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Johdanto
Suomessa oli loppusyksyllä ja talvella 2012 - 2013 käynnissä taviokuurnien
ennätysmäinen vaellus, mikä johti ennen pitkään tässä esitettävään tutkimukseen.
Poikkeuksellisen laaja vaellus herätti kysymyksen onko lintuja vaeltanut erityisen
kaukaa itäisemmistä populaatioista ja mikä tähän on syynä. Taviokuurnat ovat
jakautuneen

palearktisella

alueella

kolmeen

alalajiin

(Pinicola

enucleator

kamtschatkensis, Pinicola enucleator sakhalinensis ja Pinicola enucleator enucleator).
Tässä tutkimuksessa keskitymme lajeista läntisimpään (Pinicola enucleator enucleator),
jonka levinneisyysalue on arvioitu olevan Pohjois-Euroopasta Uralin itäpuolelle
Novosibirskiin saakka. Aikaisempien tutkimusten johdosta tiedetään, että palearktisella
alueella itäiset linnut eroavat läntisistä linnuista ja muodostava lähes monofyleettisen
ryhmän

(Drotvetski

2010).

Tutkimuksemme

yksi

lähtökohdista

on,

että

poikkeuksellisen suuressa vaelluksessa lintuja on tullut itäisemmistä populaatioista,
mahdollisesti jopa Uralin itäpuolelta saakka. Voiko olla mahdollista, että Siperian talvi
2013 on pakottanut lintuja etsimään leudompaa habitaattia Lännestä.
Tutkittavan populaation rakennetta voidaan selvittää mikrosatelliittidatan avulla ja
sekvensoimalla lintujen mitokondriaalista DNA:ta. Mikrosatelliittidataa hyväksi
käyttäen pyrimme selvittämään onko tutkittavat yksilöt peräisin yhdestä vai useammasta
eri populaatiosta. DNA-sekvenssejä tutkimalla saadaan laajempaa kuvaa populaation
yksilöiden suhteista fylogenioiden muodossa. Fylogenioita voidaan rakentaa tunnetuista
sekvensseistä vertailemalla niiden DNA:n eroja yksilöiden, ryhmien tai lajien välillä.
Fylogenioiden rakentamiseen on kehitetty monia erilaisia menetelmiä. Kaikkia
menetelmiä yhdistää DNA:n nukleotidimuutosten vertailu. Mitä enemmän vertailtavilla
yksilöillä on nukleotidimuutoksia, sitä kaukaisempaa sukua ne ovat toisilleen (Tamura
ym. 2013).
Lintujen sukupuolenmääritys silmämääräisesti on usein vaikeaa. On arvioitu, että
aikuiset naaraslinnut ovat höyhenykseltään identtisiä aikuisten koiraslintujen kanssa
noin 50 prosentissa kaikista maailman linnuista (Griffiths ym. 1998). DNA-testaus on
tämän vuoksi usein ainoa keino sukupuolen määrittämiseksi. Fylogeneettisen
tutkimuksen ohella oli tarkoitus myös selvittää taviokuurnansukupuolen tunnistuksessa
käytettävän

höyhenpeitteen

väritykseen

perustuvan

menetelmän

luotettavuutta.

Sukupuolen määritys tehdään ensin höyhenpeitteen värityksen perusteella ja verrataan

sitä DNA-testaukseen. DNA-testaukseen käytetään kahta konservoitunutta CHD
(chromo-helicase-DNA-binding) geeniä. Nämä geenit löytyvät kaikilta lintulajeilta
sukupuolikromosomeista. CHD-W on W-kromosomissa ja CHD-Z puolestaan Zkromosomissa. Testi voidaan siis tehdä hyvin yksinkertaisesti kahdella eri alukkeella.
Tutkimuksessa selvitetään myös lintujen maantieteellistä alkuperää. Tutkittavien
yksilöiden alkuperää arvioitiin analysoimalla lintujen sulkien ja höyhenten vedyn
vakaiden isotooppien suhdetta. Vertailuaineistona analyysissä käytettiin hyväksi
globaalin aineidenkierron aiheuttaman sadannan vedyn isotoopin gradienttia. Veden
höyrystyessä Päiväntasaajalla siirtyy vesihöyry kohti napoja. Vesihöyryn raskaammat
isotoopit satavat maahan aiemmin kuin kevyet isotoopit ja näin ollen muodostavat
gradientin (Bowen ym. 2005). Muodostuttuaan lintujen "elottomat" sulat eivät ole enää
osa yksilön aineenvaihduntaa eikä isotooppisuhde siten sulassa enää muutu. Tietyn
yksilön sulan isotooppiarvoa ja saman alkuaineen globaaleja isotooppiarvoja
vertaamalla voidaan arvioida maantieteellisesti sulan kasvupaikka (Hobson 1998).
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1.1 Taviokuurna (Pinicola enucleator)
Taviokuurna kuuluu peippojen (Fringillidae) heimoon. Koiraat ovat karmiininpunaisia
ja naaraat oranssinkeltaisia. Taviokuurna on suurikokoinen ja melko pitkäpyrstöinen
peippo, jonka pituus on 135–150 mm, siiven pituus 104–115 mm ja pyrstön 78–90 mm.
Nokka on lyhyt ja tukeva ja ylänokan kärki muodostaa pienen "koukun" (Svensson
1997). Taviokuurnat pesivät yleensä katajaan tai pienen kuusen oksille. Taviokuurnien
pesimisaika on touko-kesäkuussa. Taviokuurna munii 4 – 5 munaa. Haudonta-aika on
noin kaksi viikkoa ja vain naaras osallistuu hautomiseen. Taviokuurna muuttaa
pesimäalueelta talvehtimaan etelään ravinnon perässä. Muuton pituus voi jäädä vain 100
kilometriin, jos olosuhteet sallivat talvehtimisen. Syysmuutto tapahtuu loka-marraskuun
aikana. Taviokuurnien paluumuutto on maalis-huhtikuussa. Runsaammin taviokuurnia
esiintyy hyvinä pihlajanmarjavuosina. Ravintonaan laji käyttää kuusen silmuja,
pihlajanmarjoja ja muita siemeniä (Luontoportti 2014). Taviokuurna on pohjoisten
alueiden havumetsävyöhykkeen lintulaji. Taviokuurnat ovat levittäytyneet erittäin
laajasti ja asuttavat pohjoisia alueita ympäri maapalloa. Lajia tavataan PohjoisEuroopasta Venäjän yli aina Kiinan pohjoisiin alueisiin asti sekä Pohjois-Amerikassa.
Taviokuurnien levinneisyysalueeksi on laskettu 19 000 000 neliökilometriä.
Taviokuurnien populaation trendi on laskeva, mutta se ei kuitenkaan ylitä hälyttävän
populaatiokoon laskun rajaa (30 prosentin lasku kymmenen vuoden tai kolmen
sukupolven

aikana).

Kansainvälinen

luonnonsuojeluliitto

(IUCN)

on

antanut

taviokuurnapopulaatiolle pienimmän uhanalaisuusarvion (Least concern) eli populaation
katsotaan olevan elinvoimainen (Birdlife 2014).
Suomessa

laji

on

levittäytynyt

Metsä-Lapista

Kainuun

pohjoisosiin

asti.

Runsaslukuisimpana taviokuurnia esiintyy Itä-Lapissa. Pesimäkannaksi on arvioitu
1970-luvun lopulla 23 000 paria, 1980-luvun lopussa 34 000 paria ja 2000-luvun lopulla
15 000 paria. Suomen pesimäkannan on määritetty olevan elinvoimainen. Lajin
ominaisesta liikkuvasta elämäntyylistä johtuen voimakkaatkin kannanvaihtelut ovat
tyypillisiä (Valkama ym. 2011).
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1.2 Populaatiogenetiikka
Populaatiogenetiikka tutkii populaation alleeli- ja geenifrekvenssien vaihtelua ja näiden
muutosten syitä. Populaatiogenetiikassa alleeli- ja geenifrekvenssien lisäksi tutkitaan
evolutiivisten voimien, kuten geneettisen ajautumisen (genetic drift), valinnan
(selection), mutaatioden (mutations) ja geenivirran (gene flow) vaikutusta populaatioon.
Lisäksi

populaatiogenetiikassa

tutkitaan

populaation

demografisia

muutoksia

(populaatiorakenne, sisäsiitos ja populaatiokoon muutokset). Populaatiogenetiikan
avulla saadaan tietoa populaation menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta
(Hartl 2007).

1.2.1 Efektiivinen populaatiokoko (Ne)
Ideaalipopulaatiossa, jonka koko on Ne, kaikilla vanhemmilla on yhtä suuri
todennäköisyys siirtää perimänsä seuraavaan sukupolveen. Efektiivinen populaatiokoko
Ne on se yksilöiden lukumäärä, joka käyttäytyessään ideaalipopulaation tavoin tuottaisi
samanlaisen

geneettisen

varianssin,

alleelifrekvenssijakauman

tai

yhtä

paljon

sukusiitosta kuin tarkasteltava populaatio. Ne:n pieneneminen johtaa sukulaisten
väliseen pariutumiseen (Frankham 1995). Populaation efektiivisen koon pieneneminen
voi olla merkki siitä, että populaatio on käynyt läpi pullonkaulailmiön. Kun pullonkaula
ilmenee, aiheuttaa se populaatiossa efektiivisen populaatiokoon laskun lisäksi myös
alleelien määrän vähenemisen ja heterotsygotian laskun (Cornuet 1996). Ilmiössä on
huomattavaa se, että alleelien lukumäärä laskee nopeammin kuin heterotsygotia-aste.

1.2.2 Geneettinen satunnaisajautuminen
Slatkinin mukaan geneettinen satunnaisajautuminen tarkoittaa alleelifrekvenssien
satunnaista heilahtelua populaation sukupolvien välillä (Slatkin 1987). Sattumalla on
suurempi vaikutus populaatioon, kun populaation koko N on pieni. Sattumasta johtuen
jotkut alleelit voivat yleistyä populaatiossa ja jotkut voivat harvinaistua tai jopa hävitä
populaatiosta. Geneettinen satunnaisajautuminen on ennalta-arvaamaton muutos
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geenifrekvensseissä (Slatkin 1987). Suuressa populaatiossa sattuman vaikutus pienenee
ja valinnan vaikutus kasvaa (Frankham 1995).

1.2.3 Fitness ja valinta
Populaatiossa jokaisella yksilöllä on alleelien tuottama fitness eli kelpoisuusarvo. Ne
alleelit, jotka tuottavat yksilölle paremman kelpoisuuden yleistyvät populaatiossa. Mitä
suurempi fitness yksilöllä on, sitä enemmän jälkeläisiä se tuottaa populaatioon.
Fitnessiin haitallisesti vaikuttavat mutaatiot laskevat yksilön kelpoisuutta ja sen
tuottamien jälkeläisten määrää. Valinta täten karsii haitallisia mutaatiota (negatiivinen
valinta, purifying selection). Valintaa tapahtuu myös toiseen suuntaan eli hyödylliset
mutaatiot yleistyvät (positiivinen valinta, positive selection). Yleisin valintatyyppi on
tasapainottava valinta (balancing selection). Kun heterotsygoottien fitness on paras,
johtaa se alleelien säilymiseen populaatiossa tietyllä frekvenssillä. Tasapainottavan
valinnan vastakohta on alidominanssi eli heterotsygoottien fitness on huonoin. Tämä voi
johtaa toisen alleelin häviämiseen populaatiosta (Frankham 1995). Valinta pyrkii aina
sopeuttamaan

yksilöt

parhaalla

mahdollisella

tavalla

paikallisen

ympäristön

olosuhteisiin. Kaikki edellä mainitut seikat johtavat populaation yksilöiden perimän ja
koko populaation muutoksiin (Slatkin 1996).

