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Tiivistelmä 

 

Kasvit muodostavat maaperän mikrobien kanssa sekä hyödyllisiä että haitallisia suhteita. Yhteiselo 

niiden välillä on saanut alkunsa kasvien levittäytyessä maalle satoja miljoonia vuosia sitten. Kasvien 

pitää osata puolustautua haitallisia mikrobeja vastaan ja samalla tukea hyödyllisiä suhteita. Kaikki 

mutualistiset suhteet eivät ole kehittyneet samaan aikaan ja niiden kehitystä pystytään seuraamaan 

fossiililöytöjen avulla. Sekä mutualistisia että patogeenisiä suhteita on kolme. Miten kasvit erottavat 

ne toisistaan ja reagoivat kuhunkin suhteeseen on tämän tutkielman aihe. 

 

MAMP-käynnisteisessä immuniteetissä kasvit tunnistavat sienien soluseinissä olevia 

rakennemolekyylejä erilaisilla reseptoreilla omien solujensa soluseinissä. Kitiini, glukaanit ja 

flagelliinit käydään läpi tarkemmin, pureutuen niiden rakenteisiin ja aiheuttamiin 

signalointikaskadeihin. Esittelen myös MAMP-käynnisteisen immuniteetin aiheuttamat reaktiot 

kasveissa, kuten happiradikaalien tuotannon ja PR-proteiinien synteesin. Näihin tutustutaan 

tutkielman myöhemmissä luvuissa tarkemmin.  

 

MAMP-käynnisteistä immuniteettiä nopeampi ja voimakkaampi puolustusvaste on 

vaikuttajakäynnisteinen immuniteetti, joka johtaa useimmiten hypersensitiiviseen vasteeseen. Tälle 

olen keskittänyt aivan oman kappaleen, sen ollessa yksi tärkeimmistä puolustusvasteista biotrofisia 

ja hemibiotrofisia patogeenejä vastaan. Vaikuttajakäynnisteiseen immuniteettiin kuuluvat isona 

osana myös resistenssigeenien koodaamat NBS-LRR-proteiinit, jotka ovat olennainen osa 

patogeenien tunnistamisessa.  

 

Tutkielmassa myöhäisten vasteiden osalta käsitellään kasvihormonit ja niiden tuottamat PR-proteiinit 

sekä miten ne vaikuttajat kasveissa sienikolonisaatioiden aikana. Hieman yllättäen tutkielman 

tekemisen aikana mielenkiintoisimmaksi aiheeksi nousi mikro-RNA:t ja niiden monipuolinen 

toiminta geeniensäätelyssä.  

 

Lopuksi kokoan reagointitavat yhteen ja pohdin, minkä aihealueiden tutkiminen edesauttaisi kasvien 

puolustautumismekanismien yleistä ymmärrystä parhaiten. 

 

 



   

 

1. Johdanto 

 

Kasvit elävät jatkuvassa kontaktissa miljardien erilaisten mikro-organismien, mikrobien, kanssa. 

Yhdessä ne muodostavat symbionttisia suhteita, jonka muotoja ovat mutualismi, kommensalismi ja 

parasitismi. Mutualistiset suhteet hyödyttävät molempia osapuolia, kun kommensalismista eli 

pöytävieraussuhteesta hyötyy vain toinen osapuoli, toisen osapuolen suhtautuessa neutraalisti. 

Parasitismissa suhteen toinen osapuoli hyötyy toisen kustannuksella. Suurin osa luonnossa 

esiintyvistä suhteista on kommensalistisia, mutta ja pieni ja sitäkin tärkeämpi osa suhteista kehittyy 

mutualistisiksi tai patogeenisiksi. Patogeeninen symbioosi on kasville aina vaarallinen, sillä se 

rajoittaa kasvin kasvua sekä tuotantoa ja voi johtaa kasvin kuolemaan. Mutualistisia suhteita kasvien 

kanssa muodostavat muun muassa sienet ja juurinystyräbakteerit. (Plett & Martin, 2017)  

 

Symbioottiset suhteet kasvien ja sienten välillä ovat saaneet alkunsa jo 450 miljoonaa vuotta sitten 

ensimmäisten kasvien siirtyessä maalle (Taiz ym., 2014; Weiblen & Treiber, 2015). Esimerkiksi 

sienestä ja viherlevistä tai syanobakteereista koostuvista jäkälistä löytyneet fossiilit on ajoitettu 

samaan aikaan kuin havainnot ensimmäisistä sienijuurista maakasvien kanssa, eli noin 400 miljoonaa 

vuotta sitten (Taiz ym., 2014). Taizin ja kollegoiden, 2014, mukaan kasvien maanvalloitus on 

saattanut tapahtua symbionttisten sienten avulla. Toisaalta sitä, ovatko mutualistiset sienet kehittyneet 

maaperän saprotrofeista vai varhaisissa maakasveissa loisivista biotrofisista sienistä, ei tiedetä (van 

der Heijden ym., 2014). 

 

Sienijuuri eli mykorritsa tarkoittaa kasvien juurten ja maaperän sienten yhteyttä, joka hyödyttää 

molempia osapuolia (Taiz & Zeiger, 2010). Sienet, jotka voivat muodostaa kasvien juurten kanssa 

sienijuuria, voivat muokata kasvien juurten ravinteidenottoa maaperästä. Mykorritsan avulla 

isäntäkasvi antaa sienelle hiilihydraatteja, useimmiten sokereina ja sieneltä isäntäkasvi saa ravinteita 

sekä vettä. Koska sienirihmasto on paljon juurikarvoja ohuempaa, on ravinteidenotto niiden avulla 

helpompaa. (Mauseth, 2016; Taiz & Zeiger, 2010) 

 

Smithin ja Readin, 2008, mukaan sienijuuret voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: ekto-, endo- ja 

erikoidimykorritsoihin. Ektomykorritsat kasvattavat paksun ja tiiviin, tuppimaisen rihmastovaipan 

kasvin juurten ympärille. Rihmasto kasvaa kuoren tylppysolujen välitiloissa, kuitenkaan 

tunkeutumatta soluihin sisälle. (Mauseth, 2016; Smith & Read, 2008; Taiz ym., 2014) 

Endomykorritsat eli arbuskelimykorritsat muodostuvat usein keräsienten pääjakson sienten kanssa 



   

 

(Couzigou ym., 2017). Ne eivät muodosta tiivistä sienirihmastovaippaa juurten ympärille, vaan 

puumainen rihmasto kasvaa väljempänä juuren kuoren tylppysolujen välitiloissa sekä solujen sisällä. 

