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TIIVISTELMÄ 

 
Sirkadinen kello on eliöiden vuorokausirytmiä ylläpitävä sisäinen, biologinen mekanismi, 
joka säätelee eliöiden elintoiminnoissa vuorokauden aikana tapahtuvia biologisia 
vaihteluita eli sirkadisia rytmejä. Sirkadinen kello mahdollistaa eliöiden sopeutumisen 
ympäristön rytmisiin muutoksiin mm. erilaisissa valoisuus-, lämpötila- ja 
kosteusolosuhteissa ohjaamalla eliöiden fysiologista toimintaa ja käyttäytymistä oikeaan 
aikaan. Sirkadisen kellon laaja esiintyminen eliökunnassa viittaa sen eliöille tarjoamaan 
valintaetuun ja positiiviseen vaikutukseen eliöiden kelpoisuuteen. Sirkadinen kello 
vaikuttaa Drosophila-kärpäsillä mm. lisääntymiskäyttäytymiseen, kuoriutumisajankohtaan 
ja liikeaktiivisuuteen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sirkadiseen kelloon liityviä geenejä 
ja niiden keskinäisiä vuorovaikutuksia D. melanogaster -lajilla. Lisäksi etsittiin 
liikeaktiivisuutta sääteleviä, sirkadisen kellon toiminnan alaisina olevia geenejä ja niistä 
muodostuvia säätelyreittejä. Löydetyille geeneille suunniteltiin alukkeet 2-3 lyhyen 
geenialueen monistamiseksi, joita käytetään myöhemmin DNA-mikrosirulla koettimina. 
Sirkadinen kello muodostuu monien geenien ja niiden proteiinituotteiden muodostamista 
säätelyketjuista. Osa proteiineista toimii positiivisina säätelytekijöinä, jotka aktivoivat 
toisten, säätelyketjuun kuuluvien geenien ilmentymisen. Syntyvät proteiinit toimivat 
negatiivisina säätelytekijöinä estäen positiivisten säätelyproteiinien toimintaa myöhemmin 
vuorokauden aikana. Vielä myöhemmin negatiivisten säätelyproteiinien hajotessa 
säätelyketju käynnistyy uudelleen. Drosophila-kärpästen sirkadisen kellon toiminnan 
kannalta oleellisimpien dClock- ja cycle-geenien koodaamat dCLK- ja CYC-proteiinit 
toimivat positiivisina säätelytekijöinä aktivoiden mm. säätelyketjun negatiivisia 
säätelyproteiineja koodaavien period- ja timeless-geenien toimintaa. dClock- ja cycle-
geenit toimivat myös liikeaktiivisuuden säätelyssä ohjaamalla mm. hermoston 
välittäjäaineiden, kuten pigment-dispersing factor -geenin koodaaman neuropeptidi PDF:n 
toimintaa. slowpoke-geenin koodama ionikanava ja sen aktiivisuutta säätelevän Slowpoke 
binding protein -geenin koodaama SLOB-proteiini ovat myös tärkeitä liikeaktiivisuuden 
säätelyssä ja kyseisten geenien toiminta on sirkadisen kellon alaista. 
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ABSTRACT 

A circadian clock is an organism’s endogenous system generating so-called circadian 
rhythms that are observed in the daily rhythms of an organism’s physiology and 
behavioural activities. This circadian system enables organisms to adapt to daily changes 
of light, temperature and moisture condititions in the environment by organizing their 
physiology and behaviour to occur at biologically advantageous times during a day. The 
universality of the circadian clock among living organisms refers to its positive fitness 
value. In Drosophila, a number of behavioural processes, such as timing of eclosion, 
reproduction and mating behaviour, as well as locomotor activity are under circadian 
regulation. The purpose of this master’s thesis was to determine the major circadian clock 
genes and pathways in Drosophila melanogaster. In addition, I wanted to find the genes 
that regulate locomotor activity under circadian clock regulation and to design DNA 
microarray probes for these genes. The core of the circadian clock is composed of 
feedback loops in which positive factors activate the transcription of negative factors 
which in turn inhibit the positive factors and act as repressors by blocking the transcription. 
In Drosophila, major clock genes dClock and cycle are referred to as positive elements 
encoding dCLK and CYC proteins, respectively. dCLK and CYC activate transcription of 
period and timeless genes which act as negative elements. In the control of circadian 
locomotor activity in Drosophila, neuropeptide PDF encoded by pigment-dispersing factor 
gene plays an important role. In addition, slowpoke gene which encodes a potassium 
channel, is an important regulator of locomotor activity. SLOB protein encoded by 
Slowpoke binding protein gene binds to the slowpoke potassium channel and regulates its 
function, thereby affecting also locomotor activity.  

.  
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SANASTO 
 
 
DD (dark/dark) :                Jatkuvan pimeän olosuhteet eli ympäristössä on 24 h  
                                            pimeää 
 
LD (light/dark):                    Ympäristössä esiintyvä valo-pimeäsykli; esimerkiksi 10:14 
                                            tarkoittaa 10 h valoa ja 14 h pimeää 
                     
LL (light/light):                     Jatkuvan valon olosuhteet eli ympäristössä 24 h valoa 
 
Dimeeri: Kahden molekyylin yhteenliittymä. Molekyylien ollessa 

erilaiset puhutaan heterodimeeristä 
 
Domeeni:  Proteiinin toiminnallisesti tai rakenteellisesti itsenäinen osa 
 
Homologia: Fylogeneettiseltä alkuperältään samasyntyinen, mutta  

esim. tietty rakenne voi olla toiminnaltaan tai tehtävältään 
erilainen eri eliöissä 

 
Ilmentyminen: Geenin kopioituminen lähettiRNA:ksi, josta muodostuu 

edelleen geneettisen translaation kautta proteiinituote 
(expression) 

 
Koetin:  Mikrosirulla oleva, muutamia satoja nukleotidejä pitkä DNA-

pätkä tietystä geenistä 
 
Proteiinikinaasi: Entsyymi, joka liittää fosfaattiryhmän proteiiniin  
 
Promoottori: Geneettisen transkription aloituskohta DNA:ssa 
 
Proteosomi:  Soluelin, joka toimii proteiinien muokkauksessa/hajoituksessa 
 
Rpm: Kierrosnopeuden yksikkö, kierrosta minuutissa (rotations per 

minute) 
 
Sirkadinen rytmi: Eliöiden toimintojen geneettisesti säädelty vuorokausi-

jaksoisuus, jonka pituus on noin vuorokauden mittainen. Rytmi 
ilmenee sekä eliöiden fysiologisissa ja biokemiallisissa 
toiminnoissa että käyttäytymisaktiivisuuden vaihteluina 

 
Sisäinen vuorokausi (τ):  Sirkadisen kellon aikaansaaman, yksilön sisäisen biologisen  

rytmin pituus vakaissa olosuhteissa (Free-running period)   
  