1.2.4 Mutaatiot

Mutaatiot ovat yksi geneettisen muuntelun lähde. Mutaatiot voivat vaikuttaa yksilöön
hyödyllisesti, haitallisesti tai neutraalisti. Vaikkakin mutaatiot ovat yksi geneettisen
diversiteetin lähde, täytyy muistaa että ne myös aiheuttavat perimävahinkoja,
solukuolemaa, syöpää ja geneettisiä sairauksia. Mutaatiot ovat biokemiallisia
prosesseja, joita tapahtuu DNA:ssa spontaanisti. Mutaatioita tapahtuu koko ajan meissä
jokaisessa, tärkeämpää onkin missä mutaatio tapahtuu ja saadaanko se korjattua.
Mutaatiot ovat haitallisimpia geeneissä, jotka ovat osallisena DNA:n säätelyssä ja
korjauksessa. Mutaatiot edellä mainituissa johtavat yleensä mutaatioiden kasautumiseen
ja sairauksiin. Jopa yhden geenin mutaatio voi aiheuttaa suuren määrän erilaisia

4

sairauksia. Mutaatiot ja niiden aiheuttamat sairaudet periytyvät tuleville sukupolville,
jos ne ovat tapahtuneet sukusoluissa. Somaattisissa soluissa tapahtuvat mutaatiot eivät
periydy yksilöltä toiselle (Alberts ym. 2002).
Ilman muutoksia DNA:ssa ei olisi perinnöllistä muuntelua, eikä evoluutiota tapahtuisi.
Mutaatiot tuovat populaatioon uusia geenejä olivat ne sitten hyödyllisiä, haitallisia tai
neutraaleja. Mutaatiot ovat myös perusta geneettiselle tutkimukselle. Mutaatioiden
tuottamat uudet fenotyypit mahdollistivat klassisen geneettisen tutkimuksen. Mendel
muun muassa seurasi vihreiden ja keltaisten herneiden periytymistä sukupolvesta
toiseen ja pystyi niiden avulla määrittämään yksilöiden genotyypit. Mutaatioita tapahtuu
kaikkialla DNA:ssa (exoneissa, introneissa, säätelyalueella ja tilke-DNA:ssa). Mutaatiot
voivat muuttaa yksilön fenotyyppiä tai olla muuttamatta. Se, onko uusi mutaatio
hyödyllinen, haitallinen tai neutraali johtuu sattumasta ja ympäristön vaatimuksista
(Alberts ym. 2002). On kuitenkin muistettava, että usein myös haitalliset mutaatiot
säilyvät populaatioissa niiden ilmenemisen jälkeen alhaisilla frekvensseillä (Tajima
1989).
Mutaatiotyypit jaotellaan yleensä nukleotidimuutosten perusteella. Yhden emäksen
muutosta perimässä kutsutaan pistemutaatioksi tai yhden emäksen muutokseksi.
Aminohappoja koodaavassa tripletissä tapahtuvaa mutaatiota nimetään kolmella eri
tavalla riippuen sen vaikutuksesta aminohappoon. Jos tripletin aminohappokoodi
vaihtuu alkuperäisestä uuteen aminohappoon kutsutaan tätä mutaatiota "missense"mutaatioksi. Jos mutaatio pysäyttää translaation eli kolmen nukleotidin muodostama
kodoni on muuttunut stop-kodoniksi, mutaatiota kutsutaan "nonsense"-mutaatioksi. On
mahdollista myös, että mutaatio johtaa kodonin muutokseen, mutta se koodaa vieläkin
alkuperäistä aminohappoa. Tällaista muutosta kutsutaan hiljaiseksi mutaatioksi "silent
mutation" (Alberts ym. 2002).

5

1.2.5 Geenivirta
Geenivirralla tarkoitetaan uuden geneettisen materiaalin tuloa populaatioon eli
käytännössä populaatioon tulevat uudet tulokkaat (immigrants) tuovat uudenlaisia
alleelikombinaatiota tullessaan. Geenivirta populaatioiden välillä on tärkeä tekijä
erityisesti pienille populaatioille. Yksi pienten populaatioiden ongelma on sukusiitos,
mikä

johtaa

yksilöiden

sukusiitosheikkouteen

(inbreeding

depression).

Sukusiitosheikkous johtaa yksilöiden fitnessin laskuun. Sukusiitosheikkous vaikuttaa
yleensä merkittävästi yksilöiden selviytymiseen. Se aiheuttaa muun muassa sairauksien
vastustuskyvyn laskua, lisääntymiskyvyn heikkenemistä ja ympäristön aiheuttaman
stressin sietokyvyn heikkenemistä. Uudet tulokkaat vähentävät sukusiitosta tehokkaasti
ja täten ne ovat tärkeitä erityisesti pienelle populaatiolle (Lukas ym. 2002).
Geenivirta muista populaatioista voi myös rajoittaa populaation sopeutumista
paikalliseen ympäristöön. Immigrantit toisista populaatioista ovat jo sopeutuneet
toisenlaisiin paikallisiin oloihin ja täten tuovat alleeleita, jotka eivät välttämättä ole
edullisia populaatiolle. Toisaalta tulokkaat voivat myös tuoda populaation parempia
alleeleja ja täten parantaa koko populaation kelpoisuutta. Geenivirran vaikutuksen
merkitys populaatioon riippuu populaation koosta sekä muiden evoluutiovoimien
vaikutuksesta kyseiseen populaation (Slatkin 1987).

1.3.1 Mitokondriot
Mitokondriot ovat soluorganelleja, jotka tuottavat hiilihydraateista energiaa ATP:n
muodossa eukaryoottisolun tarpeisiin. Mitokondrioiden määrä solussa voi vaihdella
(100 – 10 miljoonaa kappaletta). Mitokondrioiden määrä on riippuvainen solun
energiantarpeesta. Mitä suurempi energian tarve on sitä enemmän mitokondriot
jakaantuvat. Mitokondrioilla on oma rengasmainen DNA-molekyyli (mtDNA). Ne
pystyvät myös itsenäisesti proteiinisynteesiin. Mitokondriot ovat olleet alunperin
itsenäisiä

prokaryoottisoluja,

jotka

ovat

endosymbioosin

kautta

tulleet

eukaryoottisoluihin. Mitokondrioiden tarjoaman aerobisen energiantuotannon avulla
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eukaryoottisolut ovat kehittyneet nykyiseen tilaan. Ilman mitokondrioita nykyinen
biologinen diversiteetti olisi aivan erilaista (Alberts ym. 2002).
MtDNA periytyy pääosin maternaalisesti eli naaraalta jälkeläiselle. Paternaaliset
mitokondriot

aiheuttavat

munasolussa

immunologisen

vasteen,

minkä

vuoksi

paternaaliset mitokondriot tuhotaan jo munasolussa. MtDNA:n mutaatiotiheys on
korkea, eikä mitokondrioissa ole yhtä tehokasta korjaussysteemiä kuin nukleaarisella
DNA:lla. Lisäksi mtDNA:n mutaatiot akkumuloituvat, eikä mitokondrioissa tapahdu
rekombinaatiota, mikä tekee mutaatioista helposti seurattavia. Mutaatioita käytetään
hyödyksi populaatiogenetiikassa niin sanottujen äitilinjojen määrittämiseen. Joskus
solun sisällä voi olla mutatoituneita mtDNA-molekyylejä sekä villityypin mtDNAmolekyylejä.

Tätä

kutsutaan

heteroplasmiaksi.

Mitokondrion

DNA-renkaiden

jakautuminen tytärsoluille tapahtuu satunnaisesti. Heteroplasmisessa tilanteessa
satunnaisuus voi johtaa satunnaisajautumiseen eli driftiin solulinjoissa (Alberts ym.
2002).
Mitokondriaalista DNA:ta käytetään laajalti hyödyksi populaatiogeneettisissä- ja
fylogeneettisissä analyyseissä. MtDNA:n avulla voidaan määrittää populaatioiden
evolutiivista historiaa ja populaatioiden rakennetta. MtDNA:ta käytetään myös
populaatioiden ja lajien välisten suhteiden tutkimiseen (Alberts ym. 2002).

1.3.2 Mitokondrio-DNA:n rakenne
Mitokondrion DNA on kaksijuosteinen sirkulaarinen molekyyli. Eläimillä mtDNA on
15–20kb pituinen. Jokaisen solun sisällä on noin 100–10 000 000 kopioita mtDNA:sta
(Rusanen 2000). Mitokondrion DNA:ssa ei ole introneita eikä histoneita. MtDNA ei
ole pakkautuneena kromosomeiksi vaan se on kaksijuosteinen rengasmainen plasmidi,
kuten bakteereilla. Mitokondrion DNA sisältää 37 geeniä, jotka kaikki ovat tärkeitä
mitokondrion toiminnalle. Näistä geeneistä 22 sisältää ohjeet siirtäjä-RNA:n (tRNA)
valmistukseen, 2 sisältää ohjeet ribosomaalisen RNA:n (rRNA) valmistukseen ja 13
geeniä koodaavat proteiineja hengitysketjulle. Mitokondriolla on myös oma
translaatiokoneisto, joten mitokondrion koodaamat geenit voidaan tuottaa itsenäisesti
mitokondriossa. Mitokondrion DNA on hyvin "tiivistä", melkein jokainen nukleotidi on
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mukana jonkin proteiinin valmistuksessa (Tubben ym. 2009). Oikeastaan ainoa eikoodaava alue mitokondrion DNA:ssa on kolmijuosteinen D-loop eli promoottorialue.
MtDNA-juosteet ovat nimeltään H-ketju (Heavy strand) ja L-ketju (Lightstrand). Hketju sisältää runsaasti puriineja ja L-ketju puolestaan runsaasti pyrimidiinejä. D-loop
(displacementloop) on promoottorialue kummallekin mtDNA:n ketjulle. D-loop
promoottorialueella on transkription aloituskohta (Origin of replication) H-ketjulle
(OH). H-ketjun synteesi alkaa kohdasta (OH), ja kun H-ketjun synteesi saavuttaa 2/3
osaa, aloitetaan L-ketjun replikaatio kohdasta (OL). Viiveestä johtuen molemmista
juosteista syntyy pitkä polykistroninen molekyyli, joka myöhemmin prosessoidaan
erilaisiksi RNA-molekyyleiksi. Jotta mitokondrio pystyisi tyydyttämään translaatiossa
tarvittavan ribosomaalisten RNA-molekyylien määrän, on olemassa vaihtoehtoinen
lyhempi H-ketjun transkriptiosekvenssi, joka tuottaa juuri ribosomaalisia RNAmolekyylejä. Vaihtoehtoinen H-ketjun synteesi loppuu tRNALeu kohtaan. Tämä 13
emäksen pituinen sekvenssi riittää lopettamaan transkription (Rusanen
Mitokondrion DNA:n rakenne on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Mitokondrion DNA:n rakenne (Rusanen 2000).
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2000).

1.3.3 Mitokondrio-DNA:n mutaatiot
Mitokondriaalisen DNA:n evoluutio tapahtuu noin kymmenen kertaa nopeammin kuin
nukleaarisen DNA:n. Tämä johtuu korkeasta happiradikaalien määrästä, mtDNA:n
korkeasta mutaatiotaajuudesta, korjausmekanismien ja DNA:ta suojaavien proteiinien
(histonien) puuttumisesta. Koska mtDNA:n melkein jokainen nukleotidi koodaa jotain
proteiinia, on pistemutaation vaikutus merkittävä (Di Mauro2003).
Pistemutaatiot

periytyvät

mitokondriaalisen

DNA:n

mukana

maternaalisesti.

Pistemutaatioita on havaittu kaikissa mitokondrion koodaamissa geeneissä. Yli puolet
mitokondriosairauksista kuitenkin johtuvat mutaatioista tRNA-molekyylejä koodaavissa
kohdissa. Pistemutaatiot proteiineja koodaavissa kohdissa vaikuttavat hengitysketjun
toimintaan, minkä vuoksi mutaatiot ovat usein letaaleja. Mutaatio tRNA:ta koodaavissa
kohdissa vaikuttaa suoraan translaatioon, johtuen vähentyneestä tRNA-molekyylien
määrästä (Di Mauro 2005).
Mitokondriaalisessa DNA:ssa voi olla myös pitkiä deleetioita. Deleetiot ovat yleensä
1.3–8kb pitkiä ja kattavat useita geenejä. Useimmat mtDNA:ndeleetiot syntyvät
replikaation aloituskohdan H-ketjun ja L-ketjun välille. Deleetioiden syntymekanismia
ei ole vielä pystytty selvittämään. Useat tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että mutaatiot
syntyvät replikaation aikana. On myös ehdotettu, että mtDNA:n deleetiot syntyvät, kun
vahingoittunutta mtDNA:ta korjataan (Di Mauro 2005).

1.4.1 Mikrosatelliitit
Mikrosatelliiteiksi kutsutaan DNA:ssa olevia toistojaksoja. Mikrosatelliitit ovat yleensä
15–100 emäsparin pituisia. Mikrosatelliittimarkkerit jaotellaan toistojakson emäsmäärän
perusteella mono-, di-, tri-, tetra-, penta- ja hexanukleotideihin. Esimerkiksi
"CTACTACTACTACTA"
mikrosatelliittilokusten

on

alleelit

trinukleotidimikrosatelliitti.
pystytään

erottamaan

toisistaan

Nukleaaristen
perättäisten

toistojaksojen lukumäärän perusteella. Mikrosatelliittilokus voi olla polymorfinen eli
muunteleva tai monomorfinen eli muuntelematon. Mikrosatelliittien toistojaksojen
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pituus ja toistojaksojen lukumäärä vaihtelee siis yksilöittäin ja yksilön eri alleelitkin
voivat olla eripituisia. Yksilöiden välisestä vaihtelusta johtuen mikrosatelliitit ovat
erinomainen

työkalu

yksilöiden

erottelussa.

Mikrosatelliittien

muodostamia

genotyyppejä kutsutaankin osuvasti geneettiseksi sormenjäljeksi, jota käytetään hyväksi
esimerkiksi

isyystutkimuksissa.

Polymorfisia

mikrosatelliittilokuksia

käytetään

erityisesti hyödyksi populaatiogeneettisissä tutkimuksissa. Muuntelevien lokusten
avulla tutkimuksissa saadaan paljon tietoa tutkittavan populaation geneettisestä
rakenteesta

sekä

muuntelutaajuus

on

populaation
nopeampi

menneistä
kuin

tapahtumista.

esimerkiksi

mtDNA:n.