Rihmasto ei kuitenkaan riko solujen solukalvoa, vaan se venyttää sitä, saaden aikaan solun sisälle 

rakkulamaisia rakenteita, arbuskeleita, joita solukalvo ympäröi. Nämä arbuskelit lisäävät rihmaston 

ja kasvin yhteydessä olevaa pinta-alaa ja edesauttavat ravinteiden siirtymistä. (Couzigou ym., 2017; 

Mauseth, 2016; Smith & Read, 2008; Taiz ym., 2014) Fossiililöytöjen perusteella 450 miljoonaa 

vuotta sitten syntyneet mutualistiset suhteet ovat endomykorritsaa. Ektomykorritsa kehittyi vasta 

myöhemmin, noin 100–200 miljoonaa vuotta sitten koppisiemenisten kasvien nopean leviämisen 

aikana jura- ja liitukausilla. (van der Heijden ym., 2014) 

 

Erikoidimykorritsa muodostuu tyypillisesti Ericaceae, kanervakasvien, heimon ja kantasienten tai 

kotelosienten kanssa. Kanervakasvien juuret ovat usein heiveröisiä ja niille ominaista on 

juurikarvojen puuttuminen. Tällaisia heiveröisiä juuria kutsutaan hiusjuuriksi ja ne koostuvat 

puusolukon putkisoluista eli trakedeista, nilan siiviläputki- ja siiviläsoluista sekä niitä ympäröivistä 

perisyklin soluista. Näitä johtojänteen elementtejä ympäröi endodermi ja epidermi, jonka solut 

tarjoavat yhtymäkohdan sekä maaperälle että erikoidisienille. Erikoidimykorritsan alkuperä on 

määritetty sekä fossiililöytöjen että molekulaarisen kellon perusteella noin 140 miljoonan vuoden 

taakse. Erikoidimykorritsassa sieni muodostaa löyhän verkon sienirihmastoa juuren 

juurikarvavyöhykkeen alueelle. Juuren kärjen edetessä ja kasvaessa, uusia epidermin soluja erilaistuu 

ja sienirihmastoverkon etureuna etenee kolonisoidakseen erilaistuvat solut. Juuren kasvun 

hidastuminen voi mahdollistaa sen, että rihmasto saavuttaa juuren kärjen. Useimmiten heti 

meristeemin takana kuitenkin on vyöhyke erilaistuvia soluja, joissa ei ole sienirihmastoa. (Smith & 

Read, 2008) 

 

Kasvit puolustautuvat haitallisia mikrobeja vastaan ensisijaisesti pintansa avulla (Taiz & Zeiger, 

2010). Kutikula, epidermi, endodermi ja muut mekaaniset esteet auttavat estämään bakteerien, 

sienten sekä hyönteisten pääsyn kasviin (Mauseth, 2016; Taiz & Zeiger, 2010). Puolustuksen 

seuraava taso sisältää tyypillisesti biokemiallisia mekanismeja, jotka ovat joko aina aktiivisia tai 

kasvin erikseen aktivoitavissa. Erikseen aktivoitavien puolustusmekanismien kohdalla kasvi tarvitsee 

aina spesifisen mekanismin herbivorien tai patogeenien havaitsemiseen. Näiden pohjalta kasvi voi 

muuttaa geeniekspressioita tai aineenvaihduntaansa. (Taiz & Zeiger, 2010) 

 

Patogeenit ovat taudinaiheuttajia ja ne ovat kehittäneet itselleen erilaisia tapoja tunkeutua 

isäntäkasviin. Jotkin sienet läpäisevät kutikulan ja soluseinän erittämällä liuottavia entsyymejä, jotka 



   

 

sulattavat nämä mekaaniset esteet. Toiset tunkeutuvat kasveihin luonnollisten aukkojen, kuten ilma- 

tai vesirakojen tai esimerkiksi hyönteisten aiheuttamien haavojen kautta. Patogeenit voivat tuottaa 

paljon erilaisia vaikuttajia, effektoreja, jotka parantavat isäntäkasvin kolonisoinnin onnistumista. 

Nämä vaikuttajat ovat molekyylejä, jotka muuttavat kasvin rakennetta, aineenvaihduntaa tai 

hormonaalista säätelyä patogeenille edulliseksi. (Taiz ym., 2014) 

 

Patogeenit jaetaan biotrofisiin, hemibiotrofisiin ja nekrotrofisiin patogeeneihin. Biotrofiset patogeenit 

elävät isäntäkasvin tarjoamilla aineilla. Ne tuottavat hyvin vähän tuhoa isäntäkasville ja suurin osa 

solukosta pysyy elossa. Esimerkiksi noki- ja ruostesienet ovat biotrofisia. Hemibiotrofiset patogeenit 

aiheuttavat ensin biotrofisen vaiheen, jota seuraa nekrotrofinen vaihe. Nekrotrofisessa vaiheessa 

hemibiotrofiset patogeenit aiheuttavat laajat solukkovauriot. Näitä ovat esimerkiksi Magnaporthe 

suvun sienet. Nekrotrofiset patogeenit erittävät entsyymejä tai toksiineja, jotka tappavat isäntäkasvin. 

Kasvin solukot repeävät entsyymien toimesta, ja täten patogeenit voivat valloittaa kuolleen solukon 

ja käyttää sitä ravintonaan. Nekrotrofisia patogeenejä ovat esimerkiksi Cryphonectria suvun sienet. 

(Plett & Martin, 2017; Taiz & Zeiger, 2010) 

 

Kasvit reagoivat biotrofisiin patogeeneihin lisäämällä PR-proteiinien ja NBS-LRR:n 

(nukleotidisitoutumisalue ja leusiini-rikkaat toistojaksot) määrää ja etyleenin signalointia. 