Toisiolähetti: Aine, joka saa solussa aikaan jonkin toiminnan muutoksen, 

kuten entsyymin tai geenin aktivoitumisen   
 

Transkriptio: DNA:ssa oleva geneettinen koodi jäljentyy RNA:ksi 
entsymaattisen synteesin kautta ja on proteiinisynteesin 
ensimmäinen vaihe. Transkriptio alkaa transkriptiofaktoreiden 
liittymisellä geenin promoottorialueelle 
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Transkriptiofaktori: Entsyymi, joka on välttämätön geneettisen transkription
  aloitukselle ja/tai etenemiselle 
 
Transposoni: DNA-jakso, jolla on kyky siirtyä kromosomistossa paikasta 

toiseen. Siirtyessään jonkin toisen geenin sisään tai läheisyyteen 
transposoni voi aiheuttaa geenitoiminnan häiriöitä  

 
Välittäjäaine: Hermostossa toimiva aine, joka välittää sähköisen 

hermoimpulssin kemiallisesti solusta toiseen  
 
Zeitgeber:                         Ympäristön tarjoama jaksottainen signaali, joka ajastaa  

biologista rytmiä mahdollistaen sen synkronoitumisen  
ympäristön vaihteluiden mukaiseksi. Esimerkiksi valopimeä-
syklin valosignaali toimii sirkadisen rytmin ajastuksessa        
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1 JOHDANTO 

1.1 Sirkadinen kello 

Useimpien eliöiden elinympäristössä erilaisten ympäristötekijöiden rytmiset 
vaihtelut ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Maapallon kierto auringon ympäri saa 
aikaan vuodenaikojen vaihtelun ja kuun kiertäessä maapallon ympäri muodostuu yhden 
kuukauden pituinen sykli. Merialueilla elävät eliöt altistuvat kuun ja auringon 
painovoimasta aiheutuville vuoroveden syklisille vaihteluille, jotka tapahtuvat noin 12.4 
tunnin sykleissä (Sheeba ym. 1999a). Maapallon pyöriminen oman akselinsa ympäri yhden 
vuorokauden aikana saa aikaan syklisiä vaihteluita muun muassa ympäristön valoisuus-, 
lämpötila- ja kosteusolosuhteissa, joihin eliöiden on täytynyt sopeutua (Paranjpe & Sharma 
2005). Sopeutumisen mahdollistaa eliöiden vuorokausirytmiä ylläpitävä sisäinen, 
biologinen mekanismi, jota kutsutaan sirkadiseksi kelloksi (lat. circa: noin, dies: päivä). 
Sirkadinen kello aikaansaa sirkadisia rytmejä, joiksi kutsutaan eliöiden elintoiminnoissa 
vuorokauden aikana tapahtuvia rytmisiä vaihteluita niin eliön fysiologiassa, 
aineenvaihdunnassa ja käyttäytymisessä (DeCoursey 2004), kuin myös geenien 
ilmentymisen tasolla (Merrow ym. 2005). Sirkadisen kellon toiminnan avulla esimerkiksi 
yksilön käyttäytyminen rytmittyy vuorokauden aikana niin, että yksilö on aktiivinen 
oikeaan aikaan ravinnon ja parittelukumppanien saamisen tai saalistuksen välttämisen 
kannalta (DeCoursey 2004, Sharma 2003).  

 
Sirkadinen kello ylläpitää yksilön sisäistä vuorokautta (free-running period τ), joka 

on yleensä noin 24 tunnin pituinen (Paranjpe & Sharma 2005). Ympäristön tarjoamat valo- 
ja lämpötilasignaalit (zeitgeber) toimivat sirkadisen kellon oikeaan aikaan ajastamisessa ja 
ovat siten olennaisia yksilön sisäisen kellon synkronoitumiseen ympäristössä tapahtuviin 
vaihteluihin (Merrow ym. 2005). Sirkadinen kello pystyy ylläpitämään sirkadisia rytmejä 
jonkin aikaa muuttumattomissa olosuhteissa ilman ympäristöstä tulevia signaaleja. 
Tutkimuksissa on havaittu, että jopa yli 600 sukupolven ajan vakaissa laboratorio-
olosuhteissa kasvatetut Drosophila melanogaster -lajin yksilöt pystyvät ylläpitämään 
sirkadisia rytmejä sekä kuoriutumis- ja munintarytmissään että liikeaktiivisuudessaan 
(Sheeba ym. 1999b, 2001, 2002). Sirkadisen kellon toiminnalle on lisäksi tyypillistä, että 
se pystyy ylläpitämään yksilön sisäisen vuorokausirytmin tasaisena ympäristön 
lämpötilaolosuhteiden vaihdellessa tietyn, organismille tyypillisen skaalan sisällä 
(temperature compensation). Esimerkiksi Drosophila-kärpäsillä on havaittu sirkadisten 
rytmien pysyvyys lämpötilan vaihdellessa 10ºC skaalalla (Pittendrigh 1954). Drosophila-
kärpästen period-geenissä esiintyvä treoniini-lysiini (Thr-Gly) -toistojakso vaikuttaa 
yksilöiden kykyyn ylläpitää sirkadisia rytmejään, kuten esimerkiksi liikeaktiivisuuttaan eri 
lämpötiloissa (Ewer ym. 1990). D. melanogaster - ja D. simulans -lajeilla esiintyy 
polymorfismia kyseisen toistojakson pituudessa (Costa ym. 1991). D. melanogaster -lajilla 
Euroopassa yleisimmät toistojaksot ovat (Thr-Gly)17 ja (Thr-Gly)20, jotka muodostavat 
maantieteellisen kliinin siten, että (Thr-Gly)17-alleeli on yleisempi etelässä kun taas (Thr-
Gly)20-alleeli on yleisempi pohjoisessa (Costa ym. 1992). Sawyer ym. (1997) havaitsivat, 
että (Thr-Gly)20-alleelin omaavat D. melanogaster -yksilöt pystyivät ylläpitämään 
sirkadiset rytminsä tasaisina vaihtelevissa olosuhteissa. (Thr-Gly)17-alleelin omaavat 
yksilöt pystyivät ylläpitämään 24 tunnin sisäistä vuorokautta lämpimässä, mutta 
kylmemmissä olosuhteissa ko. yksilöiden sisäisen vuorokauden pituus lyheni merkittävästi 
(Sawyer ym. 1997). Tämän perusteella (Thr-Gly)20-alleelin omaavien yksilöiden voidaan 
olettaa menestyvän paremmin pohjoisen kylmemmissä ja vaihtelevimmissa olosuhteissa 
(Sawyer ym. 1997). (Thr-Gly)-toistojaksopolymorfismin avulla populaatiot pystyvät 
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sopeutumaan eri lämpötilaolosuhteisiin, joten kyseisen toistojakson alleelien 
esiintymisessä havaittava kliini on mahdollisesti luonnonvalinnan aikaansaamaa (Sawyer 
ym. 1997).   
 