Mikrosatelliittien
Tämän

vuoksi

mikrosatelliittien avulla populaatiosta saadaan nykyaikaista tietoa (Alberts ym. 2002).

1.4.2 Mikrosatelliittien muuntelu

Mikrosatelliittien korkea mutaatiotaajuus tekee niistä kiinnostavan tutkimuskohteen.
Mikrosatelliittien mutaatiotaajuus on moninkertainen verrattuna muuhun DNA:han.
Korkea mutaatiotaajuus lisää mikrosatelliittien monimuotoisuutta. Mikrosatelliittien
toistojaksojen pituus vaihtelee yksilöittäin. Mikrosatelliitteja esiintyy niin eksoni- kuin
intronialueilla sekä säätelyalueilla ja tilke-DNA:ssa. Yleensä mitä kaukaisempaa sukua
yksilöt ovat toisilleen, sitä enemmän toistojaksot eroavat. Toistojaksojen sekvenssin
samanlaisuus

aiheuttaa

monenlaisia

ongelmia

replikaatiokoneistolle.

Yleisin

mikrosatelliittien muuntelun lähde on yhden toistojakson häviäminen tai lisääntyminen
(Nikitina & Nazarenko 2004).

1.4.3 Epätasainen pariutuminen (Unequal crossingover)
Epätasainen pariutuminen on yleistä mikrosatelliiteilla. Toistojaksojen sekvenssien
samanlaisuudesta johtuen DNA:n pariutuessa sopivia vastinkappaleita on tarjolla paljon,
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joten ne voivat pariutua väärin. Epätasaista pariutumista tapahtuu enemmän
mikrosatelliiteilla, joiden toistojaksojen määrä on suuri (Nikitina & Nazarenko 2004).

1.4.4 Geenikonversio (Geneconversion)
Geenikonversiolla tarkoitetaan nukleotidisekvenssin vaihtumista. Nukleotidisekvenssi
voi vaihtua samasta juosteesta, jolloin sitä kutsutaan cis-konversioksi tai sekvenssit
voivat vaihtua vastakkaisista juosteista, jolloin sitä kutsutaan trans-konversioksi.
Geenikonversiota tapahtuu myös mikrosatelliittien DNA:ssa (Nikitina & Nazarenko
2004).

1.4.5 Replikaation lipsuminen (Replication slippage)
Replikaation

lipsuminen

(replication

slippage)

aiheuttaa

suurimman

osan

mikrosatelliittien muuntelusta. Replikaation lipsuminen tapahtuu, kun johtava juoste
(leading strand) ja jäljessä seuraava juoste (lagging strand) ovat väliaikaisesti irrallaan
toisistaan replikaatiohaarukassa. Tämän irrallaan olon aikana homologiset sekvenssit
voivat

pariutua

väärin.

Väärinpariutumisen

johdosta

DNA:han

muodostuu

hiuspinnirakenne, joka poistetaan solun korjausmekanismien avulla. Jos lipsuminen
tapahtuu leading-juosteessa, mikrosatelliitti pitenee ja jos lipsuminen tapahtuu laggingjuosteessa mikrosatelliitti lyhenee. Väärinpariutumisen seurauksena ja sekvenssin
poistamisesta johtuen DNA:han tulee deleetio, joka puolestaan voi aiheuttaa
lukukehyksen siirtymisen. Jos kyseessä on koodaava alue DNA:n informaatio luetaan
myöhemmin väärin (Nikitina & Nazarenko 2004).
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1.4.6 Mikrosatelliittien mutaatiomallit
Mikrosatelliittimutaatiot vaihtelevat

yhden tai useamman toistojakson välillä.

Mikrosatelliittien mutaatioista käytetään kahta niin sanotusti hyväksyttyä mallia.
Ensimmäinen näistä on Kimuran ja Crownin infinite allele model (IAM Kimura &
Crow 1997). IAM-mallin mukaan jokaisen uuden mutaation seurauksena syntyy uusi
alleeli. IAM olettaa myös, että jokainen mutaatio lokuksesta riippumatta on yhtä
todennäköinen. Useiden analyysien mukaan malli ei vastaa todellisuutta, koska IAM
malli olettaa mikrosatelliittien mutaatiotaajuden olevan alhainen, mutta se on tunnetusti
hyvin korkea (Nikitina & Nazarenko 2004).
Toinen hyväksytty malli on Kimuran ja Ohtan Single-step tai stepwise mutation model
(SMM Kimura & Ohto 1998). SMM-mallissa mutaatiot aiheuttavat toistojakson
muuttumisen pidemmäksi tai lyhyemmäksi. SMM-mallissa mikrosatelliitin pituus
muuttuu yhden toistojakson kerrallaan. SMM-malli sopii hyvin yhteen replikaation
lipsumisesta johtuvien muutosten kanssa. Malli ei kuitenkaan ota huomioon sitä
mahdollisuutta että alleeli muuttuu kerralla useamman toistojakson verran, kuten
kokeelliset testit ovat osoittaneet. SMM-mallin mukaan pituudeltaan lähellä toisiaan
olevat alleelit ovat läheisempää sukua toisilleen. Samanpituisia alleeleja on voinut
kuitenkin syntyä eri aikoina. SMM-mallista on olemassa kehittynyt two-phase mutation
model (TPM) tai multiple-step mutation model (MMM). MMM-mallin mukaan
muutokset tapahtuvat enimmäkseen SMM-mallin mukaan, mutta malli ottaa huomioon
myös sen, että osa muutoksista tapahtuu useamman toistojakson verran kerrallaan
(Nikitina & Nazarenko 2004).

1.5.1 Fylogenetiikka
Fylogenetiikan avulla voidaan tutkia lajien tai ryhmien välistä evolutiivistä historiaa.
Nykypäivänä sukupuiden eli fylogenioiden rakennus tapahtuu lähinnä geneettisten
erojen vertailulla DNA-sekvenssejä hyväksikäyttäen. Käytännössä mitä enemmän
nukleotidimuutoksia DNA:ssa verrattavilla ryhmillä on, sitä kaukaisempaa sukua ne
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ovat toisilleen. Sukulaisuussuhteet esitetään yleensä fylogeneettisen puun muodossa.
Puun haarat esittävät linjoja, jotka ovat eronneet toisistaan. Haarat voivat olla
pituudeltaan vakioita tai ne voidaan skaalata esittämään aikaa, joka on kulunut erojen
syntymiseen. Fylogeneettisten puiden avulla voidaan tutkia lajien tai ryhmien historiaa,
nykypäivää ja mahdollisesti saada tietoa tulevasta.

Nukleotidisekvenssierojen

syntyminen ja lisääntyminen ryhmien välillä ovat tie lajiutumiseen (Alberts ym. 2002).

1.5.2 Fylogenian rakentaminen nukleotidisekvenssistä
Fylogenioita

voidaan

rakentaa

tunnetuista

sekvensseistä

vertailemalla

niiden

nukleotidimuutoksia yksilöiden, ryhmien tai lajien välillä. Tutkittavan sekvenssialueen
valinta tutkimuksen kannalta on tärkeää. Esimerkiksi lajinsisäisten ryhmien vertailuun
tarvitaan sekvenssialue, joka muuntelee suhteellisen paljon. Lajien välisessä vertailussa
puolestaan halutaan sekvenssin olevan konservatiivinen (Alberts ym. 2002). Tähän
tutkimukseen valittiin mitokondriaalisen sytokromi b-geenin sekvenssi sen vuoksi, että
tarkoituksena oli tutkia yksilöiden ja ryhmien eroja lajin sisällä. Sytokromi b:n
sekvenssi on sopiva tutkimukseen, koska se muuntelee paljon (Castresana 2000).
Fylogenioiden rakentamiseen on olemassa useita erilaisia menetelmiä: UPGMA
(Unweighted pair group method with arithmetic mean), NJ (Neighbor-joining), MP
(maximum parsimony) ja ML (maximum likelihood). Tässä tutkimuksessa käytettiin
maximum likelihood-mentelmää eli suurimman uskottavuuden menetelmää. Maximum
likelihood-menetelmä rakentaa kaikista linjatuista sekvensseistä kaikki mahdolliset
fylogeniapuut. Fylogeniapuiden todennäköisyys lasketaan jokaisessa puunhaarassa ja
pisteytetään erikseen. Suurimman pistemäärän puu valitaan esittämään todellista
tilannetta. Suurimman uskottavuuden menetelmä on muita menetelmiä tarkempi, mutta
se vaatii myös enemmän laskentatehoa. Menetelmän etuna on, että se käyttää kaikkea
sekvensointidataa, arvioi kaikki mahdolliset puut ja on suhteellisen vastustuskykyinen
otannan virheille. Menetelmän huonoja puolia ovat fylogenian rakentamisen hitaus ja
epäkäytännöllisyys suuria populaatioita tutkittaessa (Tamura ym. 2011)
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1.6.1 Isotooppianalyysi
Isotooppianalyysia voidaan käyttää lintujen alkuperän arvioimiseen. Lintujen sulkiin jää
sille maantieteelliselle alueelle ominainen isotooppisuhde missä ne ovat kasvaneet
(esim. pesä tai sulkimispaikka). Sulkien δ2H-arvoja verrataan maapallon sadannan
vastaaviin δ2H-arvoihin (kuva 2), jolloin voidaan arvioida sulan kasvupaikka.
Isotooppianalyysissä käytetään yleisesti vedyn, hiilen, typen, hapen ja rikin
alkuaineiden isotooppiarvoja (Hobson 1998). Tässä tutkimuksessa käytettiin vedyn
isotooppiarvoja.

kuva 2. Vedyn globaalit isotooppiarvot (Hobson & Wassenaar 2008)
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2. Materiaalit ja menetelmät
Materiaalina tässä tutkimuksessa käytettiin taviokuurnan sulista ja höyhenistä eristettyä
DNA:ta. Näytteet kerättiin Jyväskylästä (143 yksilöä) ja Oulusta (29 yksilöä). Näytteet
kerättiin 22.10.2012 - 16.1.2013 välisenä aikana. Jokaisesta yksilöstä tallennettiin myös
valokuvamateriaalia höyhenpuvun värityksen tutkimiseen ja osa höyhen- tai
sulkanäytteestä käytettiin stabiilien isotooppien määritykseen.

2.1.1 DNA:n eristys
DNA eristettiin taviokuurnan sulkatupista ja rintahöyhenistä käyttäen DNA-eristys
pakkausta (Quick Extract Solution 1.0, Epicentre). Sulkatupista ja höyhenistä pilkottiin
saksilla noin 1mm palasia Eppendorf-putkeen ja lisättiin 0,250 ml Quick Extractliuosta. Liuosta vorteksoitiin 15 sekuntia ja näytteet siirrettiin 65 oC lämpöblokkiin.
Näytteitä inkuboitiin 65 oC :ssa 6 minuuttia. Tämän jälkeen näytteitä vorteksoitiin 15
sekuntia ja siirrettiin 98 oC lämpöblokkiin. Näytteitä inkuboitiin 98 oC :ssa 2 minuuttia
ja siirrettiin +4 oC :een säilytystä varten.

2.1.2 Näytteiden DNA-konsentraation mittaus
Näytteiden DNA-konsentraatio mitattiin NanoDrop-laitteella (Thermo Scientific).
NanoDrop mittaa näytteiden absorptiota näkyvään tai UV-valoon eri aallonpituuksilla
(220nm-750nm).

Laitteeseen

pipetoidaan

konsentraatio.
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1μl

näytettä,

josta

voidaan

mitata

2.1.3 Polymeraasiketjureaktio (PCR)
Polymeraasiketjureaktio eli PCR (Polymerase chain reaction) on yksi tärkeimmistä
työkaluista molekyylibiologian alalla. Menetelmän kehitti Kary Mullis 1980-luvulla.
PCR-reaktion avulla DNA:ta voidaan monistaa eksponentiaalisesti tutkimusta varten.
Reaktio perustuu DNA-polymeraasin kykyyn syntetisoida uusi komplementaarinen
DNA-juoste templaattijuosteen rinnalle. PCR-reaktio alkaa denaturaatiolla, jossa DNAjuosteet eroavat toisistaan 94 – 97ºC :ssa. Polymeraasi voi nyt sitoutua avattuun DNAjuosteeseen alukkeiden avulla. Alukkeet ovat lyhyitä DNA-palasia, joiden avulla
voidaan monistaa DNA:sta haluttu osa. Alukkeita reaktioon tarvitaan kumpaankin
suuntaan DNA-juostetta, näitä kutsutaan usein Forward- ja Reverse-alukkeiksi. Jotta
alukkeet sitoutuisivat avattuun DNA-juosteeseen lasketaan lämpötila alukkeiden
sitoutumislämpötilaan (annealing temperature) yleensä noin +-50ºC. Reaktioon on myös
lisättävä yksittäisiä nukleotideja (A, T, G, C), yleensä tehdään dNTPmix, joka sisältää
kaikkia nukleotideja sopivassa suhteessa. Reaktioon tarvitaan myös magnesiumia ja
reaktiopuskuria. PCR-reaktion kolmannessa vaiheessa lämpötila nostetaan 72ºC:een,
jolloin polymeraasi syntetisoi uuden komplementaarisen DNA-juosteen, kummastakin
templaattijuosteesta. PCR-reaktiossa on yleensä 30 – 40 sykliä ja jokaisessa syklissä on
vähintään nämä kolme vaihetta; denaturaatio, alukkeiden sitoutuminen ja synteesi.
Jokaisessa syklissä alukkeiden välinen DNA monistuu eksponentiaalisesti (Randall ym.
1987).