Hemibiotrofisia patogeenejä vastaan lisätään myös jasmonihapon (JA) ja salisyylihapon (SA) 

signalointia. Nekrotrofisten patogeenien ja mutualististen sienten kohdalla etyleeni (ET) ja 

signalointia vähennetään, auksiinin tuotantoa tehostetaan ja happiradikaalien määrää vähennetään. 

Hemibiotrofisten patogeenien kohdalla happiradikaalien määrä taas nousee. Biotrofiset patogeenit 

aiheuttavat myös kitiinin hajoamista, toksiinien kuljetuksen lisääntymistä ja fotosynteesin 

rajoittamista. Mutualististen sienten kohdalla soluseinä pehmenee ja sokerin vienti tehostuu. 

Nekrotrofisten patogeenien kohdalla soluseinä taas vahvistuu, pitäen patogeenit ulkona soluista. 

Kiinnostavaa onkin, miten kasvit reagoivat osittain samoin täysin erilaisiin mikrobeihin ja osa 

reaktioista tapahtuu kasveissa aina, riippumatta siitä, minkälainen mikrobi on kyseessä. Tämä 

osoittaa, että vasta kaikkien signalointireittien samanaikainen yhdistelmä määrittää solujen kohtalon. 

(Plett & Martin, 2017) 

 

Kasveilla on patogeenien tunnistamiseen tunnistusreseptoreita (PRR = pattern recognition receptors), 

jotka havaitsevat mikrobiliitännäisiä molekyylirakenteita (MAMP = microbe-associated molecular 

pattern), kuten sienillä kitiiniä ja bakteereilla siimaa (flagella). Reseptorin kaltaiset kinaasit, RLKt 

(receptor-like kinases) ja reseptorin kaltaiset proteiinit, RLPt (receptor-like proteins) ovat tärkeimpiä 



   

 

reseptoreita tunnistamaan mikrobi- ja kasvijohdannaisia molekyylisignaaleja, jotka liittyvät 

patogeeni-infektioon. Näiden reseptorien tunnistaessa MAMP:n ne aiheuttavat MAMP-käynnisteisen 

immuniteetin (MAMP-triggered immunity MTI). (Newman ym., 2013; Taiz & Zeiger, 2010)  

 

Hyvin sopeutuneet sienet voivat heikentää MAMP-käynnisteistä immuniteettiä kuljettamalla erilaisia 

vaikuttajia suoraan isäntäsolun solulimaan. Solun sisällä niitä ei voida enää havaita 

solukalvosidonnaisilla tunnistusreseptoreilla. Puolustuskyvyttömiksi kasvit eivät kuitenkaan jää, sillä 

ne ovat kehittäneet itselleen erikoistuneita resistenssigeenejä (Resistance R genes), jotka tunnistavat 

näitä solusisäisiä vaikuttajia ja käynnistävät puolustusvasteen tehdäkseen niistä harmittomia. Tätä 

vastetta kutsutaan vaikuttajakäynnisteiseksi immuniteetiksi (effector-triggered immunity ETI). (Taiz 

& Zeiger, 2010) 

 

Yksi vaikuttajakäynnisteiseen immuniteettiin liittyvä osa on hypersensitiivinen vaste. Se tarkoittaa 

solujen ohjattua kuolemaa infektion ympärillä. Onnistuneen hypersensitiivisen vasteen jälkeen 

infektioalueelle jää pieni määrä kuollutta solukkoa, kasvin säilyessä muuten koskemattomana (Taiz 

& Zeiger, 2010). Hypersensitiivistä vastetta esiintyy patogeenisten sienten elintapojen perusteella 

biotrofisia ja hemibiotrofisia patogeenejä vastaan, sillä nekrotrofisten patogeenien eläessä kuolleella 

solukolla, olisi epäkäytännöllistä puolustautua ohjelmoimalla soluja kuolemaan infektion ympäriltä 

(Plett & Martin, 2017).  

 

Tämä tutkielma keskittyy sekä mutualistisiin että patogeenisiin sieniin ja tarkoituksenani on selvittää, 

miten kasvit havaitsevat ja tunnistavat sienen, sen hyödyllisyyden kasville sekä miten tunnistettuun 

sieneen reagoidaan. 

 

 

2. Varhaiset vasteet 

 

Mutualistisissa suhteissa endomykorritsan muodostuminen alkaa juuren ja sienen molekyylien 

vaihdolla. Juurten erittäessä sienirihmaston haarautumista ja sienten aineenvaihduntaa stimuloivia 

strigolaktoneja, itiöistä tai sienirihmastosta tulevat signaalit saavat aikaan symbioosia edeltävän 

vasteen juurten solukoissa. Tällä hetkellä tunnistettujen sienisignaalien eli lipokito-oligosakkaridien 

(LCO) ja kitiinioligomeerien (CO) havaitseminen johtaa tuma- ja perinukleaarisen Ca2+-värähtelyyn 

juurinystyräsoluissa. Tätä Ca2+-signalointia välittävät useat yleisen symbioosisignalointireitin 



   

 

(CSSP) komponentit, jotka säätelevät myös juurinystyröiden infektioita arbuskelien muodostumisen 

aikana. Spesifisten Ca2+-piikkien tuottaminen vaatii LRR reseptorikinaasin ja tumakalvon 

kaliumkanavan. Juurten kolonisaatio endomykorritsalla johtaa transkriptionaaliseen 

uudelleenohjelmointiin, joka tuottaa joukon kasvi- ja sieniproteiineja, jotka yhdessä määrittelevät 

mykorritsan toiminnallisuuden. Koska kaikkia sienisignaaleja ei vielä tunneta eikä CO-reseptoria ole 

tunnistettu, ainoastaan LysM-dimeeri näyttäytyy LCO:n reseptorina. CSSP:n kautta tapahtuvan 

signaalitransduktion jälkeen Ca2+-signaali johtaa tiettyjen transkriptiotekijöiden aktivoitumiseen. 