Sirkadisen kellon evoluutioon ovat vaikuttaneet maapallon pyörimisliikkeestä 
aiheutuvat yhden vuorokauden aikana ympäristössä syklisesti vaihtelevat ympäristötekijät 
ja niiden aikaansaamat valintapaineet (Paranjpe & Sharma 2005). Sirkadinen kello on 
yleinen kaikkialla eliökunnassa niin bakteereilla, sienillä, kaloilla, matelijoilla, hyönteisillä 
kuin nisäkkäilläkin. Sirkadisen kellon yleisyys viittaa vahvasti sen eliöille tarjoamaan 
valintaetuun ja positiiviseen vaikutukseen eliöiden kelpoisuuteen (Paranjpe & Sharma 
2005), joka määritellään yksilön hengissäsäilymisen ja lisääntymismenestyksen avulla 
(Darwin 1859). Sisäisesti aikaa mittaavan ja esimerkiksi yksilön aktiivisuutta tarkasti 
ohjaavan mekanismin voidaan ajatella tarjoavan yksilölle valintaetua vaihtelevassa 
ympäristössä, jossa aktiivisuuden oikea ajoittaminen voi olla merkittävää 
hengissäsäilymisen kannalta. Kokeellisia tutkimustuloksia mahdollisesta sirkadisen kellon 
toiminnan aikaansaamasta valintaedusta yksilölle on olemassa kuitenkin vähän (Sharma 
2003). Oyang ym. (1998) selvittivät sinibakteerilla (Synechococcus elongatus) tehdyssä 
tutkimuksessaan sisäisen vuorokauden pituuden (τ) vaikutusta yksilöiden kelpoisuuteen 
erilaisissa vuorokausirytmeissä keinotekoisissa ympäristöissä. Tutkimuksessa 
kilpailutettiin villityyppikannan (τ=25 h) yksilöitä sellaisten kantojen yksilöiden kanssa, 
joilla oli mutaatioita sirkadisen kellon KaiC-geenissä. Nämä mutaatiot saivat aikaan toisen 
kannan yksilöille sisäisen vuorokauden lyhentymisen (τ=23 h) ja toisen kannan yksilöille 
sisäisen vuorokauden pidentymisen (τ=30 h). Kokeessa selvisi, että ympäristössä, jossa 
vuorokauden pituus oli normaalia lyhyempi (22 h), lyhyen sisäisen vuorokauden omaavat 
mutanttiyksilöt selvisivät parhaiten verrattuna villityypin yksilöihin. 30 tunnin 
vuorokauden omaavassa ympäristössä vastaavasti villityypin yksilöt menestyivät lyhyen 
sisäisen vuorokauden pituuden omaavia mutanttiyksilöitä paremmin. Toisaalta 
kilpailutettaessa villityypin yksilöitä ja pitkän, sisäisen vuorokauden omaavia 
mutanttiyksilöitä ympäristössä, jossa vuorokauden pituus oli 30 tuntia, mutanttiyksilöt 
selviytyivät parhaiten. Tuloksista käy ilmi, että yksilöillä, joiden sisäisen vuorokauden 
pituus on mahdollisimman lähellä ympäristön vuorokauden pituutta, on suurempi 
kelpoisuus kilpailutilanteissa (Oyang ym. 1998). Tämä tukee Pittendrigh & Brucen (1959) 
esittämää sirkadista resonanssi -hypoteesia (circadian resonance hypothesis), jonka 
mukaan ne eliöt, joilla sisäisen kellon rytmi on mahdollisimman lähellä ympäristössä 
esiintyvää sykliä, on parempi kelpoisuus. Pittendrigh & Minis (1972) totesivatkin 
tutkimuksessaan D. melanogaster -lajilla, että 24 tunnin pituisissa valo-pimeäsykleissä 
elävät yksilöt elivät merkittävästi pidempään verrattuna joko 21 tunnin, 27 tunnin 
valosykleissä tai täysin valoisassa ympäristössä eläviin yksilöihin. 
 

Sirkadisen kellon toiminnasta aiheutuvan hyödyn voisi olettaa olevan vähäisen täysin 
vakaissa ja muuttumattomissa ympäristöissä, kuten merenpohjan syvänteissä tai luolissa 
eläville eliöille (Sharma 2003). Kuitenkin sirkadisia rytmejä on olemassa muun muassa 
sekä luolassa elävällä Glyphiulus cavernicolus sulu -selkärangatonlajilla (Koilraj ym. 
2000) että vakaissa laboratorio-olosuhteissa eläneillä D. melanogaster -kärpäsillä (Sheeba 
ym. 2001, 2002). Oletettavasti sirkadisen kellon toiminta on yksilölle eduksi myös 
vakaissa, pysyvissä olosuhteissa, jolloin se mahdollisesti tarjoaa yksilölle jonkinlaista 
sisäistä kelpoisuusetua, esimerkiksi säätelemällä yksilön aineenvaihdunnan prosesseja 
(Sharma 2003). 
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Sirkadisen kellon molekulaarista taustaa ja mekanismeja on tutkittu paljon 
malliorganismien, kuten bakteerien, banaanikärpästen ja hiirien avulla ja kellon 
perusmekanismit ovat samankaltaisia monien lajiryhmien välillä (Allada ym. 2001, 
Glossop & Hardin 2002). Sirkadisen kellon toiminnan tiedetään perustuvan kaikilla 
organismeilla useista geeneistä ja niiden proteiinituotteista muodostuviin säätelyketjuihin, 
joissa osa proteiineista toimii positiivisina säätelytekijöinä (transcription activators) ja 
toiset negatiivisina säätelytekijöinä (transcription inhibitors) (Dunlap 1999). Säätelyketjun 
alussa positiiviset säätelyproteiinit sitoutuvat säätelemiensä geenien promoottorialueille 
aktivoiden niiden ilmentymisen, johtaen kyseisten geenien koodaamien proteiinien 
muodostumiseen, jotka puolestaan toimivat usein negatiivisina säätelytekijöinä 
säätelyketjussa. Negatiiviset säätelyproteiinit sitoutuvat säätelyketjun myöhäisemmässä 
vaiheessa positiivisiin säätelyproteiineihin ja estävät positiivisten säätelyproteiinien 
toiminnan eli sitoutumisen aktivoimiensa geenien promoottorialueelle muuttamalla niiden 
avaruudellista rakennetta. Tämä negatiivisten säätelyproteiinien estävä vaikutus johtaa 
negatiivisia säätelyproteiineja koodaavien geenien ilmentymisen pysähtymiseen. 
Negatiivisten säätelyproteiinien hajotessa positiiviset säätelyproteiinit voivat sitoutua 
uudelleen geenien promoottorialueille aktivoiden niiden ilmentymisen, jolloin säätelyketju 
käynnistyy uudelleen (Dunlap 1999). Tämän kaltainen molekulaarinen rakenne johtaa 
sirkadisen kellon geenien lähettiRNA- (Hardin ym. 1990, Sehgal ym. 1995) ja 
proteiinitasojen (Myers ym. 1996) rytmisiin vaihteluihin vuorokauden aikana (Dunlap 
1999). Lisäksi säätelyketjun positiiviset säätelyproteiinit voivat säädellä muiden geenien 
(clock-controlled genes) toimintaa, jolloin kellon tuottaman ajallisen informaation siirto 
eteenpäin mahdollistaa eliöiden elintoiminnoissa ja käyttäytymisessä havaittavat sirkadiset 
rytmit (Dunlap ym. 1999). Sirkadisen kellon molekulaaristen mekanismien 
samankaltaisuuksien lisäksi monet kelloon kuuluvat geenit ovat rakenteellisesti hyvin 
samankaltaisia eri eliöryhmien, kuten muun muassa hyönteisten ja nisäkkäiden, välillä. 
Esimerkiksi Drosophila-kärpästen ja nisäkkäiden välillä sirkadiseen kelloon kuuluvissa 
clock- ja double-time -geeneissä on havaittavissa homologisia sekvenssejä ja kyseiset 
geenit omaavat samanlaiset toiminnat kummassakin organismissa (Allada ym. 1998, Kloss 
ym 1998). Lisäksi esimerkiksi period-geeni on homologinen useiden Drosophila-lajien 
(Rosato & Kyriacou 2001) sekä muiden hyönteislajien, kuten huonekärpäsen (Musca 
domestica) ja mehiläisen (Apis mellifera) välillä (Piccin ym. 2000, Toma ym. 2000). Myös 
valoa sirkadiselle kellolle välittävällä signaalireitillä toimivassa crycptochrome-geenissä 
on rakenteellista ja toiminnallista yhteneväisyyttä niin banaanikärpästen, kasvien kuin 
nisäkkäidenkin kesken (Emery ym. 1998).  
 