2.1.4 Agaroosigeelielektroforeesi
Kaikki PCR-reaktiosta saadut näytteet tarkistettiin agaroosigeelielektroforeesilla.
Agaroosigeelielektroforeesissa näytteet pipetoidaan agaroosigeelille ja ajetaan niitä
sähkökentässä.

Elektroforeesi

suoritetaan

puskuriliuoksessa,

johon

johdetaan

sähkövirtaa. Huomattavaa on, että samaa puskuriliuosta on käytettävä myös geelin
valmistuksessa. Perinnöllisen materiaalin elektroforeesi perustuu DNA:n negatiiviseen
varautumiseen, minkä avulla näytteitä voidaan erotella sähkökentässä toisistaan
kokonsa puolesta. Näytteiden kanssa geelillä ajetaan myös DNA-ladder. DNA-ladder
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sisältää kokoelman kokostandardeja,

joiden avulla voidaan tunnistaa näytteiden

molekyylikoko agaroosigeeliltä. Agaroosigeelin erottelukykyä voidaan helposti
parantaa nostamalla geelin konsentraatiota. Konsentraatiota nostamalla erottelukyky
paranee, mutta samalla siinä kulkevien näytteiden ajoaika pitenee. Hyvästä
erottelukyvystä on hyötyä esimerkiksi sukupuolenmäärityksessä, kun samasta DNAnäytteestä halutaan erotella useampi erikokoinen pätkä.
Mikrosatelliittien ja sukupuolenmääritykseen käytettiin kaksiprosenttista agaroosigeeliä.
Liuokseen punnittiin 1.6g agaroosia, ja se liuotettiin 80ml:aan 0,5- kertaiseen TBEpuskuriin (5-kertaista TBE-puskuria [10 mM EDTA, 0,45 mMTris, 0,45 mM
boorihappo] ja tislattua vettä suhteessa 1/9). Tämän jälkeen liuosta kuumennettiin
mikroaaltouunissa, kunnes liuoksesta tulee kirkasta eli agaroosi on liuennut täysin.
Kuumennettu liuos jäähdytettiin tämän jälkeen vesihanan alla noin 50 - 60 °C:een.
Liuokseen lisättiin 4µl MidoriGreen DNA - leimaa. MidoriGreen toimii samalla tavalla
kuten yleisempi Etidiumbromidi eli se sitoutuu DNA:han ja näytteiden rannut saadaan
näkyviin, kun geeliä tarkastellaan UV-valossa. DNA-leiman lisäyksen jälkeen
agaroosigeeli on valmis siirrettäväksi ajolaitteen ajokelkkaan. Liuos kaadetaan
ajokelkkaan ja lisätään siihen kammat halutuille paikoille. Kampa muodostaa geelillä
näytteiden ajokaivot. Kun geeli on jähmettynyt kammat poistetaan ja geeli siirretään
elektroforeesin ajolaitteeseen. Ajolaitteessa puskuriliuoksena oli 0,5-kertaista TBEliuosta. Ennen kuin PCR-reaktiosta saadut näytteet pipetoitiin ajokaivoon niihin lisättiin
1/5 tilavuudesta latauspuskuria. Mikrosatelliittinäytteisiin pipetoitiin 1μl latauspuskuria
ja 4μl näytettä. Sukupuolenmäärityksen näytteitä ei tarvittu jatkoanalyysiin joten kaikki
10μl pipetoitiin geelille. Mikrosatelliitti- ja sukupuolenmääritysnäytteitä ajettiin
elektroforeesissa 100 V:n jännitteellä 30 minuuttia. Ajon jälkeen näytteet tarkistettiin
UV-valon alla. Sukupuolenmääritysnäytteitä jouduttiin tarvittaessa ajamaan pitempään,
jotta kaksi rantua saatiin selvästi erilleen toisistaan. Tarkastuksen jälkeen onnistuneita
sukupuolenmäärityksiä sisältäneet agaroosigeelit kuvattiin ja tallennettiin JPEGmuotoon. Onnistuneet mikrosatelliittinäytteet varastoitiin pakastimeen -20°C:een
odottamaan ABI-kuoppalevylle pipetointia varten.
Onnistuneet mikrosatelliittinäytteet analysoitiin fragmenttiajossa ABI PRISM 3730
DNA-Analyzer -laitteella. Kuoppalevylle jokaiseen kuoppaan pipetoitiin 1,5μl PCRnäytettä, 0,3μl kokostandardia (GeneScan 500 Liz; Applied Biosystems) ja 8μl
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formamidia. Toisinaan tilan säästämiseksi kuoppalevylle pipetoitiin samaan kaivoon
useampi PCR-näyte. Tämä on mahdollista, jos niiden leimat ovat erilaiset.

2.1.5 Mikrosatelliitti PCR

Mikrosatelliittien PCR-reaktioon käytetyt ainemäärät on esitetty taulukossa 1.
Templaatin määrää ja magnesiumkloridin määrää vaihdeltiin. Parhaiten reaktio toimi
0,5µl MgCl2(50 mM), 1µl dNTP(2mM), 0,4µl(10µM) aluketta, 0,006µl DNApolymeraasia(0,1 units), 4,64µl H2O

ja 2µl eristettyä DNA:ta. Mikrosatelliitti PCR-

reaktion olosuhteet on esitetty taulukossa 2. Mikrosatelliitti PCR-reaktioon käytetyt
alukeet ja niiden sitoutumislämpötilat on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 1. Mikrosatelliitti PCR reaktio
10x-reaktiopuskuri

1 µl

dNTP (2mM)

1 µl
0,5 µl

MgCl2 (50 mM)
Forward-aluke (10µM)

0,4 µl

Reverse-aluke (10µM)

0,4 µl

Templaatti-DNA

2 µl

DNA-polymeraasi (0,1 Units;Biotools)

0,06 µl

H2O

4,64 µl
10 µl

Taulukko 2. Mikrosatelliitti-PCR-olosuhteet. Vaiheita 2-4 toistetaan 35 kertaa. Ohjelman
sitoutumislämpötilaa vaihdettiin alukkeen sitoutumislämpötilan mukaan.
Vaihe
Lämpötila
Aika
1.

94 °C

5 min

2.

94 °C

30 s

3.

50/52/50–55/47 °C

45 s

4.

72 °C

1 min

5.

72 °C

10 min

6.

4 °C

∞
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Taulukko3. Taviokuurnilla käytetyt mikrosatelliittilokukset, niiden sekvenssi, PCR:ssä käytetty
sitoutumislämpötila, forward-alukkeen leima sekä onko monistettava lokusautosomaalinen vai
Z-kromosomaalinen (Martinez ym. 1999, Piertney ym. 1998, Price ym. 1997, Mundy ym. 1996,
Hanotte ym. 1994, Griffith ym. 1999).

Lokus Sekvenssi (5´- 3´ -suunta)

Sitoutumis-

Leima

lämpötila
LOX1

F: ATGATGGTAAGTCTAATGAAAGC

Autosom./
Z-kromosom.

52 ºC

Fam

A

52 ºC

Pet

A

55 ºC

Vic

A

52 °C

Vic

Z

52ºC

Ned

A

F: CTCAAACTGAAAATGTAGATTCACC 47ºC

Ned

Z

R: CCACACACATTCACTCTATTG
LOX2

F: CAGGCAGAGTGGACATTTATG
R: CAGTTTCATGTGGATTTTTAG

LOX3

F: TTCTGTGGTGAAGTTTTCTGGAG
R: CCAACCCATTCCATGACAAC

LOX6

F: ACAAATAACATAGGTCAGAAGC
R: GCTCTATAACTTTGTGATTTTGC

LOX8

F: TTGTGAAGGTTTGGGACATAAG
R: AGTTGAGGCCATTAAAAAGATTC

LS2

R: TTTACATTTTTTCCCATGAGGC
Ppi2

F: CACAGACCATTCGAAGCAGA

50 °C

Hex/vic Z

50 ºC

Fam/pet A

50ºC

Fam

50–55ºC

Vic/fam A

R: GCTCCGATGGTGAATGAAGT
Esc6

F: CATAGTGATGCCCTGCTAGG
R: GCAAGTGCTCCTTAATATTTGG

Pdo5

F: GATGTTGCAGTGACCTCTCTTG

A

R: GCTGTGTTAATGCTATGAAAATGG
Pocc6

F: TCACCCTCAAAAACACACACA
R: ACTTCTCTCTGAAAAGGGGAGC
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2.1.6 Sekvensointi
Valitsimme sekvensoitavaksi mitokondrion sytokromi b-geenin. Sytokromi b on
mitokondrion hengitysketjun kompleksin kolme

alayksikkö. Alukkeina käytettiin

L14841-cytb (Kocherym 1989) ja H15547-cytb (Edwards ym. 1991). L14841-cytbaluke sitoutuu mitokondriaalisen DNA:n kevyeen ketjuun ja H15547-cytb puolestaan
raskaaseen ketjuun (taulukko 4). Taulukossa 5 ja 6 esitetään käytetyt reagenssit ja
reaktio-olosuhteet.

Taulukko 4. Sekvensointi alukkeet

Aluke
H15547-cytb
L14841-cytb

Sekvenssi (5'-3')
AAT AGG AAG TAT CAT TCG GGT TTG ATG
AAA AAG CTT CCA TCC AAC ATC TCA GCA TGA TGA AA

Taulukko 5. Sekvensointireaktion PCR-reaktion ainemäärät
10x Reaktiopuskuri

1µl

MgCl2(2mM)
dNTP (2mM)
H15547 (20µM)
L14841(20µM)
Biotools Polymerase
Template DNA
H2O

0,5µl
1µl
0,4µl
0,4µl
0,06µl
2µl
4,64µl
10µl

Taulukko 6. Sekvensointireaktion PCR-olosuhteet
Vaihe
Lämpötila

Aika

1.

94 °C

5 min

2.

94 °C

30 s

3.

50°C

45 s

4.

72 °C

1 min

5.

72 °C

10 min

6.

4 °C

∞
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2.1.7 Maximum likelihood-fylogeniapuu
Tässä

tutkimuksessa

käytettiin

ML-menetelmää

(Maximum

likelihood).

ML-

menetelmän avulla voidaan tutkia populaation fylogeniaa. ML-menetelmä rakentaa
annetuista sekvensseistä kaikki mahdolliset fylogeniat, jotka pisteytetään sekvensseissä
olevien erojen perusteella. Vertailluista malleista valitaan suurimman todennäköisyyden
saanut eli suurimman pistemäärän saanut puu. ML-menetelmä on tilastotieteellinen
menetelmä (Tamura ym. 2013).
Sekvensointiin valittiin yksilöitä ajallisesti. Kymmenen yksilöä valittiin muuton
alkupuolelta, kymmenen keskiväliltä ja kymmenen muuton loppupuolelta. Lisäksi
aineiston vertailuun otettiin 45 sekvenssiä geenipankista. Sekvenssit linjattiin Bioedit v.
7.2.5. -ohjelmalla (Hall 1999). Sekvenssejä analysoitiin linjauksen jälkeen MEGA6ohjelmalla (Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0, Tamura ym. 2013).
Linjattu sekvenssi voidaan syöttää MEGA-ohjelmaan, jonka avulla voidaan luoda
fyologeniapuu.

2.1.8 Sukupuolenmääritys PCR-reaktion avulla
Sukupuolenmääritys PCR-reaktion avulla tapahtuu helposti kahdella eri alukkeella
(taulukko7). PCR-reaktion ainemäärät on esitetty taulukossa 8 ja PCR-olosuhteet
taulukossa 9.
Taulukko 7. Sukupuolenmääritysalukkeet
Aluke

Sekvenssi (5'-3')
P2

TCTGCAATCGCTAAATCCTTT

P8

CTCCCAAGGATGAGRAAYTG
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Taulukko 8. Sukupuolenmääritys PCR-reaktion ainemäärät
10x Reaktiopuskuri

1µl

MgCl2(1,5mM)
dNTP (0,2mM)
P2 (20µM)
P8 (20µM)
Biotools Polymerase
Template DNA
H2O

0,4µl
1µl
0,4µl
0,4µl
0,08µl
2µl
4,7µl
10µl

Taulukko 9. Sukupuolenmääritysreaktion PCR-olosuhteet
Vaihe
Lämpötila

Aika

1.

94 °C

3 min

2.

94 °C

30 s

3.

45°C

45 s

4.

72 °C

45 s

5.

72 °C

5 min

6.