Nämä säätelijät välittävät isäntägeenin ilmentymisen uudelleenohjelmointia, joka valmistelee 

juurisolukot endomykorritsan myöhäisempää infektiota varten. (Bucher ym., 2014) 

 

MAMP/PAMP eli microbe/pathogen associated molecular patterns, ovat molekyylejä, jotka ovat sekä 

ratkaisevassa roolissa että suojaamattomia mikrobisoluissa, eikä niitä esiinny kasvisolukossa, minkä 

vuoksi ne ovat kasvin rakenteita tunnistavien reseptoreiden, PRR:n, helposti havaittavissa. (Fesel & 

Zuccaro, 2016; Plett & Martin, 2017) MAMP:n tuottama puolustusvaste MTI sisältää 

happiradikaalien ja typpiradikaalien tuotannon, muutoksia kasvien soluseinissä, antimikrobisten 

yhdisteiden tuotannon ja PR-proteiinien synteesin. Vaikka MAMP:t ovat säilyneet hyvin 

samanlaisina, niihin kohdistuu patogeeneissä koko ajan valintapaine, jotta ne välttäisivät 

tunnistamisen mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi flg22:n avainosissa tapahtuva mutaatio, 

joka estää FSL2-reseptoria tunnistamasta patogeeniä, on valinnan avulla yleistynyt useissa 

kasvipatogeeneissä. (Newman ym., 2013) 

 

Taizin ja Zeigerin, (2010) mukaan parhaiten tunnettu MAMP on pep13, 13-aminohappoinen 

sekvenssi transglutaminaasista, joka on pystytty paikallistamaan patogeenien soluseinään. Toinen 

tunnistettu, mutta vähemmän tutkittu MAMP on flagelliini, flg22, 22-amonihappoinen peptidi, joka 

on bakteerin flagelliinijohdannainen ja sen tunnistaminen reseptorilla FLS2 (Newman ym., 2013) 

mahdollistaa kaikkien liikkuvien bakteerien tunnistamisen (Taiz & Zeiger, 2010). FLS2-reseptorin 

toimivuutta on testattu ilmentämällä Arabidopsis suvun FLS2-reseptoria tomaatin soluissa (Newman 

ym., 2013). Tutkimuksisssa on pystytty osoittamaan, että tomaatin solut saivat Arabidopsis suvulle 

ominaiset flagelliini-havaintojärjestelmän. Tulos osoittaa, että FLS2 edustaa PRR:ää, joka määrittää 

flagelliini-havainnon (Newman ym., 2013). Tunnettuja MAMPeja ovat myös kitiini ja glukaanit 

(Fesel & Zuccaro, 2016). 

 

2.1. Kitiini ja Glukaanit 

 



   

 

Kitiini toimii MAMP:na sekä yksi- että kaksisirkkaisissa kasveissa. Kitiini on patogeenisten 

mikrobien soluseinän polysakkaridi, jonka kito-oligosakkaridit saavat aikaan kasvien luonnollisen 

immuniteetin. (Newman ym., 2013) Se on olennainen rakennekomponentti sienisoluissa antaen 

soluseinille jäykkyyttä, jonka avulla ne kestävät kemiallisia ja fysikaalisia haasteita paremmin (Fesel 

& Zuccaro, 2016). Kitiini tunnistetaan reseptorin kaltaisella kinaasilla CERK1 (Fesel & Zuccaro, 

2016; Newman ym., 2013). Kasveissa sen merkitystä MAMP:na korostaa se, että esimerkiksi 

Arabidopsis suvun kasveilla on useita kitiinin PRR-reseptoreita. Suvun kasveissa kitiini sitoutuu 

CERK1:n, jolloin kasvin reseptorin kaltainen kinaasi LYK5 sitoutuu kitiiniin ja ne yhdessä 

muodostavat reseptorikompleksin, joka aiheuttaa solunsisäisen signalikaskadin. Tätä signalikaskadia 

välittää CERK1:n aktiivinen kinaasialue. Vaikka kitiini on parhaiten tutkittu sieni-MAMP ja tärkeä 

rakenteellinen komponentti sienten soluseinissä, on sitä hiivasienten kuivapainosta vain 1–2 % ja 

rihmamaisten sienten kohdalla vastaava luku on 10–20 %. (Fesel & Zuccaro, 2016) 

 

Sienien soluseinässä kitiiniä runsaampana MAMP:na on glukaanit, polysakkarit, jotka koostuvat 

glukoosiyksiköistä (Fesel & Zuccaro, 2016). Ne sitoutuvat kitiiniin kovalenttisesti (Newman ym., 

2013; Oliveira-Garcia & Deising, 2013). Sienissä niitä on kahdenlaisia, - ja -glukaaneja (Fesel & 

Zuccaro, 2016). Runsain soluseinän -glukaaneista on -1,3-glukaani, joka muodostaa 65–90 % koko 

-glukaanipitoisuudesta (Fesel & Zuccaro, 2016; Oliveira-Garcia & Deising, 2013). Suuri määrä -

1,3-glukaanista on sitoutunut kovalenttisesti -1,6-glukaaniin haarautuvien polysakkaridien 

muodossa. Nämä monihaaraiset -glukaanit voivat olla sitoutuneita soluseinään lujasti tai löyhästi, 

jolloin ne kerääntyvät sienen ympärille hyytelömäisesti. -glukaaneista useimmat koostuvat 

glukosyyliyksiköistä, jotka on liitetty yhteen -1,3-sidoksilla ja ne ovat veteen liukenemattomia. 

Joillakin sienillä on -1,4-sitoutuneita glukoosiyksiköitä soluseinissään joko yhdistyneenä 

lineaarisiin -1,3-glukaaniketjuihin tai vuorotellen -1,3-sitoutuneiden glukoosiyksiköiden kanssa. 

Glukaanien erilainen käyttäytyminen voi liittyä eri glukaanipolymeerien haarautumisasteeseen tai 

polysakkaridien molekyylikokoon. - ja -1,3-glukaaneja löytyy myös kasvien soluseinistä, kun taas 

-1,6-glukaania on löydetty vain sienistä ja Chromista-sukuun kuuluvista eliöistä, kuten esimerkiksi 

sukujen Phytphtora ja Phytium oomykeeteistä (leväsienistä) edustaen siten potentiaalista MAMP:ta. 

Siitä, miten kasvit havaitsevat -glukaanin läsnäolon, ei ole vielä täyttä varmuutta edes hyvin 

tutkitussa Arabidopsis thalianassa. (Fesel & Zuccaro, 2016) 

 

-glukaanin synteesi sienisolun soluseinässä on monimutkainen prosessi. Sitä kuitenkin tapahtuu 

esimerkiksi rihmasienissä sienirihmaston kärkiosissa sekä haarautumisen ja solujen kasvun ohella. 



