohteensa vai onko signaali epäspesifistä, esimerkiksi seurausta tahattomasta aukeami-

sesta tai hajottamisesta? Mikä on tuman rakenteiden tehtävä? Onko tumalokalisaatio osa 

solun luontaisia mRNA:n prosessointi- ja kuljetusreittejä vai poikkeaako eksogeenisesti 

tuotujen DNA-molekyylien kuljetus normaalista? Miten molekyylimajakat ylipäätään 

kulkeutuvat soluympäristössä? Viitteitä on esimerkiksi siitä, että sytoplasman moottori-

proteiinit ja solun tukiranka osallistuvat ainakin mRNA-molekyylien kuljetukseen ja 

ankkurointiin (Knowles ym., 1996; Tekotte & Davis, 2002). On siinä selvittämistä. 

7. Johtopäätökset 

Työn päätavoitteena oli fluoresenssin resonanssienergian siirtoon perustuvan kaksois-

molekyylimajakkamenetelmän kehittäminen AVD- ja AVR4/5-geenien mRNA:iden 

mittaamiseen sekä lokalisaation tutkimiseen hyönteissoluissa. Kaksoismolekyyli-

majakka-FRET-menetelmä on parhaimmillaan herkkä ja vain vähäisen taustasignaalin 

tuottava menetelmä, jonka avulla voidaan detektoida, kvantitoida ja lokalisoida 

spesifisiä mRNA-molekyylejä, ja jota voidaan suoraan soveltaa myös reaaliaikaiseen 

tutkimiseen elävissä soluissa. 

Tässä työssä kaksoimolekyylimajakka-FRET-menetelmää käytettiin mallikohteina 

toimivien AVD- ja AVR4/5-geenien mRNA:iden lokalisaation tutkimiseen sekä 

kvantitatiiviseen mittaamiseen. Menetelmä sopii erittäin hyvin spesifisten RNA-

molekyylien lokalisaation tutkimiseen elävissä soluissa, joista pystytään suhteellisen 

tarkasti myös kvantitoimaan fluoresenssin intensiteettiä. Tässä työssä kaksoismolekyyli-

majakat lokalisoituivat todennäköisesti epäspesifisesti tumaan. Saadut tulokset 

vahvistavat jo aikaisempaa käsitystä, jonka mukaan soluihin kuljetettujen koettimien 

liian suuri pitoisuus johtaa epäspesifiseen lokalisaatioon. Lokalisaatiotutkimuksia ei 

kuitenkaan ollut mahdollista enää toistaa pienemmillä pitoisuuksilla. Samasta syystä 

myös kvantitaatioon tarvittavia lisänäytteitä ei tehty. FRET-signaalissa voitiin havaita 

kuitenkin vähemmän pelkän luovuttajamolekyylimajakan sitoutumisesta johtuvaa 

epäspesifistä signaalia, mikä kuvastaa menetelmällä saavutettavaa spesifisyyttä.  

Työssä testattu tutkimusasetelma, jossa haluttua mRNA:ta kvantitoidaan kaksois-

molekyylimajakka-FRET-menetelmällä eristetyistä totaali-RNA-näytteistä in vitro, ei 

ole toteuttamiskelpoinen, sillä standardisuoran muodostaminen molekyylimajakoiden ja 

oligo-DNA-kohteen kanssa ei ole mahdollista. Tutkimusasetelmissa, joissa joko 

yksinkertaisesti detektoitaisiin spesifisen RNA-molekyylin olemassaoloa totaali-RNA-

näytteistä tai määritettäisiin kohdegeenin suhteellisia ilmentymiseroja stimuloitujen, 
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patologisten tai yliekspressoituneiden solujen ja normaalitilan välillä, kaksois-

molekyylimajakat toimisivat hyvin. 

Kaksoismolekyylimajakat eivät toimineet halutulla tavalla yksijuosteisen oligo-DNA-

kohteen kanssa tehdyissä in vitro -kokeissa. Kaksoismolekyylimajakoiden välinen 

suhteellinen FRET-tehokkuus oli hyvä, mutta signaali–tausta-suhde huono. Huonoon 

signaali–tausta-suhteeseen johtavat todennäköiset syyt ovat kuitenkin tässä työssä 

saatujen tulosten ansiosta selvillä. Menetelmää varten joudutaan vielä tekemään 

lisäkokeita, jotta kaksoismolekyylimajakkaparien signaali–tausta-suhteet saadaan 

paremmiksi, ja jotta menetelmä saadaan toimimaan halutulla tavalla. 

Tutkitut mRNA:t tuotettiin hyönteissoluissa bakulovirustuottosysteemin avulla, mikä 

onnistui ongelmitta. Hyönteissolutuottosysteemin toimivuus tarkistettiin proteiinitasolla 

Western blot -analyysin avulla. Lisäksi pelkästään AVR4/5-proteiinin tunnistamiseen 

tuotettu hiiren monoklonaalinen vasta-aine osoittautui spesifiseksi. Spesifisesti 

AVR4/5-proteiinin tunnistavaa vasta-ainetta voidaan jatkossa hyödyntää AVR4/5:n 

esiintymisen ja lokalisaation tutkimisessa kanan kudoksissa, jolloin voidaan saada tietoa 

muun muassa avidiini-geeniperheen toiminnasta ja tarkoituksesta. 

Kvantitatiivisessa RT-PCR:ssä molekyylimajakat toimivat hyvin, ja AVD- ja AVR-

geenien ilmentymistasojen mittaamiseen kehitettyä menetelmää voidaan muutaman 

varmistuskokeen ja riittävien toistomittausten jälkeen hyödyntää jatkossa 

kontrollimenetelmänä.  
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