4 °C

∞

2.1.9 Isotooppianalyysi
Sulat ja höyhenet esikäsiteltiin 2:1 kloroformi:metanolilla. Käsittely kesti 24 tuntia,
jonka jälkeen näytteet huuhdeltiin kahdesti ja kuivattiin vetokaapissa 48 tunnin ajan.
Käsittelyllä poistettiin sulissa ja höyhenissä olevat tuloksiin mahdollisesti virhettä
aiheuttavat epäpuhtaudet (mm. rasvat). Esikäsiteltyjen sulkien kärkiosasta (n. 5mm
kärjestä) leikattiin ja punnittiin 350±10μg painoiset näytteet (ei sulan ruotiosaa), jotka
laitettiin pieniin hopeakuppeihin.Kupit pyöriteltiin/litisteltiin palloiksi laiteanalyysiä
varten (Hobson & Wassenaar 2008).
Näytteissä olevan ympäristöperäisen vaihtuvan vedyn vaikutus otettiin huomioon
pitämällä näytteitä Jyväskylän yliopiston isotooppilaboratoriossa neljän päivän ajan
(Wassenaar & Hobson 2003). Samoin vaihtuvan vedyn vaikutus otettiin itse analyysissä
huomioon käyttäen kahta kalibroitua, keratiinista koostuvaa vetyisotooppistandardia
(KHS: kudu horn standard, CHS: caribu hoof standard) (Wassenaar & Hobson 2010).
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Analyysi

toteutettiin

isotooppilaboratoriossa

pyrolyysireaktiolla
(IsoPrime100

(1600°C)

Elemental

Jyväskylän

Analyser

yhdessä

yliopiston
IsoPrime

massaspektrometrin kanssa). Laiteajon jälkeen näytteiden arvot korjattiin ja standardien
arvot tarkastettiin ajon onnistumisen havaitsemiseksi. Arvot ilmoitetaan yleisen
käytännön mukaan δ2H-arvoina (yksikkö ‰).
Koska saaduista tuloksista testattujen Oulun ja Jyväskylän lintujen arvojen havaittiin
olevan samanlaiset, arvot yhdistettiin yhdeksi aineistoksi. Koska aineiston havaittiin
olevan normaalisti jakautunut ja yksihuippuinen, aineistosta laskettiin keskiarvo sekä
keskihajonta. Nämä arvot syötettiin internetissä olevaan IsoMAP Grid Sphere Portal–
sovellukseen(http://isomap.rcac.purdue.edu:8080/gridsphere/gridsphere?cid=Isomap+O
verview), josta saatiin tulostettua todennäköisyyksiin perustuva taviokuurnien
lähtöaluekartta (kuva 10). Sovelluksessa sulkien vetyarvoja verrattiin globaalin
sadannan vetyarvoihin ajalta 1960-2010. Koska sulkien ja sadannan arvot eivät ole
suoraan verrannollisia keskenään, korjattiin sulkien arvoja vastaamaan sadannan arvoja
kaavalla: δ2Hf = 9,81 + 1,42 × δ2Hp (Hobson 2011), jossa δ2Hf= sulan vetyisotooppiarvo
ja δ2Hp = sadannan vetyisotooppiarvo.

2.1.10 Sukupuolenmääritys kuvamateriaalin avulla ja höyhenpeitteen
värianalyysi

Tarkoituksena oli selvittää onko linnun höyhenpeitteenväritys luotettava metodi
sukupuolen määrityksessä. Jokaisesta yksilöstä oli taltioitu useita valokuvia Oulun ja
Jyväskylän yliopiston toimesta. Kuvat oli kaikki säädetty harmaakortin avulla samaan
värilämpötilaan, jotta kuvia voitiin vertailla keskenään. Kuvamateriaalin säätäminen
tehtiin Adobe Photoshop CS3 v.10.0. -ohjelmalla. Lintujen sukupuolenmääritys
kuvamateriaalin perusteella tehtiin Lars Svenssonin kirjoittaman Euroopan varpuslinnut
sukupuolen -ja iänmääritys kirjan mukaan. Koiraiden pää, selkä, yläperä, rinta ja kupeet
vaihtelevat kirkkaanpunaisesta ruusunpunaiseen. Naaraiden pään ja rinnan väri
vaihtelee kellanvihreän harmaasta vihertävänkeltaiseen. Kuvamateriaalin perusteella
tehtyä sukupuolenmäärityksen luotettavuutta arvioitiin DNA-testauksen avulla.Tulosten
merkitsevyystestaus tehtiin 2-testauksella.
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2.2.1 Mikrosatelliittiaineiston analysointi
Mikrosatelliitteja tutkittiin yhteensä 173 yksilöltä. Oulusta kerätyt näytteet muodostivat
tutkimuksessa oman populaation (populaatio I, 29 yksilöä). Jyväskylästä kerätyt
näytteet jaettiin eri populaaatioihin näytteenottoajankohdan mukaan neljään eri
populaatioon (populaatio II, 48 yksilöä, populaatio III, 25 yksilöä, populaatio IV, 19
yksilöä ja populaatio V, 52 yksilöä)

2.2.2 Genemapper
Mikrosatelliittiaineiston analysointi aloitettiin tarkastelemalla ABI-fragementtiajon
tuloksia GeneMapper-ohjelmalla (Applied Biosystems v. 3.7.). Ohjelman avulla
määritettiin jokaisen lokuksen alleelit. Tulokset yhdistettiin alleelitaulukoksi excelohjelmalla. Excel-taulukko tehtiin MSA Mikrosatellite Analyzer v4.05 -ohjelmalle
(Dieringer & Schlötterer 2003) sopivaan formaattiin. MSA-ohjelman avulla exceltaulukkoon kirjatut tulokset voidaan muuntaa useisiin eri formaatteihin, jotta niitä
voidaan käyttää erilaisilla analyysiohjelmilla.

2.2.3 Microchecker
Ensimmäiseksi aineistoa analysoitiin Microchecker v. 2.2.3. -ohjelmalla (Von
Oosterhout ym. 2004). Ohjelman avulla voidaan tarkastella onko genotyyppauksessa
mahdollisesti tapahtunut virheitä. Ohjelma rakentaa syötetystä alleelidatasta jokaiselle
lokukselle

sattumanvaraisen

sattumanvaraisesti

luotuja

genotyypin.

genotyyppejä

Ohjelma
havaittuihin

vertaa

tämän

jälkeen

genotyyppeihin.

Ohjelma

tarkastelee homotsygoottien ylimäärää jokaisenlokuksen kohdalla. Jos homotsygoottien
määrä poikkeaa merkittävästi Hardy-Weinberg - tasapainosta, voi se viitata aineistossa
oleviin nolla-alleeleihin tai pisteytyksessä tapahtuneisiin virheisiin.
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2.2.4 Structure
Populaatioiden välisiä rakenne-eroja tutkittiin Structure v. 2.3.4. -ohjelmalla (Pritchard,
Stephens & Donnelly 2000). Structure käyttää genotyyppiaineistoa tutkimaan
populaation rakennetta. Ohjelmalla voidaan tutkia muun muassa populaatioden eroja,
määrittää populaatioden yksilöitä, tutkia migrantteja ja arvioida alleelifrekvenssejä.
Ohjelma muodostaa annetusta aineistosta todennäköisimmän määrän HW-tasapainossa
olevia populaatioita. Aineisto oli lajiteltu viiteen eri populaatioon. Aineiston rakennetta
testattiin yhdestä populaatiosta kuuteen populaatioon eli K-mahdollisten populaatioiden
lukumäärä oli 1–6. Jokaisen populaation mahdollisuustestaus toistettiin kymmenen
kertaa (number of iterations 10). Struckture simuloi dataa käyttäen Monte Carlon
simulaatiomenetelmää (Monte Carlo Markov Chain, mcmc). Analyysi tehtiin mcmcarvolla 500 000. Testauksessa käytetään myös burn-in arvoa. Burn-in arvoksi asetettiin
10 000. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensimmäiset 10 000 simulaatioita poistetaan
lopullisista tuloksista. Ensimmäisten simulaatoiden hajonta on niin suurta, että se
häiritsee

lopullisia

tuloksia.

Poistamalla

ensimmäiset

simulaatiot

saadaan

todenmukaisempi tulkinta populaatiorakenteesta.

2.2.5 Populaationrakenne
Populaatiorakenteen selvittämiseksi tehtiin populaatioiden molekyylivarianssianalyysi
(AMOVA) Arlequin v.3.5.1.3. -ohjelmalla. Ohjelman avulla voidaan laskea
eroavaisuuksia vertailtavien ryhmien välillä sekä ryhmien sisällä. Testi vertaa
geneettisiä eroavaisuuksia ryhmien keskiarvoisesta neliösummasta.

2.2.6 Populaatioden erilaisuus
Populaatioden erilaisuutta tarkasteltiin Arlequin-ohjelmalla. FST-testaus perustuu
populaatioissa esiintyvien geenien taajuuksiin. FST-arvo kertoo populaatioiden välisestä
muuntelusta. FST-arvolla saadaan tietoon mikä prosenttiosuus muuntelusta johtuu
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populaatioiden välisistä eroista ja mikä populaatioiden sisäisistä eroista. Mitä suurempi
FST-arvo, sitä erilaistuneempia populaatiot ovat toisistaan. FST-arvoille lasketaan myös
tilastollinen merkitsevyysarvo,

p-arvo. Tilastollisen merkitsevyysarvon perusteella

määritetään populaatioiden erilaisuustestauksen tuloksien merkitsevyys. FST-arvo
voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

FST = (HT – HS)/ HT
Kaavassa HT on heterotsygotianmäärä totaalipopulaatiossa ja HS on heterotsygotian
määrä alapopulaatiossa (Slatkin 1995).
Populaatioille tehtiin myös RST-testi. RST-arvo perustuu alleelikokojen vaihteluun. RST
voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

RST 

S  SW 
S

Kaavassa S on keskimääräinen alleelikokojen neliösumma totaalipopulaatiossa. SW on
keskimääräinen alleelikokojen neliösumma alapopulaatiossa.

2.2.7 Hardy-Weinberg -tasapaino
HW-tasapainoa tutkittiin Genepop v.4.2. -ohjelmalla (Raymond & Rousset 1995). HWtestauksella

voidaan

verrata

tutkittavan

populaation

alleelifrekvenssejä

ideaalipopulaatioon. Hardy-Weinbergin-testi olettaa, että populaatioon ei vaikuta
minkäänlaiset evoluutiovoimat, kuten migraatio, immigraatio, sisäsiitos, valinta tai
mutaatiot. Testi olettaa myös että populaation yksilöt pariutuvat satunnaisesti. Jos
tutkittava populaatio poikkeaa merkittävästi ideaalipopulaatiosta on se usein merkki
siitä, että edellä mainitut voimat vaikuttavat populaatioon. Populaatio voi myös näyttää
olevan epätasapainossa, jos tutkitaan populaatiota yhtenä vaikka se on todellisuudessa
jakautunut useampiin populaatiohin. Tätä kutsutaan Wahlundin efektiksi. HW-tasapaino
lasketaan alleelifrekvensseistä vertaamalla havaittuja ja odotettuja alleelifrekvenssejä.
Yleensä tuloksille tehdään myös 2-testi (Chi square-test), jotta voidaan matemaattisesti

26

määrittää ovatko erot frekvensseissä merkitseviä. Hardy-Weinbergin alleelifrekvenssit
voidaan laskea binomin neliöintikaavalla seuraavasti:
( p + q )2 = p2 + 2pq + q2
Kaavassa p2 on dominoivan homotsygootin (AA) frekvenssi, 2pq on heterotsygootin
(Aa) frekvenssi ja q2 on resessiivisen homotsygootin (aa) frekvenssi.

2 voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

Kaavassa "o" (havaittualleelifrekvenssi) ja "e" (odotettu alleelifrekvenssi).

2.2.8 Kytkentäepätasapaino
Kytkentäepätasapainoa tutkittiin Genepop v. 4.2. -ohjelmalla. Kytkentää testattiin
kaikkien lokuksien ja populaatioiden välillä. Kytkentäepätasapaino tarkoittaa sitä, että
tietyt alleeliyhdistelmät esiintyvät populaatiossa joko liian useasti tai liian harvoin.
Kytkentäepätasapainoon vaikuttaa erityisesti lokuksien etäisyys toisistaan. Esimerkiksi,
jos lokukset ovat samassa kromosomissa hyvin lähellä toisiaan on hyvin
epätodennäköistä, että niiden välillä tapahtuu rekombinaatiota ja alleelit täten periytyvät
yhdessä. Populaatioon vaikuttavat evoluutiovoimat, kuten geneettinen ajautuminen, eisatunnainen pariutuminen, populaatiorakenne, pullonkaulat ym. voivat myös aiheuttaa
kytkentäepätasapainoa (Ardlie ym. 2002).
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2.2.9 Populaation sukusiitos
Populaation sukusiittoisuutta tarkasteltiin Genepop v. 4.2. -ohjelmalla. Sukusiitos lisää
populaatiossa havaittavien homotsygoottien määrä. Täysin sisäsiittoisessa populaatiossa
olisi käytännössä vain homotsygoottisia yksilöitä. FIS-arvo eli sukusiitosarvo lasketaan
jakamalla havaittujen

heterotsygoottien lukumäärä odotettujen heterotsygottien

lukumäärällä ja vähentämällä tämä tulos yhdestä ja näin saadaan homotsygoottien
määrä. FIS-arvo on negatiivinen, jos homotsygootteja on liian vähän. FIS-arvon ollessa
positiivinen homotsygootteja on liikaa populaatiossa, mikä voi viitata sukusiitokseen
populaation sisällä. FIS-arvo lasketaan seuraavalla kaavalla:

FI S  1 

HO
HS

Yllä olevassa kaavassa HO on havaittujen heterotsygoottien määrä ja HS on odotettujen
heterotsygoottien määrä.