   

 

(Fesel & Zuccaro, 2016) Hemibiotrofisessa sienessä Colletotrichum graminicola -1,3-

glukaanisyntaasi GLS1:n ilmentyminen on tiukasti säädelty ajallisesti ja tilallisesti sen infektoidessa 

maissikasveja (Oliveira-Garcia & Deising, 2013). Oliveira-Garcia ja Deising, 2013, myös osoittivat, 

että nekrotrofisissa sienissä -1,3-glukaanin pitoisuus on kasvanut massiivisesti, mahdollisesti 

korkean nestejännityksen kestämiseksi ja proliferaatioasteen varmistamiseksi. 

 

 

3. Vaikuttajakäynnisteinen immuniteetti ETI 

 

Vaikuttajakäynnisteinen immuniteetti on yleensä nopeampi ja voimakkaampi, kuin MTI ja on siten 

tehokas puolustusvaste, joka useimmissa tapauksissa johtaa hypersensitiiviseen vasteeseen (Newman 

ym., 2013). Vaikuttajakäynnisteisen immuniteetin resistenssigeenit koodaavat NBS-LRR-

proteiineja, jotka osallistuvat patogeenivaikuttajien (tunnetaan myös avirulenssi-proteiineina) 

tunnistamiseen. Samaa alkuperää olevan R geenin puuttuessa niiden uskotaan tarjoavan 

virulenssitoimintoa. Kasvien NBS-LRR-proteiinit voidaan jakaa kahteen luokkaan niiden NBS-

domeenia edeltävien sekvenssien perusteella. TIR luokan proteiinit sisältävät aminoterminaalisen 

domeenin, joka on samasyntyinen Toll- ja interleukiini 1-reseptorien kanssa. Ei-TIR luokka ei ole 

yhtä tarkkaan määritelty, mutta suurin osa siihen kuuluvista proteiineista sisältää kierremäisiä 

sekvenssejä niiden aminoterminaalisessa domeenissa. (Deyoung & Innes, 2006) 

 

Yksinkertaisin selitys kasvien NBS-LRR-proteiinien spesifisyydelle on, että patogeenit havaitaan 

niistä peräisin olevien molekyylien ja NBS-LRR-proteiinien suoran vuorovaikutuksen kautta. Jotta 

patogeenien havaitseminen pysyy toimintakykyisenä puolustusmekanismina, on kasvien 

tasapainotettava mikrobipatogeenien nopeaa kehitystä yhtä nopealla NBS-LRR-proteiineja 

koodaavien geenien kehityksellä. Vaikka todisteita NBS-LRR-proteiinien monipuolisen valinnan 

alaisuudesta on, hypoteesi patogeenien havaitsemisesta ei kuitenkaan pysty selittämään sitä, miten 

rajallinen määrä kasvin resistenssiproteiineja pystyy tunnistamaan mahdollisten patogeenien ja niiden 

vaikuttajien laajaa valikoimaa. Tämä on johtanut suojamalliin, jonka mukaan patogeenit havaitaan 

epäsuorasti niiden vaikuttajien toiminnan kautta. Tällainen epäsuora havaitsemismekanismi antaa 

kasvien tarkkailla patogeneesin keskeisimpiä kohteita ja reagoida niiden häirintään, mikä taas 

rajoittaa riittävän resistenssin edellyttämien resistenssiproteiinien määrää. (Deyoung & Innes, 2006) 

 



   

 

Hemibiotrofisten patogeenien kohdalla esimerkiksi Phytophthoraa vastaan onnistunut puolustus 

sisältää isäntäkasvi Poncirus trifoliatessa aikaisen PRS4- ja TIR-NBS-LRR-proteiinien tuotannon, 

joita seuraa välitön hypersensitiivinen vaste (Boava ym., 2011). Magnaporthe oryzaen kohdalla 

taudin vastustuskyvyn ja alttiuden välillä kriittistä on myös kasvin kyky käynnistää 

immuunisignaloinnin aikainen ilmentyminen (Plett & Martin, 2017). 

 

3.1. Hypersensitiivinen vaste 

 

Hypersensitiivinen eli fysiologinen vaste tarkoittaa kasvin reagoimista patogeenisiin sieniin, jossa 

happiradikaalien (ROS) ja typpioksidin kohonnut määrä sekä ligniinin ja kalloosin kerrostuminen 

johtavat infektiota ympäröivien solujen ohjattuun kuolemaan (Plett & Martin, 2017; Taiz ym., 2014) 

Tämä estää tehokkaasti patogeenien leviämisen (Plett & Martin, 2017; Taiz ym., 2014). Rinaldin ja 

kollegoiden (2007) mukaan geenit, jotka koodaavat patogeenien syntyyn liittyviä (pathogenesis-

related, PR) proteiineja, kuten glukanaaseja ja kitinaaseja, ovat ensimmäisiä kohdegeenejä, jotka 

käynnistetään patogeenihyökkäyksen alussa. Tämän vuoksi niitä pidetään tunnusomaisena piirteenä 

hypersensitiiviselle vasteelle (Rinaldi ym., 2007). 

 

Happiradikaalit muodostuvat, kun molekyylimuotoinen happi imee itseensä elektroneja muista 

molekyyleistä. Happiradikaaleista hydroksyyliradikaali on kaikkein vahvin oksidantti ja se voi 

aloittaa radikaalisia ketjureaktioita erilaisten orgaanisten molekyylien kanssa. Tämä johtaa lipidien 

hapettumiseen peroksidiyhdisteiksi, entsyymien deaktivoimiseen, ja nukleiinihappojen 

pilaantumiseen. Happiradikaalit voivat edistää solukuolemia osana hypersensitiivistä vastetta tai 

tappaa patogeenin suoraan (Taiz & Zeiger, 2010). 