1.2 Sirkadisen kellon vaikutuksia 
 

Sirkadinen kello säätelee monia elintoimintoja ja käyttäytymistä useilla 
organismeilla (DeCoursey 2004). Sirkadisen kellon toiminnalla on yhteyttä mm. 
hyönteisten lisääntymiskäyttäytymiseen, kuten Drosophila-kärpästen parittelu-
aktiivisuuteen (Sakai & Ishida 2001) ja koiraiden kosiolauluun (Kyriacou & Hall 1980). 
Sakai & Ishida (2001) havaitsivat, että D. melanogaster -lajilla esiintyy vuorokauden 
sisällä selkeä rytmi paritteluaktiivisuudessa ja että rytmi katoaa kyseisen lajin naarailta 
period- ja timeless-geeneissä esiintyvien per01 ja tim01-mutaatioiden myötä. Lisäksi D. 
melanogaster - ja D. simulans -lajien paritteluaktiivisuuden huomattiin sijoittuvan eri 
vuorokauden aikoihin, mikä voi toimia lisääntymisisolaatiotekijänä sympatristen lajien 
välillä (Sakai & Ishida 2001). Sirkadisen kellon toiminnan merkitystä eliöiden 
lisääntymismenestykseen on tutkittu jonkin verran. Lehtinunnaperhosen (Lymantria 
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dispar) sirkadisen kellon toiminnan häirintä sai aikaan koiraiden sperman määrän 
vähenemisen ja laadun heikentymisen (Giebultowicz ym. 1990). Beaver ym. (2002) 
tutkivat sirkadisen kellon toiminnan vaikutusta D. melanogaster -kärpäsen 
lisääntymismenestykseen. Kyseisen lajin sirkadiseen kelloon kuuluvissa geeneissä 
aiheutetut per0-, tim0-, cyc0- ja dClkJrk-mutaatiot vähensivät mutanttiyksilöitä 
risteytettäessä jälkeläisten määrää noin 40 %, mikä johtui sekä munittujen munien 
lukumäärän vähentymisestä että hedelmöitymättömien munien määrän lisääntymisestä 
(Beaver ym. 2002). Edellä mainitut mutaatiot vähensivät myös koiraiden sperman määrää 
heikentäen näin koiraiden lisääntymismenestystä (Beaver ym. 2002).  
 

Sirkadinen kello vaikuttaa monien eliöiden elinkierto-ominaisuuksiin, kuten 
kehitysaikaan (pre-adult development time) ja elinikään (Kyriacou ym. 1990, Klarsfeld & 
Royer 1998). Yleisesti on ajateltu, että nopeasti käyvä sisäinen kello jouduttaisi yksilön 
kehitystä ja siten lyhentäisi elinikää, kun taas hidas sisäinen kello hidastaisi kehitysaikaa ja 
pidentäisi elinikää. Kyriacou ym. (1990) tutkivat D. melanogaster -lajin period-geenissä 
esiintyvien mutaatioiden vaikutusta yksilöiden kehitysajan pituuteen erilaisissa 
valojaksoissa. Kaikissa valojaksoissa, niin täysin valoisassa (LL), täysin pimeässä (DD), 
kuin 12 tunnin valo-pimeäsyklissä (LD 12:12), yksilöiden kehitysaika korreloi 
positiivisesti yksilön sisäisen vuorokauden pituuden (τ) kanssa. Tutkimuksessa perS-
mutanttiyksilöt (τ=19 h) kehittyivät nopeammin kuin villityypin yksilöt (τ=24 h), ja 
villityypin yksilöt kehittyivät nopeammin kuin perL-mutanttiyksilöt (τ=28 h) (Kyriacou 
ym. 1990). Myös Bactrocera cucurbitae -kärpäsellä sisäisen vuorokauden pituudella 
havaittiin olevan yhteyttä yksilöiden kehitysaikaan (Miyatake 1996, Shimizu ym. 1997). 
Tutkimuksissa saatiin aikaan keinotekoisen valinnan avulla kaksi linjaa, joissa lyhyen 
sisäisen vuorokauden (τ~22.6 h) omaavat yksilöt kehittyivät nopeasti ja vastaavasti 
pidemmän sisäisen vuorokauden pituuden (τ~30.9 h) omaavat yksilöt kehittyivät hitaasti 
(Miyatake 1996, Shimizu ym. 1997). Klarsfeld & Royer (1998) tutkivat sirkadisen kellon 
vaikutusta yksilöiden elinikään. He selvittivät D. melanogaster -koirailla lajin sirkadiseen 
kelloon kuuluvassa period-geenissä esiintyviä, sisäisen vuorokauden pituuteen vaikuttavia 
mutaatioita ja niiden vaikutusta yksilöiden elinikään verrattuna villityypin yksilöihin 
(Klarsfeld & Royer 1998). Tutkimuksessa huomattiin, että sekä perT (τ =16 h) että perL (τ 
=29 h) mutaation omaavien yksilöiden elinikä oli merkittävästi lyhyempi kuin villityypin 
yksilöillä (τ =24 h) (Klarsfeld & Royer 1998).  
 