2.2.10 Alleelirikkaus
Alleelirikkautta tarkasteltiin Fstat v. 2.9.3.-ohjelmalla (Goudet 2001). Ohjelma kuvailee
alleelien määrään vaihtelua lokusta kohden. Fstat ottaa huomioon populaation
yksilöiden määrän, jonka perusteella ohjelma luo odotetun alleelifrekvessin ja vertaa
sitä havaittuihin alleeleihin. Alleelirikkauden tutkiminen on aiheellista pienten ja
otoskooltaan vaihtelevien populaatioiden tarkastelussa. Erikokoiset populaatiot voidaan
suhteuttaa keskenään, mikä mahdollistaa populaatioiden vertailun.
Alleelirikkaus lasketaan seuraavalla kaavalla:

  2N  Ni  

 
 2n  
ni 

A   1  
 2N  
i j 



2n  



Kaavassa n on lokuksen pienin yksilömäärä otoksen sisällä. Ni kertoo alleelin i
lukumäärän 2N yksilön joukossa.
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3. Tulokset
3.1 Populaation rakenne
Yhteensä kymmentä mikrosatelliittilokusta käytettiin, joista kuusi oli polymorfisia ja
neljä monomorfisia. Mikrosatelliittilokukset monistuivat lähes kaikilla 173:sta yksilöstä.
Niiltäkin, joilta jokin yksittäinen lokus ei monistunut, kuitenkin muut lokukset
onnistuivat. Aineisto tarkistettiin myös nolla-alleelien varalta. Nolla-alleeleja aineistosta
ei testauksen mukaan löytynyt.
Viittä ajallisesti tai paikallisesti erillistä taviokuurnapopulaatiota verrattiin keskenään,
jotta populaatioden geneettinen rakenne saataisiin selville. Populaation 1 näytteet otettu
Oulusta 22.10 – 3.11.2012, Populaation 2 näytteet otettu Jyväskylässä 6.12 –
11.12.2012, Populaation 3 näytteet otettu Jyväskylässä 8.11 – 6.12.2012, Populaation 4
näytteet otettu Jyväskylässä 28.10 – 8.11.2012 ja Populaation 5 näytteet otettu
Jyväskylässä 11.12.2012 – 16.1.2013. Kuten taulukosta 11 FST-arvoja tarkastellessa
voidaan havaita, että populaatioiden välillä on hyvin vähän muuntelua. Suurin FST-arvo
0,03831 (3,8 %) saatiin populaation 1 ja 3 välillä. FST-arvojen perusteella tulimme
siihen johtopäätökseen, että kaikki viisi tarkastelussa ollutta taviokuurna populaatiota
edustavat yhtä samaa populaatiota.

Taulukko 11. Populaatioden väliset FST-arvot.

1
2
3
4
5

1
*
-0,0825
-0,03917
0,01429
-0,05526

2

3

4

5

*
-0,08595
0,02733
-0,02802

*
0,03831
0,01811

*
0,02224

*
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Taulukkoon 12 on merkitty FST-testin p-arvot. Kuten taulukosta huomataan, merkitseviä
p-arvoja ei populaatioiden vertailussa löytynyt.

Taulukko 12. Populaatiodein välisten FST-arvojen p-arvot.

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

*
0.66667+-0.0454
0.99099+-0.0030
0.27928+-0.0459
0.99099+-0.0030

*
0.99099+-0.0030
0.07207+-0.0297
0.99099+-0.0030

*
0.05405+-0.0242
0.13514+-0.0365

*
0.06306+-0.0237

*

3.2 Hardy-Weinberg tasapaino
Jokaisenpopulaation alleelit testattiin, jotta saatiin selville ovatko alleelit HardyWeinberg tasapainossa. Tulokset on taulukoitu taulukkoihin 14–18. Taulukoissa
ensimmäisessä sarakkeessa on HW-tasapainon merkitsevyys p-arvo, toisessa
sarakkeessa ovat S.E. (standarderror) –arvot, kolmannessa sarakkeessa Weir &
Cockerhamin (1984) FIS-arvot ja neljännessä sarakkeessa ovat Robertson & Hillin
(1984) RST-arvot.
Taulukko14. I-populaation HW-tasapaino

Populaatio I
locus
P-val
LOX1
0.1432
LOX2
0.4643
LOX3
0.0000
LOX6
0.0902
LOX8
0.0000
LS2
0.0023

S.E.
0.0039
0.0108
0.0000
0.0233
0.0000
0.0023

W&C
-0,0528
-0,0084
0,1606
0,0307
0,5188
0,1674

R&H
0,0698
-0,0055
0,102
0,02
0,4419
0,1074

Steps
39056
17461
5539
1013
4281
1076

R&H
0,2685
0,2183
0,0615
-0,0059
0,3156
0,0876

Steps
37840
11791
9140
1199
3608
1802

Taulukko 15. II-populaation HW-tasapaino

Populaatio II
locus
P-val
LOX1
0,0074
LOX2
0,0059
LOX3
0,0503
LOX6
0,5701
LOX8
0
LS2
0,0355

S.E.
0,0008
0,0017
0,0109
0,0414
0
0,0139

W&C
0,015
0,348
0,0394
0,0055
0,4501
0,2167
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Taulukko 16. III-populaation HW-tasapaino

Populaatio III
locus
P-val
LOX1
0,0055
LOX2
0,9243
LOX3
0,0407
LOX6
0,7039
LOX8
0
LS2
0,1683

S.E.
0,0014
0,008
0,0074
0,0404
0
0,0266

W&C
0,32
-0,0667
0,2683
-0,0092
0,305
0,1396

R&H
0,4876
-0,0552
0,181
-0,0054
0,1899
0,0582

Steps
10667
9973
7623
585
2501
1781

R&H
-0,2463
0,0278
0,0086
0,0849
0,2471
0,0917

Steps
48492
7774
5214
809
2506
1066

R&H
0,5509
0,047
0,0764
0,0051
0,3744
0,0894

Steps
17212
15203
8758
776
3278
1147

Taulukko 17. IV-populaation HW-tasapaino

Populaatio IV
locus
P-val
LOX1
0,1843
LOX2
0,158
LOX3
0,6752
LOX6
0,1345
LOX8
0
LS2
0,1391

S.E.
0,0036
0,0131
0,0174
0,0299
0
0,0265

W&C
-0,2549
0,1095
0,0698
0,1084
0,3392
0,1792

Taulukko 18. V-populaation HW-tasapaino

Populaatio V
locus
P-val
LOX1
0,0066
LOX2
0,1278
LOX3
0,2661
LOX6
0,7285
LOX8
0
LS2
0

S.E.
0,0015
0,0117
0,018
0,0396
0
0

W&C
0,1721
0,0515
0,0021
-0,0094
0,3784
0,1823
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3.3 Microchecker

Kuva 5. Kaikkien lokuksien odotetut ja havaitut homotsygotia-arvot.

Lokusten LOX1, LOX 2, LOX 3 ja LOX 6 odotetut ja havaitut homotsygotia-arvot eivät
eroa

toisistaan

homotsygoottien

merkittävästi.
ylimäärää.

Lokuksissa

LOX8

Microchecker-ohjelmalla

ja

LS2

saadut

esiintyy
tulokset

selvästi
kahdessa

jälkimmäisessä lokuksessa viittaavat merkittävään homotsygotian ylimäärään. Missään
lokuksessa ei havaittu merkkejä suurten alleelikokojen puuttumisesta (large allele
dropout). Homotsygotian ylimäärä lokuksissa voi johtua aineistossa olevista nollaalleeleista, Wahlundin efektistä tai mikrosatelliittien väärinpisteytyksestä. Nolla-alleeja
aineistosta ei löytynyt, joten jäljelle jää Wahlundin efekti tai väärinpisteytys. Wahlundin
efekti

tarkoittaisi,

että

tarkasteltu

populaatio

on

todellisuudessa

jakautunut

alapopulaatioihin ja tämä vääristäisi tuloksia. Kuitenkaan mikään muu testaus
populaation rakenteelle ei tue tätä väitettä. Mitä todennäköisemmin aineistossa on nollaalleeleja. Nolla-alleeli tarkoittaisi, että osassa linnuista on tapahtunut mutaatio alukkeen
sitoutumiskohdassa. Tämän vuoksi alleeli ei monistu ja näin vääristää tuloksia.
Tarkasteltavia lokuksia on hyvin vähän, vain kuusi kappaletta, joista neljä ovat
tasapainossa. Harmillista on, että alun perin tutkimukseen otetuista kymmenestä
lokuksesta neljä oli täysin monomorfisia, joten niiden tutkimisesta ei ollut hyötyä.
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3.4 Alleelirikkaus
Alleelirikkautta tarkasteltiin Fstat v. 2.9.3 -ohjelmalla (Goudet 2001). Alleelirikkauden
tarkastelu sopii erityisesti erikokoisten populaatioiden tarkasteluun. Alleelirikkautta
tarkastellessa hypoteesina oli, että alleelirikkaus kasvaa muuton loppua kohden, jolloin
populaatiokoko on suurimmillaan. Alleelien rikkausarvot on merkitty taulukkoon 19.
Taulukosta voidaan havaita loiva kasvava trendi loppumuuttoa kohden. Alleelirikkaudet
on myös merkitty kuvaan 6. Kuvasta 6 nouseva trendi tulee selvemmin esille.
Kokonaiskuvaa katsottaessa muutokset ovat suhteellisen pieniä. Ensimmäisessä
tarkkailuerässä alleelirikkausarvo on 9,66 ja viimeisessä tarkkailuerässä 9,95.
Taulukko 19. Mikrosatelliittilokusten alleelirikkaudet.

I

II

III
IV
LOX1
2,982
2,907
5,068
3
LOX2
6,806
6,207
8,192
7,247
LOX3
10,064
9,276
7,59
8
LOX6
15,344
14,818
15,895
15,333
LOX8
9,968
10,76
11,228
11,481
LS2
12,843
10,475
10,868
12,626
Keskiarv. 9,667833 9,073833 9,806833 9,6145

V
3,906
8,458
8,075
15,52
11,911
11,842
9,952

Yht.
3,639
7,588
9,328
15,578
11,882
11,972
9,997833

Alleelirikkaus
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9
8,8
8,6
1I

IV
2

III
3

II4

V
5

Keskiarv.
6

Kuva 6. Mikrosatelliittilokusten alleelirikkaudet (populaatiot ajallisessa järjestyksessä).

Alleelirikkauden tulosten perusteella hypoteesia, jonka mukaan alleelirikkaus nousee
loppumuuttoa kohden ei voida varmistaa. Hypoteesin tutkimista haluttiin tästä
huolimatta jatkaa. Jos alleelirikkaus nousee loppua kohden, myös heterotsygoottien
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määrä pitäisi nousta loppumuuttoa kohden. Populaatioiden odotetut heterotsygotia-arvot
testattiin populaatioittain. Taulukkoon 20 on kerätty jokaisen lokuksen ja populaation
odotetut

heterotsygotia-arvot.

Testauksessa

ei

havaittu

minkäänlaisia

eroja

heterotsygoottien määrässä. Populaation yksi heterotsygotia-arvo on 0,839 ja viimeisen
populaation heterotsygotia-arvo 0,849. Tulosten perusteella ei voida varmistaa, että
loppuvaelluksesta lintujen populaatio olisi monimuotoisempi. Tulokset enemmänkin
viittavat siihen, että aivan taviokuurnien vaelluksen alussa tulisi suurin muuttoerä.
Taulukko 20. Populaatioiden odotetut heterotsygotia-arvot.

OdotetutHeterotsygotia-arvot
Pop/Lokus
1
2
3
4
5
6

I
0,57727
0,85017
0,89091
0,95173
0,87029
0,89805

II
0,56941
0,76169
0,88561
0,94452
0,90226
0,82753

III
0,70122
0,86367
0,84677
0,94609
0,90909
0,88082

IV
0,67568
0,82504
0,82462
0,94168
0,91587
0,89331

V
Keskiarv. Keskihaj. Tot.Het.
0,63981 0,63268
0,5846 0,62908
0,8744 0,83499
0,4494 0,84113
0,8547 0,86052 0,02768 0,88606
0,94249
0,9453 0,00399 0,94801
0,91429 0,90236
0,0187 0,91161
0,87187 0,87432 0,02811 0,87431

Keskiarv.
Keskihaj.