 

Typpioksidi (NO) toimii välittäjänä monissa signalointireiteissä sekä eläimillä että kasveilla. Se 

syntetisoidaan arginiinista (aminohappo) typpioksidisyntaasin avulla. Hypersensitiivinen vaste vaatii 

sekä typpioksidin että happiradikaalien määrän nousua. Vain toisen määrän nousulla on hyvin vähän 

merkitystä solukuolemien aiheuttamiseen. Ligniinin ja kalloosin syntetisointi on yleinen reaktio 

bakteeri- tai sienihyökkäykseen. Nämä polymeerit toimivat esteinä, ikään kuin laatikoiden patogeenin 

erilleen kasvista, ja fyysisesti estäen sen leviämisen (Taiz & Zeiger, 2010). 

 

Vaikka endomykorritsan esiintyminen voi muuttaa antioksidanttisia puolustusjärjestelmiä ROS-

piikkien vähentämiseksi isäntäkasveissa, on monissa tutkimuksissa todettu epäjohdonmukaisuutta 



   

 

biokemiallisten muutosten kohdalla. Tämän vuoksi vain harvat tutkijat ovat yrittäneet löytää 

morfologisia todisteita happiradikaalien toiminnasta mutualistissa suhteissa. Parhaita tuloksia on 

saatu käyttämällä diaminobentsidiinivärjäystä yhdessä fluoresenssimikroskopian kanssa tutkittaessa 

H2O2:ta. Yleensä H2O2 esiintyy juurisoluissa, jotka sisältävät paakkuuntuneita tai vain vähän 

haarautuneita arbuskeleita. Tutkimuksissa havaittiin kertymistä myös apoplasmiseen tilaan 

sienijuuren kärjen ympärille. Tämä kertyminen viittaa siihen, että H2O2:ta esiintyi arbuskelien 

elinkaarten myöhemmissä vaiheissa, kun ne ovat menettäneet haarojaan sekä alkavat rappeutua. 

Tämä viittaa siihen, että H2O2:n eliminaatio kasveista vaikuttaa positiivisesti arbuskelien toimintaan. 

(Wu ym., 2014) 

 

 

4. Myöhäiset vasteet  

 

Kasvihormonit ja niiden käynnistämät puolustusmekanismit ovat mukana hillitsemässä sekä 

patogeenisiä että mutualistisia sienikasvustoja kasvisolukoissa. Patogeenisissä kasvi-mikrobi -

vuorovaikutuksissa tyypillisesti hormonisignaaleita esiintyy symbioosin aikaisissa vaiheissa, kun taas 

mutualistisissa tapauksissa hormonisignaaleilla on rooli kolonisaation myöhemmissä vaiheissa. (Plett 

& Martin, 2017) Jotkut tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että kasvien 

puolustautumismekanismeja tuotetaan juuri endomykorritsan kehityksen alkuvaiheessa ja 

symbioosin edetessä niiden tuottoa vähennetään (Campos-Soriano ym., 2010). Tämän perusteella 

voidaan siis sanoa, että vaikka kasvit käyttävät etyleeniä, jasmonihappoa ja salisyylihappoa 

puolustuskeinona biotrofisia ja hemibiotrofisia patogeenejä vastaan (Aoun, 2017; Plett & Martin, 

2017), kasvit käyttävät hormonisignaaleja myös nekrotrofisten patogeenien ja mutualististen sienien 

kanssa, mutta päinvastaisella tavalla. Patogeenisissa tapauksissa hormonisignaalit pyrkivät estämään 

kaikenlaiset mikrobikolonisaatiot (Plett & Martin, 2017). Kasvisoluissa spesifiset signalointireitit 

stimuloivat puolustusjärjestelmää, mikä tekee kasvien signaalimolekyyleistä sekä hormoneista 

ratkaisevan tärkeitä puolustusgeenien ilmentymisen säätelylle (Ali ym., 2017). Puolustussignaaleina 

toimivissa hormoneissa tapahtuu muutoksia myös endomykorritsan symbioosin aikana. Esimerkiksi 

jasmonihapolla ja sen johdannaisilla uskotaan olevan tärkeä rooli endomykorritsan aikana 

tomaattikasveissa. (Campos-Soriano & Segundo, 2011)  

 

4.1.  PR-proteiinit 

 



   

 

Aoun (2017) mukaan kasvihormonit indusoivat PR-proteiineja erityisesti biotrofisten ja 

hemibiotrofisten patogeenien kohdalla. PR-proteiinit ovat ryhmä proteiineja, joita koodaavat 

patogeenisten infektioiden nopeasti indusoimat geenit sekä salisyylihappo, jasmonihappo ja etyleeni  

(Campos-Soriano & Segundo, 2011; Seo ym., 2008). Uudemman tutkimustiedon mukaan kasvit 

tuottavat niitä myös erilaisissa bioottisissa ja abioottisissa stressitilanteissa (Aoun, 2017; Campos-

Soriano & Segundo, 2011; Kaur ym., 2017; Li ym., 2021). PR-proteiineilla on laaja valikoima 

erilaisia toimintoja, kuten toimiminen hydrolaaseina, peroksidaaseina, kitinaaseina, 

transkriptiotekijöinä sekä sieni- ja proteaasi-inhibiittoreina (Farrakh ym., 2018; Kaur ym., 2017). Ne 

on jaoteltu 17 sukuun niiden rakenteiden ja sekvenssien samankaltaisuuksien perusteella (Aoun, 

2017; Farrakh ym., 2018; Kaur ym., 2017; van Loon & van Strien, 1999). Patogeenisen sienen 

tunkeutuessa isäntäkasvin solukoihin, useat PR-proteiinit kertyvät paikallisiksi kokonaisuuksiksi 

(Aoun, 2017). Campos-Sorianon ja Segundon, 2011, mukaan tätä tapahtuu myös mutualistisissa 

suhteissa, esimerkiksi riisin juurissa, joista on löydetty luokkien PR1, PR3, PR5 ja PR10 proteiineja 

korkeina pitoisuuksina verrattuna sellaisiin juuriin, joissa ei ole tapahtunut endomykorritsan 

muodostumista. Endomykorritsan tapauksessa myös oksidatiiviselta stressiltä suojelevat proteiinit, 

kuten peroksidaasit ja glutationi-S-transferaasit kertyvät riisin juuriin (Campos-Soriano & Segundo, 

2011). Joitain PR-geenejä pidetään salisyylihappo- ja jasmonihapporeittien tunnusgeeneinä monissa 

viljelykasveissa, joissa biotrofiset patogeenit aktivoivat SA-reittiä, kun taas nekrotrofiset patogeenit 

stimuloivat JA- (Ali ym., 2017) ja ET-reittejä (Campos-Soriano & Segundo, 2011). Jotkut 

solunsisäiset PR:t taas voivat sitoutua ligandeihin, hormoneihin tai tärkeitä biologisia toimintoja 

omaaviin aineisiin kasvun ja kehityksen sekä puolustusvasteiden säätelemiseksi (Li ym., 2021). 