Monilla hyönteisillä koteloista kuoriutumisen (eclosion) ajankohta on sirkadisen 
kellon säätelemää. Esimerkiksi Drosophila-kärpäset kuoriutuvat aamuisin tarkkaan 
ajoitetun ajanjakson aikana (Pittendrigh 1954). Tällöin ympäristön kosteuspitoisuus on 
suurin, mikä suojaa yksilöitä kuivumiselta parantaen näin niiden selviytymistä (Pittendrigh 
1958). D. melanogaster -lajilla aikuisten kuoriutuminen koteloista on ajoittunut niin, että 
kuoriutuminen alkaa aamulla kaksi tuntia ennen valoisaa ja tapahtuu 8-10 tunnin sisällä 
kuoriutumisen alkamisesta (LD 12:12) (Qui & Hardin 1996). Period-geenissä esiintyvät 
mutaatiot vaikuttavat kuoriutumisen ajankohtaan; esimerkiksi sisäisen vuorokauden 
lyhentymisen aikaansaava perS-mutaatio aiheuttaa mutanttiyksilöillä kuoriutumisen 
ajankohdan aikaistumisen (Qui & Hardin 1996). 
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1.3 Sirkadisen kellon tutkimusmenetelmät  
 

Sirkadista kelloa tutkittaessa malliorganismina on usein käytetty D. melanogaster -
kärpäslajia. Tämän lajin sirkadiseen kelloon liittyvien geenien on todettu olevan ortologisia 
eli peräisin lajiutumisen kautta samalta esi-isältä, nisäkkäiden vastaavien geenien kanssa 
(Duffield 2003). Sirkadisten rytmien vaikutus käyttäytymiseen havaittiin jo 1950-luvulla 
kun kärpästen kuoriutumisen koteloista todettiin tapahtuvan aina tiettyyn vuorokauden 
aikaan (Pittendrigh 1954). Sirkadisen kellon geneettistä taustaa on tutkittu 1970-luvulta 
lähtien, jolloin D. melanogaster -lajilta paikallistettiin ensimmäinen sirkadisen kellon X-
kromosomissa sijaitseva geeni, period (per) (Konopka & Benzer 1971). 

 

Sirkadiseen kelloon liittyviä geenejä on etsitty mm. aiheuttamalla mutaatioita 
esimerkiksi kemiallisten aineiden, kuten etyylimetaanisulfonaatin, avulla ja tutkimalla 
mutaatioiden vaikutuksia sirkadisiin rytmeihin. Näin on löydetty useita sirkadisen kellon 
geenejä, kuten edellä mainittu period-geeni (Konopka & Benzer 1971). Myös 
transposonielementtejä on käytetty mutaatioiden aiheuttajana. Transposoni voi lähelle 
rytmisesti ilmentyvää geeniä integroituessaan aiheuttaa häiriötä geenin toiminnassa ja 
saada aikaan muutoksia yksilön sirkadisissa rytmeissä. Liittämällä transposoniin 
lusiferaasi-entsyymiä koodaava sekvenssi on voitu tutkia geeniekspressiota 
bioluminesenssin avulla (Stempfl ym. 2002).  

 

DNA-mikrosirutekniikan avulla voidaan etsiä esimerkiksi sirkadisen kellon säätelyn 
alaisuuteen kuuluvia, eliön biologisiin prosesseihin vaikuttavia geenejä (downstream 
genes) tutkimalla niiden ilmentymistä eri vuorokauden aikoina ja useiden päivien ajan 
(Duffield 2003). DNA-mikrosirut ovat pieniä, useimmiten lasisia levyjä, joihin on 
kiinnitetty kustakin tutkittavasta geenistä pieni pätkä sen DNA-sekvenssiä koettimeksi. 
DNA-mikrosirulla voi samasta geenistä olla useita koettimia ja kukin mikrosirulla olevista 
tuhansista pisteistä edustaa yhtä geeniä. Testattavasta näytteestä eristetään lähettiRNA:ta, 
josta tuotetaan käänteiskopiontireaktioiden avulla komplementaarista DNA:ta (cDNA). 
Tämä leimataan joko fluoresoivalla värillä tai biotiinilla ennen sirulle hybridisoitumista. 
Testinäytteen DNA sitoutuu spesifisesti emäsjärjestyksensä mukaisesti mikrosirulla 
olevaan, komplementaariseen koettimeen ja sitoutumisen jälkeen jokaisen sirulla olevan 
pisteen fluoresoivan valon intensiteetti kertoo kyseisen geenin ilmentymisestä ja sen 
tasosta. 

1.4 Liikeaktiivisuus ja sen säätely 
 

D. melanogaster -kärpästen vuorokautinen liikeaktiivisuus on kaksijakoista vakaissa 
valo-pimeäolosuhteissa (LD 12:12). Kyseisen lajin kärpäset ovat aktiivisimmillaan 
aamuisin ja iltaisin. Päivän aikana kärpäsen aktiivisuustaso on alhainen, mikä mahdollistaa 
epäsuotuisten olosuhteiden välttämisen (Klarsfeld ym. 2003) ja yön ajaksi kärpäset 
vajoavat unen kaltaiseen lepotilaan (Hendricks ym. 2000). Tällainen valo-pimeärytmin 
mukainen aktiivisuus voi johtua joko sirkadisen kellon vaikutuksesta tai se voi olla vain 
vaste ympäristön valo-pimeäsykliin (masking) (Dunlap ym. 2003). Se, että kärpäsen 
aktiivisuusrytmi säilyy pidettäessä kärpäsiä täysin pimeässä, viittaa ensimmäiseen 
vaihtoehtoon (Klarsfeld ym. 2003). Sirkadisen kellon period-geenissä esiintyvät mutaatiot 
vaikuttavat kuitenkin vain ilta-aktiivisuuden ajoittumiseen, ei aamuaktiivisuuden 
ajankohtaan (Hamblen-Coyle ym. 1992). Havainnot kärpästen (Klarsfeld ym. 2003) ja 
jyrsijöiden kaksijakoisesta aktiivisuuskäyttäytymisestä (Pittendrigh & Daan 1976) ovat 
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johtaneet ajatukseen sirkadisen kellon jakautumisesta kahteen komponenttiin, joista toinen 
säätelee aamu-aktiivisuutta ja toinen ilta-aktiivisuutta.  Neurologisten tutkimusten 
perusteella on selvinnyt, että aamu- ja ilta-aktiivisuuden säätely tapahtuu eri 
neuroniklustereissa (Stoleru ym. 2004, Grima ym. 2004): aamuaktiivisuuden säätely 
tapahtuu vatsan puoleisissa ventraalilateraalineuroneissa (LNv) ja ilta-aktiivisuuden säätely 
selän puolella sijaitsevissa dorsaalilateraalineuroneissa (LNd). Oletettavasti edellä mainitut 
neuroniklusterit säätelevät liikeaktiivisuutta erilaisten neurohormonien ja synaptisten 
välittäjäaineiden avulla. Pigment-dispersing factor -geenin koodaama, välittäjäaineena 
toimiva neuropeptidi PDF osallistuu todennäköisesti liikeaktiivisuuden säätelyyn varsinkin 
aivojen dorsaalialueella. Muita liikeaktiivisuuden säätelyreittiin mahdollisesti liittyviä 
proteiineja ovat neurofibromatosis-1-, Slowpoke binding protein- ja ebony-geenien 
koodaamat tuotteet (Chang 2006). 