0,83974 0,81517 0,85794 0,84603 0,84959
0,13304 0,13616 0,08441 0,09611 0,10767

0,8417
0,11148

0,01622
0,2268

0,84837
0,11328

Populaation tasapainoa tutkittiin vertailemalla odotettua ja havaittua heterotsygotiaa.
Tulokset on kerätty taulukkoon 21. Taulukosta voidaan havaita, että jokaisessa
populaatiossa havaittuarvo on hieman odotettua matalampi. Tuloksista on myös tehty
kuvat 7 ja 8. Kuten kuvaajista voidaan havaita, ne eivät poikkea merkittävästi. Kuvaajat
ovat myös yhdenmukaisia jo aiempien alleelirikkauden tulosten kanssa.
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Taulukko 21. Populaatioiden havaittu ja odotettu heterotsygotia.

N
52,333
72,333
45
35,667
85

I
II
III
IV
V

alleeli
nro
12,333
12,5
12,333
11,167
15

Havait.
0,71841
0,66691
0,72932
0,75637
0,74171

Odot.
0,83974
0,81517
0,85794
0,84603
0,84959

alleelipituus
21,5
21,5
20
20,167
24,167

Havaittu Heterotsygotia
0,78
0,76
0,74
0,72
0,7
0,68
0,66
0,64
0,62
I

IV

III

II

V

Kuva 7. Havaittu heterotsygotia populaatioissa (populaatiot ajallisessa järjestyksessä).

Odotettu Heterotsygotia
0,87
0,86
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,8
0,79
I

IV

III

II

Kuva 8. Odotettu heterotsygotia populaatioissa(populaatiot ajallisessa järjestyksessä).
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V

3.5 Kytkentäepätasapaino

Testasimme populaation lokusten välisen kytkentäepätasapainon. Kytkeytyneiden
lokusten tietyt alleelit esiintyvät populaatiossa enemmän tai vähemmän kuin niitä
odotetaan. Kytkeytymiseen voi vaikuttaa niiden läheinen sijainti toisiinsa nähden,
jolloin rekombinaation todennäköisyys on hyvin pieni. Kytkeytymiseen vaikuttaa myös
merkittävästi sukusiitos, koska samoja kombinaatioita syntyy yhä enemmän.
Kytkentäepätasapainon tulokset on taulukoitu taulukkoon 21. Taulukkoa tarkastellessa
huomataan, että minkään lokusten välinen p-arvo ei ole merkittävä, joten kytkeytyneitä
lokuksia ei populaatiossa havaita.

Taulukko 21. Kytkentäepätasapaino lokusten välillä.

Lokuspari
LOX1
LOX1
LOX2
LOX1
LOX2
LOX3
LOX1
LOX2
LOX3
LOX6
LOX1
LOX2
LOX3
LOX6
LOX8

LOX2
LOX3
LOX3
LOX6
LOX6
LOX6
LOX8
LOX8
LOX8
LOX8
LS2
LS2
LS2
LS2
LS2

Chi2
5,699604
6,817301
11,44786
4,737949
0
9,570987
3,811262
5,248433
0
0
11,49719
11,62634
5,408271
0
15,15596
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df
10
10
10
10
10
8
10
10
10
8
10
10
6
10
10

P-arvo
0,839838
0,742573
0,323706
0,907982
1
0,296436
0,95546
0,873976
1
1
0,320115
0,31085
0,492612
1
0,126478

Kuva 9. Maximum likelihood-puu.
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3.6 Fylogenia

Maximum likelihood-puuhun otettiin mukaan 30 sekvenssiä yksilöistä, jotka oli valittu
ajallisesti taviokuurnien muuton alku-, keski- ja loppuvaiheilta. Vertailuun otettiin vielä
45 sekvenssiä geenipankista. Kuten fylogeniapuustakin voidaan havaita Jyväskylän ja
Oulun näytteissä ei merkittäviä eroja ole, kuten jo aiemmatkin testaukset ovat
osoittaneet. Maximum likelihoodpuussa Pohjois-Amerikkalaiset sekvenssit eroavat
selkeästi Eurooppalaisista sekvensseistä. Suomalaisten sekvenssien kanssa samaan
haaraan saatiin testauksessa Venäläiset ja ruotsalaiset yksilöt. Valitettavasti vertailuun ei
saatu enempää sekvenssejä Euraasiasta, olisi ollut mielenkiintoista tutkia ovatko
eurooppalaiset ja euraasialaiset populaatiot eronneet toisistaan kuten eurooppalaiset ja
pohjoisamerikkalaiset.

3.7 Höyhenpeitteen isotooppianalyysi
Taviokuurnista määritettiin vedyn vakaat isotooppiarvot, jotka vaihtelivat välillä -97,3
‰ – -135,9 ‰ (Taulukko 22). Sulkien ja sadannan vetyarvojen perusteella laadittua
todennäköisyyspintaperusteista karttaa (kuva 10) verrattiin IUCN:n levinneisyysarvioon
(kuva

11).

Laadittu

lähtöaluekartta

sopii

näennäisesti

IUCN:n

laatiman

levinneisyysarvion kanssa. Tämän johdosta voidaan todeta, että isotooppianalyysi on
tuottanut uskottavan tuloksen kuurnien levinneisyydestä.
Ajallisesti valittujen näytteenottoerien isotooppiarvojen eroavaisuuksien merkitsevyyttä
testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA).Varianssianalyysi laskettiin
microsoft-excel taulukkolaskentaohjelmalla. Merkitsevä F-arvo vapausasteillamme
(3;74) on suurempi tai yhtäsuuri kuin 2,73.Varianssianalyysissä aineistomme F-arvo (Fscore) on 0,532 eli ryhmien välisten isotooppiarvojen erot eivät ole merkitseviä.
Merkitsevyystestauksesta jätettiin pois populaatio neljä, josta oli vain yksi yksilö
analyysissä. Oulun ja Jyväskylän näytteiden vedyn isotooppiarvoista on myös tehty
frekvenssikuvaaja (kuva 12).
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Kuva 10. Sulkien ja sadannan δ2H arvoihin perustuva arvio tutkimuksessa olleiden
taviokuurnien lähtöalueesta. Punainen kuvaa korkeaa todennäköisyyttä ja sininen pienintä
todennäköisyyttä lähtöaluelle. Arvio lähtöalueesta merkitty karttaan ympyrällä. (IsoMAP
GridSpherePortal (Bowen ym. 2012).

Kuva 11. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton arvio taviokuurnien levinneisyydestä. Keltaisella
merkitty on pysyvän levinneisyyden alue ja oranssilla on kuvattu vaellusten ulottuminen.

Lähtöaluekartassa on huomioitava IUCN:n levinneisyysarviosta poikkeavat punaiset
alueet, jotka ovat vuoristoja (Alpit, Balkaninvuoristo ja Karpaatit), eivätkä todellisia
lähtöalueita. δ2H -arvoon vaikuttaa maantieteellinen korkeus merenpinnasta kuin myös
latitudi. Päiväntasaajalta lähtevä vesihöyry sataa aikaisemmin vuoren rinteelle
mukanaan enemmän raskasta vedyn isotooppia kevyen sataessa vasta ylempänä ja näin
tuottaa "virheellisen" arvion (Hobson & Wassenaar 2008).
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Taulukko 22. Vedyn isotooppiarvot populaatioittain.

Pop1 (OULU)
Keskiarvo
Varianssi

δ2H
-122,51
46,24

Pop2 JKL
δ2H
-120,69
80,40

Pop3(JKL)
δ2H
-124,04
28,47

Pop4(JKL)
δ2H
-123

Pop5(JKL)
δ2H
-120,93
81,14

25

Yksilöä

20
15
Oulu

10

JKL
Kaikki

5
0
(-140) - (-135) - (-130) - (-125) - (-120) - (-115) - (-110) - (-105) - (-100) (-135) (-130) (-125) (-120) (-115) (-110) (-105) (-100) (-95)
Luokka (δ2H)
Kuva 12. Vedyn isotooppiarvojen frekvenssikuvaaja Oulun ja Jyväskylän näytteiden välillä.

3.8 Sukupuolenmääritys höyhenpuvun ja DNA-aineiston perusteella
Sukupuolenmäärityksen luotettavuutta testattiin erikseen nuorilla ja vanhoilla linnuilla.
Vanhojen lintujen määrityksessä virheprosentti kummallakin menetelmällä oli nolla
prosenttia. Nuorten lintujen määrityksessä menetelmien välille alkoi ilmetä eroja.
Nuoria naaraita DNA-määrityksen mukaan on 18 yksilöä ja maastomäärityksen mukaan
vain 6 yksilöä. Nuorten naaraiden määrityksessä virheprosentti oli 66,6 prosenttia.
Nuoria koiraita DNA-määrityksen mukaan on 13 yksilöä ja maastomäärityksen mukaan
25 yksilöä. Nuorten koiraiden määrityksessä virheprosentti on 48 prosenttia.
Menetelmien erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin 2-testillä. H0 =
menetelmien välillä ei ole eroa. Sukupuolenmäärityksessä höyhenpuvun ja DNAaineiston perusteella on eroa (Χ²=19,07; df=1; p=0,001). P-arvo on merkitsevä eli
nollahypoteesi hylätään. Menetelmien välillä on siis merkitsevää tilastollista eroa.
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Määrityksistä on tehty kuva 13 havainnollistamaan tuloksia. Kuvassa 13 on myös
mukana linnut joiden sukupuolen määritys maastossa ei onnistunut eli linnuista oli
mahdoton sanoa kumpaa sukupuolta ne ilmentävät.

Kuva 13.Sukupuolenmääritys kuvamateriaalista ja DNA:n perusteella.
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4. Pohdinta
4.1 Laboratoriotyövaiheet
DNA:n eristyksessä sulkien ja höyhenten määrä vaihteli huomattavasti. Oulun näytteet
oli otettu rintahöyhenistä, joiden sulkatupit ovat hyvin pienet. Jyväskylän näytteisiin oli
puolestaan otettu 1-2 sulkaa, joissa perimäainesta oli huomattavasti enemmän.
Lähtömateriaalin määrä vaikutti suoraan saatuun DNA-konsentraatioon. DNAkonsentraatioilla oli mahdollisesti vaikutusta sukupuolimarkkerien monistamisessa
PCR-laitteella. Sukupuolimarkkerien monistaminen ei onnistunut alkuun ollenkaan.
Testasimme reaktion ainemäärien (alukkeet, templaatti-DNA, polymeraasi ja MgCl2)
vaihtamista useaan eri otteeseen. Lopulta löysimme sopivat konsentraatiot ja markkerit
monistuivat.

Seksuaalimarkkerien

monistamisen

toimivuus

oli

hyvin

tarkasti

konsentraatioista riippuvainen, jopa 0,5μl heitto DNA-määrässä johti epäonnistuneeseen
reaktioon. Mikrosatelliittilokusten monistaminen PCR-laitteella puolestaan onnistui
vaivatta. Kaikki lokukset monistuivat heti ensimmäisellä kerralla.
Sekvensointireaktiot onnistuivat hyvin ja agaroosigeelillä tarkasteltaessa rannut
näyttivät hyviltä, kuitenkaan ABI:lla sekvenssejä ei saatu luettua. Reaktiot tehtiin
uudestaan ja DNA-tuotteet puhdistettiin useampaan kertaan, jotta sekvenssi saataisiin
luettua. Tämäkään ei tuottanut tulosta, vaan sekvenssi oli vieläkin lukukelvotonta.
Seuraavaksi tuotteista tehtiin sekundäärinen-PCR-reaktio, jotta saataisiin enemmän
DNA:ta. Tässä PCR:ssä huomattiinkin, että reaktiossa monistuu paljon epäspesifistä
DNA:ta, mikä ei alkuperäisellä agaroosigeelillä näkynyt pienen konsentraation vuoksi.
Lopulta DNA saatiin puhdistettua, mutta ilmeisesti sekvenssin pituudesta johtuen, sitä
ei saatu kokonaan luettua. Monistus ja sekvensointi toistettiin uusilla alukkeilla, joilla
sekvenssi saatiin monistettua ja luettua sekvensaattorilla.
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4.2 Populaationrakenne
Yksi tutkielman päätavoitteista oli tarkastella taviokuurnapopulaation rakennetta.
Loppusyksystä 2012 talveen 2013, Suomessa todistettiin harvinaisen runsas
muuttovaellus. Tutkimusta lähestyttiin kolmen pääkysymyksen avulla: Ovatko kaikki
vaelluksen

linnut

samaa

populaatiota?

Ovatko

linnut

vaeltaneet

Suomeen

poikkeuksellisen kaukaa? Näkyykö viimeisen jääkauden jättämät geneettiset merkit
Suomessa olevissa linnuissa kuten itäisemmissä populaatioissa?
Taviokuurnapopulaatio jaettiin viiteen eri ryhmään otosajankohdan mukaan, jotta
voitaisiin tarkastella ovatko linnut todellakin eri populaatioista. Mikrosatelliittidataa
tarkasteltaessa kuitenkaan minkäänlaisia viitteitä siihen, että linnut olisivat useaa eri
populaatiota ei saatu. Tuloksistamme saadut FST, RST -arvot ja Structure-ohjelmasta
saadut tulokset osoittavat, että minkäänlaisia rakenne-eroja ei populaatioiden välillä
esiinny. Tulimme siihen tulokseen, että kaikki viisi eri otosta Oulusta ja Jyväskylästä
ovat samaa populaatiota, eikä poikkeuksellisen suuressa muuttoliikkeessä ole tullut
taviokuurnayksilöitä geneettisesti erilaisista populaatioista.