 

Suurimalla osalla PR-proteiineista on sieniä tuhoavia ominaisuuksia (Campos-Soriano ym., 2010; 

Kaur ym., 2017). PR1 on ensimmäinen löydetty PR-proteiini ja se toimii molekyylisenä merkkinä 

SAR (systemic acquire resistance) puolustusvasteelle. PR2-proteiinit ovat -1,3-glukanaaseja, joita 

tuotetaan patogeenisiä sieni-infektioita vastaan ja ne ovat laajalti mukana kasvien normaalissa 

kehityksessä. Sienten soluseinissä pääkomponenttina on -1,3-glukaani, jonka glukosidisidoksia -

1,3-glukanaasit pilkkovat, samalla tuhoten koko patogeenin. PR3-proteiinit ovat kitinaaseja, jotka 

pilkkovat sienen soluseinästä kitiinipolymeerejä näin heikentäen soluseinää ja tehden sienisoluista 

herkkiä osmoosille. PR4-proteiinit ovat kitiiniä sitovia proteiineja. Kitiiniin sitoutuessaan ne lisäävät 

kitinaasiaktiivisuutta. PR5-proteiinit ovat taumatiinin kaltaisia proteiineja, jotka voivat toimia sienien 

tuhoamisessa esimerkiksi glukanaasin, ksylanaasin, amylaasin tai trypsiinin inhibiittoreina. Niitä 

tuotetaan myös haavojen syntymisessä. Proteinaasien säätelijät (PR6) ja endoproteinaasit (PR7) ovat 

erittäin stabiileja kasvisolukoiden puolustusproteiineja, joita molempia säädellään kehityksen avulla 



   

 

ja tuotetaan vasteena hyönteisten sekä patogeenien hyökkäyksiin. PR8- ja PR11-proteiinit toimivat 

endokitinaaseina. Peroksidaasit (PR9) katalysoivat makromolekyylien ristiin sitoutumista kasvien 

soluseinissä. Ne tuottavat myös vapaita radikaaleja patogeenejä vastaan. PR10-proteiinit ovat 

ribosomeja inaktivoivia proteiineja, joiden tiedetään estävän translaatioita sienissä. Nämä suojaavat 

kasvien proteiineja sekä muita solurakenteita esimerkiksi suolaisuuden tai kylmän aiheuttaman 

stressin aikana. PR12-proteiinit ovat pieniä, runsaasti kysteiiniä sisältäviä peptidejä, jotka tarjoavat 

suojaa monenlaisia organismeja vastaan. Niiden tiedetään myös estävän proteiinisynteesiä, 

ionikanavien toimintaa ja laskevan entsyymiaktiivisuutta. PR15- ja PR16-proteiinit katalysoivat 

oksalaattien hapettumista, jolloin saadaan vetyperoksidia ja hiilidioksidia. Niillä on myös rooleja 

kasvien kehityksessä, puolustuksessa, signaloinnissa, erilaistumisessa sekä apoptoosissa. (Kaur ym., 

2017) 

 

 

5. Mikro-RNA 

 

Useat tutkimusryhmät ovat jo alkaneet pohtia mikro-RNA:n roolia symbioottisten suhteiden 

signalointireittien hillitsemisessä. Mikro-RNA:t ovat lyhyitä, 18–24 nukleotidia pitkiä ja ei-

koodaavia RNA pätkiä. Aluksi ne tuotetaan noin sadan emäsparin esiasteina, jotka sitten taitetaan 

silmukkamuotoon, tunnistetaan ja pilkotaan ARGONAUT (AGO) signalointireitin avulla. Nämä 

miRNA:t sitten kiinnittyvät vaihtoehtoisilla tavoilla valmiisiin transkripteihin, mikä johtaa joko 

transkriptin hajoamiseen tai translaation estymiseen. (Plett & Martin, 2017)  

 

Osa kasvimikro-RNA:sta ovat olleet osallisina mukauttamassa patogeenisten mikrobien ja kasvien 

kanssakäymistä. Suurin osa tähän päivään mennessä tunnistetuista mikro-RNA:sta korostavat 

muutoksia transkriptomeissa. Esimerkiksi kasvisolujen kohonnut fysikaalinen vastus toimii 

puolustusmekanismina nekrotrofisia patogeenejä vastaan. Arabidopsis suvun kasveissa mikro-RNA:t 

miR408 ja miR160a auttavat fyysisen soluseinän lujittamista säätelemällä positiivisesti kalloosin 

kerrostumista ja lignifikaatiota. Riisissä taas tietty osa mikro-RNA:sta kohdentaa ET:n, JA:n ja SA:n 

biogeneesiä taudin kehittymisen alkuvaiheessa. Useat miRNA:t tukahduttavat myös solujen 

detoksifikaatioprosesseja patogeenien aiheuttaman altistuksen aikana. Esimerkiksi miR398 parantaa 

vapaiden happiradikaalien tuottoa solukoissa, joita infektoi Magnaporthe oryzaella, kun taas 

Alternaria solanin ja Solanum lycopersicumin interaktiossa miRNA:t targetoivat transkriptejä, jotka 

ovat mukana toksiinien detoksifikaatiossa eli myrkyllisyyden poistamisessa. Tämä antaa ymmärtää, 



   

 

että miRNA:t voivat myös muuttaa kasvisoluista toksisia ekosysteemejä, jotka myrkyttävät 

hyökkäävät mikrobit ennen kuin ne ehtivät levitä. (Plett & Martin, 2017) 

 

Mutualistisissa symbiooseissa on pystytty osoittamaan, että suurin osa vuorovaikutuksen 

muodostumisen aikana tuotetuista miRNA:sta kohdistaa toimintansa hormonivasteisiin reitteihin, 

proteiinien metylaatioon ja synnynnäiseen immuunitoimintaan. Erityisesimerkkinä 

E4D3Z3Y01BW0TQ, jonka eritys tehostuu endomykorritsan kehityksen aikana ja häiritsee 

gibberellihapon signalointia, jonka tiedetään tukahduttavan mutualistisia symbiooseja. (Formey ym., 