1.5 Pro gradu -työn tavoitteet 
 

Pro gradu -työni on osa käynnissä olevaa tutkimusta, jossa jäljitetään eri 
maantieteellisiltä alueilta peräisin olevissa Drosophila montana -populaatioissa 
tapahtuneita muutoksia geenien toiminnan tasolla mikrosirutekniikan avulla. Tutkimuksen 
kohteena on muun muassa sirkadiseen kelloon ja lisääntymislepokauteen liittyviä geenejä. 
Pro gradu -työni tarkoituksena oli selvittää sirkadista kelloa säätelevien geenien 
toimintajärjestys ja niiden keskinäiset vuorovaikutukset lähinnä D. melanogaster -lajilla, 
joka on toiminut yhtenä sirkadisen kellon tutkimuksen malliorganismina. Lisäksi 
tavoitteena oli etsiä erityisesti geenejä ja säätelyreittejä, joiden avulla sirkadinen kello 
säätelee liikeaktiivisuutta.  
 

Drosophila virilis -lajiryhmään kuuluvalla, pohjoiselle pallonpuoliskolle levinneellä 
D.  montana -mahlakärpäsellä on valojaksoisuuteen perustuva lisääntymislepokausi. Paljon 
tutkitulla D. melanogaster -lajilla lisääntymislepokauden esiintyminen on heikompaa ja se 
purkautuu helposti lämpötilan noustessa (Saunders ym. 1989). Lisääntymislepokausi 
mahdollistaa D. montana -mahlakärpäsen sopeutumisen myös kylmiin olosuhteisiin 
(Throckmorton 1982), mikä tekee siitä erityisen kiinnostavan tutkimuskohteen. D. 
montana -lajin geneettistä taustaa ei vielä tunneta hyvin, mutta tutkimuksissa voidaan 
hyödyntää saatavilla olevaa geneettistä tietoa D. melanogaster - ja D. virilis -lajeilta. D. 
melanogaster -lajin koko genomi on sekvensoitu ja suuri määrä sen geeneistä ja niiden 
tehtävistä tunnetaan. Myös D. virilis -lajin genomi on sekvensoitu kokonaan, vaikkei sen 
geenien tehtäviä ja sijaintia vielä tunnetakaan. 
 

Sirkadisen kellon säätelyreitteihin kuuluvia geenejä, niiden toimintajärjestystä sekä 
sirkadisen kellon säätelyn alaisina olevia, liikeaktiivisuuteen vaikuttavia geenejä jäljitettiin 
kirjallisuuden sekä erilaisten tietokantojen avulla. Lisäksi geeneille suunniteltiin alukkeet 
kolmen geenialueen (oligon) monistamista varten D. montana -lajilla. Tämän jälkeen 
geenialueet monistettiin ja sekvensoitiin geenisekvenssin selvittämiseksi. Monistettuja 
oligoja tullaan myöhemmin käyttämään mikrosiruilla koettimina. Pro gradu -työssäni 
kerättyjä tietoja sirkadisen kellon geenien ilmentymisjärjestyksestä ja keskinäisistä 
vuorovaikutuksista käytetään apuna mikrosirukokeista saatavan tiedon tulkinnassa. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Laboratoriomenetelmät 

2.1.1 Alukkeiden suunnittelu 
 

Hain kirjallisuuden perustella valitut, sirkadisen kellon säätelyn alaisena olevat ja 
liikeaktiivisuuteen vaikuttavat geenit FlyBase (http://flybase.bio.indiana.edu)-tietokannasta 
D. melanogaster -lajilta. Työssä käytetyt geenit ja niiden tunnusnumerot FlyBase-
tietokannassa on esitetty taulukossa 1. Kyseisten geenisekvenssien lähettiRNA-alueet 
kopioitiin UCSC:n GenomeBrowser-ohjelmaan (http://genome.ucsc.edu/cgi-
bin/hgGateway). GenomeBrowser-ohjelman avulla D. melanogaster -lajin geenisekvenssit 
linjattiin D. virilis -lajin genomin kanssa. Linjauksessa käytetyt menetelmät on kuvattu 
tarkemmin Tiina Salmisen pro gradu -työssä (Salminen 2007). Kunkin geenin linjauksesta 
valitsin konservatiivisimmat alueet, joille suunnittelin alukkeet kolmen geenialueen eli 
oligon monistamiseksi. Kullekin geenialueelle suunniteltiin DNA-sekvenssiä sekä 5’→3’-
suuntaan monistava F-aluke että 3’→5’-suuntaan monistava R-aluke. Alukkeiden 
suunnittelussa otin huomioon, että F- ja R-alukkeiden GC-pitoisuus olisi mahdollisimman 
sama, mikä on tärkeää alukeparin toimivuuden ja polymeraasiketjureaktioiden (PCR) 
onnistumisen kannalta. Suunnittelun jälkeen alukkeet tilattiin TAG Copenhagen AS -
yritykseltä. Valmiista alukkeista valmistettiin 50 µM varastoliuos liuottamalla kuivatut 
alukkeet 100 µl steriiliä vettä. Käyttöliuoksen (10 µM) saamiseksi sekoitettiin 20 µl 
varastoliuosta ja 80 µl steriiliä vettä. Suunnitellut alukkeet ja niiden emäjärjestys on 
esitetty liitteessä 1.  
 

Taulukko 1. Alukkeiden suunnitteluun valitut geenit ja niiden FlyBase-tietokannan 
tunnistenumerot. 

Geenin lyhenne Geenin nimi   Geenin FlyBase- tunnusnro 
tws    twins     FBgn0004889 
wbd widerborst     FBgn0027492 
Slob Slowpoke binding protein     FBgn0024290 

Dsor1 Downstream of raf1     FBgn0010269 
Mekk1      FBgn0024329 
Mpk2       FBgn0015765 
Pdp1 PAR-domain protein 1     FBgn0016694 
jet jetlag      FBgn0031652 

 

2.1.2 Työssä käytetyt Drosophila-kannat 
 

Suunnitteltujen alukeparien avulla geeneistä monistettin kolme geenialuetta eli 
oligoa D. montana -, D. virilis -, D. melanogaster - ja D. pseudoobscura -lajeilta, mikä 
mahdollisti kyseisten alukeparien toimivuuden vertailun eri lajien välillä. Lisäksi D. 
montana -lajilta monistetut geenialueet sekvensoitiin emäsjärjestyksen selvittämiseksi. 
Työssä käytetty DNA eristettiin taulukossa 2 esitetyistä laboratoriossa kasvatetuista 
Drosophila-kannoista. 
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Taulukko 2. DNA:n eristyksessä käytetyt Drosophila-lajien kannat, alkuperät ja tyypit. Kannat 
koostuivat yhden luonnosta pyydystetyn, hedelmöitetyn naaraan jälkeläisistä. 