Alleelirikkaustestillä haluttiin selvittää löytyykö populaatioiden välillä eroja geneettisen
muuntelun

määrässä,

käytännössä

kasvaako

alleelirikkaus

lintujen

muuton

loppupuolella, kun oletettavasti silloin populaatio on monimuotoisempi, koska lintujen
ajateltiin tulleen useammalta alueelta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kasvaako
alleelirikkaus ja populaation heterotsygotia samassa suhteessa. Alleelirikkaudessa
voidaan havaita loiva nouseva trendi muuttoliikkeen loppupuolella. Ensimmäisen ja
viimeisen ryhmän välinen ero alleelirikkaudessa on kuitenkin suhteellisen pieni. Jos
ensimmäistä ryhmää ei oteta huomioon tulosten tarkastelussa, olisi nouseva trendi hyvin
selkeä. Kuitenkin päädyttiin siihen johtopäätökseen, että ennemminkin testit
osoittaisivat taviokuurnien poikkeuksellisen suuren muuttoliikkeen alkupuolella
saapuvan niin sanotun pääryhmän, jonka jälkeen saapuu pienempiä linturyhmiä.
Hypoteesia testattiin myös vertailemalla populaatioiden heterotsygotiaan. Oletettavaa
on, että heterotsygotia ja alleelirikkaus kasvavat muuton loppupuolella, koska
lintupopulaatio on tällöin suurempi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut vaan heterotsygotiaarvot

olivat

läpi

muuton

verraten
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yhdenmukaiset.

Heterotsygotia-arvojen

samankaltaisuus koko muuttojakson ajan myös viittaisi siihen, että suurin osa
populaatiosta saapui heti muuton alkupuolella.
Sekvensointidatan vertailussa Jyväskylän ja Oulun sekvensseissä ei juurikaan ollut
eroja. Tämä tukee hypoteesia, että epätavallisen suuressa muuttoliikkeessä linnut ovat
samaa

alkuperää.

Hypoteesia

tutkittiin

vielä

Jyväskylän

yliopistossa

isotooppianalyysillä. Isotooppianalyysissä aineiston isotooppiarvot ovat hyvin lähellä
toisiaan, mikä vahvistaa päätelmää, että linnut ovat samaa alkuperää.
Sekvensointidatasta rakennettiin fylogeneettinen puu. Sekvenssejä myös verrattiin
geenipankissa oleviin sekvensseihin. Geenipankista saimme ruotsalaisia, venäläisiä,
kanadalaisia ja amerikkalaisia sekvenssejä. Fylogeniapuusta voidaan havaita, että
suomalaisten ja eurooppalaisten lintujen sekvenssit ovat hyvin samankaltaiset ja
sekvenssit erosivat selkeästi pohjoisamerikkalaisista.

4.3 Onko höyhenpeitteen käyttö sukupuolenmäärityksessä luotettava?
Höyhenpeitteen ja DNA-datan vertailu sukupuolenmäärityksessä tuotti mielenkiintoisia
tuloksia.Vanhojen lintujen määrityksessä virheprosentti oli nolla prosenttia, mikä oli
odotettavissa aikuisten lintujen kohdalla. Nuorten lintujen määrityksessä tuli
testauksessa huomattavasti enemmän virheprosenttia. Nuortenkoiraiden määrityksessä
virheprosentti oli 48 prosenttia. Nuorten naaraiden testauksessa virheprosentti oli 66,6
prosenttia. Koiraiden ja naaraiden sukupuolenmääritykselle tehtiin 2-testi selvittämään
onko

menetelmien

välillä

eroja.

Testauksen

p-arvo

oli

merkitsevä,

joten

sukupuolenmäärityksessä menetelmien välillä on merkitsevää tilastollista eroa. Lisäksi
tutkimuksessa oli mukana ryhmä, joiden sukupuolta ei maastossa pystytty
määrittämään. Edellämainitusta ryhmästä DNA-testauksella saimme neljä naarasta ja
yhden koiraan. Maastomäärityksessä naaraita määritettiin koiraiksi paljon enemmän
kuin toisin päin. Tulosten perusteella naaraiden höyhenpeitteen väritys on kirkkaampi,
kuin tähän mennessä on oletettu.
Sukupuolenmäärityksessä höyhenpeitteen värityksen mukaan tekee haastavan nuorten
lintujen höyhenpeitteen väritys, joka voi ilmentää vähän molempia sukupuolia.
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Esimerkiksi linnut, jotka ovat suhteellisen keltaisia, mikä viittaisi naaraaseen, mutta
linnusta löytyy myös oranssin sävyjä, mikä puolestaan viittaa koiraaseen. Vanhojen
lintujen kohdalla höyhenpeitteet ovat jo erilaistuneet väriltään niin selvästi, että näiden
määrittämisessä virheitä ei syntynyt ollenkaan. Johtopäätöksenä sukupuolenmääritys
tuloksista voidaan sanoa, että DNA-testaus on aiheellista määritettäessä nuorten lintujen
sukupuolta. Maastomääritys nuorten lintujen kohdalla on haasteellista ja vaatii todella
harjaantunutta silmää. Aineiston perusteella olisi mielenkiintoista tehdä lisätutkimusta
DNA-testauksella ja hakea nuorista linnuista varmoja sukupuolenmääritys kohtia
esimerkiksi pää, selkä, yläperä, rinta ja kupeet. Lisätutkimus sukupuolenmäärityksestä
on mielestäni aiheellista suuremmalla otoskoolla.

4.4 Taviokuurnapopulaation alkuperä
Taviokuurnista määritettiin vedyn vakaat isotooppiarvot, jotka vaihtelivat välillä -97,3
‰ – -135,9 ‰. Arvot viittavat yksilöiden olevan pohjoista alkuperää. Vedyn
isotoopiarvoissa pienemmät kuin -130 ‰ viittaavat erittäin pohjoiseen (tai itäiseen)
alkuperään. Kun taas yli -100 ‰ arvot viittaavat, yksilön tulleen Suomen rajojen
ulkopuolelta etelästä. Huomattavaa on, että vetyarvojen muutokset ovat pääosin
leveyspiirien suuntaisia. Edellä mainitusta syystä alkuperän määritys itä-länsisuunnassa
on ongelmallista. Huomattavaa on myös, että sulkien mitattu isotooppiarvo kertoo missä
sulka on kasvanut, eikä välttämättä missä lintu on syntynyt. Mahdollista on myös että
lintu pudottaa sulan ja tilalle kasvaa uusi. Tämä on hyvä pitää mielessä tarkastellessa
tuloksia, ettei yhden yksilön perusteella tehdä liian suuria johtopäätöksiä. Sulkien ja
sadannan vetyarvojen perusteella laadittua todennäköisyyspintaperusteista karttaa sekä
vetyarvoja tutkimalla voidaan arvioida suurimman osan tutkimuksen yksilöistä olevan
peräisin

Skandinavian,

Fennoskandian

ja

Kuolan

niemimaan

alueelta.

Noin

kymmenesosasta näytteistä saatiin todella kevyitä vetyarvoja: alle -130 ‰. Tämä
viittaisi lintujen olevan hyvin kaukaa idästä tai korkeammilta habitaateilta (Ural,Skandit
yms.) Mitä todennäköisimmin edellä mainitut linnut eivät kuitenkaan ole Uralia
kauempaa, koska geneettisten testausten perusteella linnut ovat yhtä samaa populaatiota.
Lisäksi vedyn isotooppiarvojen frekvenssijakaumaa tutkittaessa kuvaajasta ilmenee vain
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yksi huippu, mikä viittaa vain yhteen populaatioon. Luontevaa on siis päätyä
alkuperäiseen Skandinavian, Fennoskandian ja Kuolan niemimaan alueeseen.

5. Yhteenveto
Tässä työssä tarkoituksena oli selvittää Suomeen loppusyksyllä ja talvella 2012 - 2013
vaeltaneen ennätysmäisen taviokuurnapopulaation geneettistä rakennetta. Tehtävänä oli
myös tutkia onko Suomeen tulleen populaation alkuperä yhtä populaatiota vai onko se
koostunut useammasta eri populaatiosta. Höyhen- ja sulkanäytteitä tutkimukseen
kerättiin Oulun ja Jyväskylän yliopiston toimesta yhteensä 143 linnusta. Yksilöistä
tutkittiin

yhteensä

kymmentä

eri

mikrosatelliittilokusta,

sekä

sekvensoitiin

mitokondriaalisen DNA:n sytokromi b:n geeni. Löysimme kahdesta mikrosatelliitti
lokuksesta (LOX8 ja LS2) homotsygotian ylimäärää. Tämä voi johtua Wahlundin
efektistä, nolla alleeleista tai mikrosatelliittien väärinpisteytyksestä. Wahlundin efekti
tarkoittaisi, että testattava populaatio on todellisuudessa jakaantunut alapopulaatioihin.
Kuitenkaan mikään geneettinen testaus ei vahvista alapopulaatioihin jakaantumista.
Mikrosatelliittien pisteytys oli myös hyvin selkeä, joten mitä todennäköisemmin
aineistossa on nolla-alleeleja.
Aineisto jaettiin ajallisesti viiteen eri ryhmään, jotta voitaisiin tutkia ryhmien välisiä
geneettisiä eroavaisuuksia. Testeissä ryhmien väliset FST-arvot olivat erittäin alhaiset,
mikä viittaa ryhmien geneettisen materiaalin olevan sama. Mikrosatelliittien avulla
tutkittiin lisäksi alleelirikkautta ryhmien välillä. Alleelirikkauden odotettiin kasvavan
loppumuuttoa kohden, jolloin populaatio on suurimmillaan. Alleelirikkaudessa
huomattiin loiva kasvava trendi loppumuuttoa kohden. Tulokset viittaavat ennemminkin
siihen, että vaelluksen alussa tulisi suurin muuttoerä. Geneettisten testien tulosten
perusteella ei saatu merkitseviä eroja ryhmien välille, joten on tultava siihen
johtopäätökseen, että kaikki tutkimuksessa olevat yksilöit ovat peräisin samasta
populaatiosta.
Samankaltaisiin

tuloksiin

päästiin

myös

vakaiden

isotooppien

analyyseillä.

Isotooppiarvoja testattiin ajallisiin ryhmiin jaettuna, kuten mikrosatelliittejakin. Myös
isotooppianalyyseillä merkitseviä eroja ei ryhmien välillä löytynyt. Lisäksi vedyn
isotooppiarvojen frekvenssijakaumaa tulkittaessa kuvaajasta havaitaan vain yksi huppu,
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mikä viittaa vain yhteen populaatioon. Isotooppianalyyseillä päädyttiin myös siihen
johtopäätöksen, että kyseessä on vain yksi populaatio. Samaan johtopäätökseen
päätyminen kahdella eri menetemällä vahvistaa tuloksien totuudenmukaisuutta.
Yhtenä osa-alueena geneettisten-ja isotooppitutkimusten rinnalla oli selvittää lintujen
höyhenpeitteen luotettavuus sukupuolenmäärityksessä. Tämän tutkimuksen tulosten
perusteella vanhojen lintujen määrityksessä kumpaakin menetelmää voidaan pitää
luotettavana. Nuorten lintujen kohdalla tilanne onkin aivan toinen. Nuorten lintujen
määritys silmämääräisesti on hyvin hankalaa, koska linnut voivat ilmentää vähän
molempien sukupuolien tuntomerkkejä. Erityisen hankalia yksilöitä taviokuurnien
sukupuolen määrityksessä olivat linnut, jotka olivat yleisväritykseltään keltaisia, mutta
niistä löytyi myös oranssin värisävyjä. Tällaiset linnut olivat useasti hankalia määrittää
maastossa oikein. Osaltaan maastomäärityksen hankaluudesta nuorten lintujen kohdalla
kertoo, että osasta yksilöistä sukupuolta oli mahdotonta sanoa. Tässä tutkimuksessa
saatujen tulosten perusteella menetelmien välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja,
joten lisätutkimus on mielestäni aiheellista.
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Tutkimuksessa käytettyjen geenipankkisekvenssien tunnukset:
gb KF209057.1
gb KF209056.1
gb KF209055.1
gb KF209054.1
gb KF209053.1
gb KF209052.1
gb KF209051.1
gb KF209050.1
gb EU075468.1
gb EU075467.1
gb EU075466.1
gb EU075465.1
gb EU075464.1
gb EU075463.1
gb EU075462.1
gb EU075461.1
gb EU075459.1
gb EU075457.1
gb EU075442.1
gb EU075441.1
gb EU075440.1
gbAF342882.1
gbEU075469.1
gbEU075458.1
gbEU075456.1
gbEU075455.1
gbEU075454.1
gbEU075453.1
gbEU075452.1
gbEU075451.1
gbEU075450.1
gbEU075449.1
gbEU075448.1
gbEU075447.1
gbEU075446.1
gbEU075445.1
gbEU075444.1
gbEU075443.1
gbHQ284687.1
gbHQ284686.1
gbHQ284685.1
gbHQ284684.1
gbHQ284683.1
gbHQ284682.1
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