2014; Plett & Martin, 2017) 

 

Endomykorritsaa säätelee mikro-RNA-suku miR171 (Couzigou ym., 2017). Couzigou ja kollegat, 

2017, huomasivat, että miR171b on kehittänyt yhteensopimattomuustekijän, joka sen sijaan, että 

hiljentäisi kohdegeenin (LOST MERISTEMS 1), suojeleekin sitä suvun muilta mikro-RNA:lta ja 

näin ollen mahdollistaa endomykorritsan syntymisen. Endomykorritsaa ja kyhmyjä muodostetaan 

kasveissa mutualismiriippuvaisten geeniekspressioiden avulla, joiden käynnistämiseen tarvitaan 

GRAS-geenejä. MiR171b häiritsee miR171:n sitomista näihin geeneihin (Plett & Martin, 2017). 

 

Plettin ja Martinin, 2017, mukaan osa tutkijoista on jo huomannut, että pieni osa miRNA:ta on 

säädeltyinä kasveissa riippumatta siitä, minkälainen mikrobi on kyseessä. Kuitenkin yli 80 % 

säädellyistä miRNA:sta eroavat toisistaan riippuen siitä, onko kolonisoiva mikrobi haitallinen vai 

hyödyllinen. Nämä miRNA:t aiheuttavat samankaltaisia vasteita kasveissa, kuin esimerkiksi miR171 

suvun miRNA:t. Näistä syistä, kasvien altistuessa patogeenisille mikrobeille, suurin osa tähän 

mennessä tunnistetuista miRNA:sta joko indusoi puolustusproteiineja tai targetoi kasvin 

detoksifikaatioreittejä, mikä tukee patogeenien toksista hajottamista. Mutualistisissa suhteissa taas 

symbioosin muodostumisen aikana miRNA:t targetoivat signalointireittejä, jotka liittyvät 

puolustusreittien sammuttamiseen, jotka muuten estäisivät sienen kasvun kasvisolukoissa. (Plett & 

Martin, 2017) 

 

 

6. Pohdinta 

 

Kasvit reagoivat mutualistisiin ja patogeenisiin mikrobeihin eri tavalla, tunnistamalla niissä esiintyviä 

ja niiden tuottamia yhdisteitä. Kasvit tunnistavat sienisoluissa erityisesti soluseinien 



   

 

rakennusmateriaaleja, kuten kitiiniä ja glukaaneja. Nämä MAMP:t laukaisevat kasveissa 

monimutkaisia signalointireittejä, joiden avulla syntyvät puolustusvasteet. MAMP:t ovat kasvien 

vastustuskyvyn kannalta kriittisiä. Niiden määristä ja monipuolisuudesta tiedetään silti vain vähän. 

Uusien MAMP:ien tunnistaminen voisi antaa käsityksen isäntä-patogeenien vuorovaikutusten 

taustalla olevista molekyyli- ja evoluutiomekanismeista (Newman ym., 2013). Mekanismien 

paremmasta ymmärryksestä voisi olla huomattava etu esimerkiksi kasvien terveyden ja tautien 

vastustuskyvyn parantamiseen. 

 

Mutualistisissa suhteissa MAMP ja PAMP rakenteet eroavat patogeenisistä. Lipokito-oligosakkaridit 

ja kitiinioligomeerit laukaisevat kitiinien ja glukaanien tavoin kyllä monimutkaisia signalointireittejä, 

mutta ne eivät johda puolustusvasteisiin. Niiden voidaan kuitenkin olettaa olevan MAMP/PAMP:t’ 

vastaavia rakenteita mykorritsoilla, koska ne ovat ensimmäisiä kasvien tunnistettavissa olevia 

signaaleita sienestä.  

 

Yleisin puolustautumismekanismi biotrofisia ja hemibiotrofisia patogeenejä vastaan on 

vaikuttajakäynnisteisen immuniteetin resistenssigeenien koodaamat NBS-LRR-proteiinit ja niiden 

tuottama hypersensitiivinen vaste. Se on tehokas tapa tappaa patogeenit, vaikka se tuhoaa samalla 

kasvin omia solukoita. Kasvihormonit sen sijaan ovat mukana sekä mutualististen että patogeenisten 

suhteiden hillitsemisessä. Nekrotrofisten ja mutualististen sienien kohdalla kasvihormonien käyttö on 

päinvastaista verrattuna hemibiotrofisiin ja biotrofisiin sieniin. Näiden kohdalla kasvihormonit 

indusoivat PR-proteiinien tuotantoa. Koska kasvit tuottavat suuria määriä sieniä tuhoavia proteiineja 

myös mutualistisissa suhteissa, ilmeinen huolenaihe on, että ne voivat vaikuttaa negatiivisesti 

kohdepatogeenien lisäksi myös hyödyllisiin mykorritsasuhteisiin. Tästä ei kuitenkaan vielä ole 

tarkempaa tutkimustietoa, miksi PR-proteiinit niin sanotusti jättävät mutualistiset suhteet rauhaan. 

Mikro-RNA:t puolestaan ovat monipuolisia ja niiden tehtäviin lukeutuu niin translaatioiden 

estäminen, gibberellihapon signaloinnin häiritseminen erityisesti endomykorritsan kehityksen aikana 

kuin transkriptien hajottaminenkin. 

 

Tutkimusta kasvien ja mikrobien yhteistyöstä on tehty aiemmin kohdistuen vain yhteen kasviin tai 

mikrobiin, ja niiden perusteella on sittemmin tehty johtopäätöksiä koskien koko kasvi- tai 

mikrobisukua. Taktiikkana tämä on kuitenkin erittäin huono, koska kasvit ja mikrobit vaihtelevat 

erittäin suuresti. Patogeenisten suhteiden osalta tutkimus on pidemmällä, ja tämän vuoksi erityisesti 

mutualististen suhteiden ymmärtäminen hyötyisi suuresti uudesta tutkimustiedosta. (Plett & Martin, 

2017) 
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