Laji Kanta  Alkuperä Keräysvuosi 
 
D. montana 

 
O3F80 

 
Oulanka,  
Suomi  

 
2003 

    
D.  virilis V-ZZ-01 Zeziping, China 2001 

    
D. melanogaster 14021-

02311.00 
Hawaiji, USA 1955 

    
D. pseudoobscura 14011-

0121.88            
Edo de Mexico, 
Meksiko 

1958 

 

2.1.3  DNA:n eristäminen ja geenialueiden monistaminen polymeraasiketjureaktion 
(PCR) avulla 

 

DNA eristettiin edellä mainituista lajeista kloroformi-isoamyylialkoholi-
menetelmällä (Sambrook ym. 1989) ja eristyksen onnistuminen tarkistettiin 1,5 % 
agaroosigeelillä. Geenialueet monistettiin suunnitelluilla alukkeilla polymeraasi-
ketjureaktion (PCR) avulla. PCR-reaktioissa käytettiin 20 µl reaktioseosta, joka sisälsi 1 x 
puskuriliuosta, 200 µM jokaista dNTP:tä, 1,5 mM MgCl2, 2 U DNA-polymeraasia ja 
steriiliä vettä. Reaktioseoksessa käytettiin Biotools-reagensseja. Lisäksi kuhunkin 
reaktioon lisättiin 1 µM sekä 5’- että 3’ -suuntaan monistavia spesifisiä alukkeita. PCR-
reaktioissa käytettiin lisäksi sekä positiivista että negatiivista kontrollia. Positiivisena 
kontrollina toimi jokin tunnettu, D. montana -lajilla toimivaksi todettu alukepari yhdessä 
D. montana -lajin DNA:n kanssa. Negatiivinen kontrolli sisälsi kaikki positiivisen 
reaktioseoksen reagenssit ilman monistettavaa DNA:ta. PCR-reaktioissa käytettiin 19 µl 
reaktioseosta ja 1 µl genomista DNA:ta. Alukeparien toimivuus testattiin kaikilla neljällä 
Drosophila -lajilla. PCR-reaktiot suoritettiin GeneAmp PCR system 9700 -laitteistolla 
(Applied Biosystems). Kaikki alukeparit testattiin aluksi perusohjelmalla, jossa DNA-
juosteiden denaturoitiin ensin +94○C:ssa viiden minuutin ajan. Tämän jälkeen seuraavat 
reaktiot toistuivat syklisesti 35 kertaa. Ensin lämpötila nousi +94○C:seen 30 sekunnin 
ajaksi, jolloin DNA denaturoitui ja sen vastinjuosteet irtosivat toisistaan. Tämän jälkeen 
tapahtui alukkeiden sitoutuminen DNA-juosteisiin (annealing) +53○C:ssa (TA-
sitoutumislämpötila) 30 sekunnin ajan. Alukkeiden sitoutumisen jälkeen geenialueiden 
monistaminen (ekstensio) tapahtui DNA-polymeraasin avulla +72○C:ssa 30 sekunnin 
aikana. Syklien päätyttyä suoritettiin vielä loppuekstensio +74○C:ssa 10 minuutin ajan. 
PCR-reaktioiden lopuksi lämpötila laski +20○C:een.  PCR-reaktioiden toimivuus 
tarkistettiin 1,5 % agaroosigeelillä. Mikäli alukepari ei tuottanut PCR-tuotetta +53○C:n 
sitoutumislämpötilassa (TA), PCR-oloja optimoitiin joko nostamalla tai laskemalla kyseistä 
lämpötilaa tapauskohtaisesti. Alukeparien toimivuus ja niiden sitoutumislämpötilat on 
esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Työssä käytettyjen alukeparien toimivuus ja niiden sitoutumislämpötilat PCR-
reaktioissa tutkituilla lajeilla. 

Geenit  D. montana D. virilis D. melanogaster D. pseudoobscura TA-lämpötila 
        (ºC) 

        
Dsor1 1FR      x      x         -          - +53  
 2FR      x      x        x          x +53  
 3FR      x      x        x          - +53  
       
Slob 1FR      x                       x         x                                      -  +49  
 2FR        x      x         x          - +53  
 3FR      x                          x                x          - +49  
       
tws 1FR      x      x                    x                                      x +49  
 2FR      x      x         x          x +50  
 3FR      x      x         x          x +53  
       
wdb 1FR      x      x             x           x +55  
 2FR      x      x         x          -1) +55  
 3FR      x      x                  x          -  +53  
       
Mpk2 1FR      x      x         -2)           -2)  +53  
 2FR      x                     x          -          - +55  
 3FR      x                     x         -3)          - +49 
       
Mekk1 1FR      x       x          x                                         x +53 
 2FR      x      x          x          x +53  
 3FR         x      x          x          x +53  
       
Pdp1 1FR      -1)                      x                     x          x +52 
 2FR      -      - 1)                 -1)          -1) +52 
       
jet 1FR                     -      x           -          - +52 
 2FR     -      x1)           -          - +53 
 3FR     -      x           x          x +52 

 
-  alukkeet eivät tuottaneet tuotetta 
1) Heikko tuote 
2) Suurikokoinen tuote 
3) Kaksi tuotetta 

2.1.4 PCR- tuotteiden puhdistaminen Exo-SAP-entsyymeillä 
 

PCR-tuotteiden puhdistuksessa käytettiin Exonuclease Ι (Exo) ja Shrimp alkaline 
phosphate (SAP) -entsyymejä. Puhdistuksessa käytettävä entsyymiseos valmistettiin 24 
näytettä varten sekoittamalla 0,5 µl Exonuclease Ι -entsyymiä, 10 µl Shrimp alkaline 
phosphate -entsyymiä sekä 89 µl steriiliä vettä. Puhdistuksessa käytettiin 10 µl PCR-
tuotetta ja 4 µl edellä mainittua entsyymiseosta. Puhdistuksessa käytettiin 
puhdistusohjelmaa, jossa lämpötila oli ensin +37○C:ssa 60 minuutin ajan, ja nousi sitten 
+80○C:een 15 minuutin ajaksi. Lopuksi puhdistusohjelman lämpötila laski +20○C:een. 
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2.1.5 Sekvensointireaktiot, niiden puhdistaminen sekä geenialueiden sekvensointi 
ABI3100-kapillaarilaitteistolla 

 

Sekvensointireaktioissa käytettävä sekvensointireaktioseos sisälsi yhtä näytettä 
kohden 0,5 µl 25 x sekvensointi pre-mixiä, 3,75 µl 5 x puskuria, 1 µl kutakin aluketta ja 
11,75 µl steriiliä vettä. Sekvensointireaktioseosta varten alukkeiden 10 µM 
käyttöliuoksesta laimennettiin 3,2 µM alukeliuoksia sekoittamalla 32 µl 10 µM 
käyttöliuosta ja 68 µl steriiliä vettä. Sekvensointireaktioissa käytettiin 17 µl 
sekvensointireaktioseosta ja 3 µl puhdistettua PCR-tuotetta. Sekvensointiohjelmassa 
lämpötila nousi ensin +96○C minuutin ajaksi. Sen jälkeen toistuivat syklisesti 25 
kierroksen ajan seuraavat lämpötilan muutokset. Ensin lämpötila oli +96○C 10 sekunnin 
ajan, laskien sen jälkeen +50○C:een 5 sekunnin ajaksi ja nousten lopuksi +60○C:een neljän 
minuutin ajaksi. Lopuksi lämpötila laski +20○C:een. Sekvensointireaktiotuotteiden 
puhdistaminen tehtiin Sephadex® G-50 (Sigma aldrich) -menetelmän avulla. 5% 
Sephadex-liuosta pipetoitiin Sephadex-kolumneihin 650 µl, jonka jälkeen kolumneja 
sentrifugoitiin kolmen minuutin ajan 2500 rpm. Kolumnit siirrettiin eppendorf-putkiin ja 
Sephadex-patsaan keskelle pipetoitiin 20 µl sekvensointinäytettä. Eppendorf-putkia 
sentrifugoitiin kolme minuuttia 2500 rpm, minkä jälkeen sekvensointinäytteitä kuivattiin 
huoneenlämmössä noin 12 tunnin ajan. Kuivatut sekvensointinäytteet liuotettiin 10 µl 
formamidia, minkä jälkeen ne sekvensoitiin ABI 3100 -kapillaarilaitteistolla erillisen 
ohjeen mukaisesti (Kankare 2005). Kunkin alukeparin tuottama PCR-tuote sekvensointiin 
erikseen kummallakin alukkeella. 

2.1.6 Geenisekvenssien analysointi Sequencing Analysis ja BioEdit -ohjelmilla 
 

Saadut geenisekvenssit analysoitiin Sequencing Analysis -ohjelman avulla ja 
emästen oikeellisuus tarkistettiin elektroferogrammin avulla. BioEdit-ohjelmassa kunkin 
geenialueen sekä F- että R-suuntaan monistetut geenisekvenssit tarkistettiin, huonot alku- 
ja loppusekvenssit poistettiin ja mahdolliset epäselvät emäkset korjattiin oikeiksi. Tämän 
jälkeen R-sekvenssi käännettiin vastinsekvenssikseen (reverse complement) ja linjattiin F-
sekvenssin kanssa. Linjatussa geenisekvenssissä mahdollisesti havaitut virheet korjattiin ja 
linjauksesta tehtiin konsensussekvenssi. Konsensussekvenssin oikeellisuus tarkistettiin 
linjaamalla se FlyBase-tietokannassa D. melanogaster -lajin annotoituja eli tunnettuja 
geenejä vasten.  
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3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

3.1 Sirkadisen kellon pääsäätelyreitit  
 

Yksilön sirkadisen kellon geenit ja niistä muodostuvat säätelyreitit voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään, joista tärkeimmän ryhmän muodostavat kellon ydinosan (pacemaker) 
säätelyreitit, jotka luovat sekä biokemiallisen että geneettisen pohjan kellon toiminnalle 
(Dunlap 1999). Tämän lisäksi tärkeitä ovat ympäristön viestejä, kuten mm. valo- ja 
lämpötilasignaaleja ydinosalle välittävät säätelyreitit (input pathways), joiden olemassaolo 
mahdollistaa solun sisällä toimivan ydinosan synkronoitumisen ympäristön muuttuviin 
olosuhteisiin ja yksilön käyttäytymisen muokkaamisen vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi 
(Dunlap 1999). Olennaisia sirkadisen kellon toiminnassa ovat lisäksi ne säätelyreitit 
(output pathways), joiden avulla sirkadinen kello säätelee yksilön fysiologiassa ja 
käyttäytymisessä vuorokauden aikana tapahtuvia rytmisiä muutoksia kuten esimerkiksi 
liikeaktiivisuutta (Dunlap 1999). Seuraavaksi pääasiassa käsittelen sirkadisen kellon 
ydinosaan liittyviä geenejä ja niistä muodostuvia säätelyreittejä. 

   

Sirkadisen kellon ydinosan toiminta perustuu niin alkeellisilla bakteereilla kuin 
ihmisilläkin useista eri geeneistä ja niiden proteiinituotteista muodostuviin säätelyketjuihin 
(Young & Kay 2001). Osa säätelyketjuun kuuluvien geenien koodaamista proteiineista 
toimii positiivisina säätelyproteiineina, jotka aktivoivat muiden kellon ydinosaan 
kuuluvien geenien ilmentymistä (Dunlap ym. 1999). Näin syntyvät proteiinit toimivat 
taasen negatiivisina säätelyproteiineina ja estävät säätelyketjun aloittaneiden, positiivisten 
säätelyproteiinien toimintaa vuorokauden myöhäisemmissä vaiheissa. Negatiivisten 
säätelyproteiinien hajoaminen vielä myöhäisemmässä vaiheessa johtaa säätelysilmukan 
käynnistymiseen uudelleen (Dunlap ym. 1999). Edellä mainittu säätelymekanismi tuottaa 
sirkadisen kellon ydinosaan kuuluvien geenien lähettiRNA- ja proteiinitasoissa havaittavat 
sykliset muutokset yhden vuorokauden aikana (Cyran ym. 2003).  

3.2 Ydinosaan liittyvät säätelyketjut 
 

Drosophila-kärpästen sirkadisen kellon ydinosa muodostuu kahdesta toisiinsa 
liittyneestä ja useita geenejä sisältävästä säätelyketjusta. Näiden ketjujen keskeisimmän 
osan muodostavat dClock (dClk) - ja cycle (cyc) -geenit, joiden proteiinituotteet dCLK ja 
CYC toimivat  positiivisina säätelyproteiineina (Glossop ym. 1999, Allada ym. 2001, 
Cyran ym. 2003) (Kuva 1.). dCLK- ja CYC-proteiinit muodostavat heterodimeerin, joka 
aktivoi ydinosan säätelyketjuihin kuuluvien period (per)-, timeless (tim)-, vrille (vri)- ja 
PAR-domain protein 1 (Pdp1) -geenien ilmentymistä sitoutumalla niiden 
promoottorialueelle (Allada ym. 1998, Blau & Young 1999, Cyran ym. 2003). Kahdesta 
säätelyketjusta koostuva sirkadisen kellon säätelymekanismi mahdollistaa sekä yhden 
vuorokauden pituisen ajanjakson mittaamisen että sisäisen kellon tarkan ajastamisen 
ympäristön vaihteleviin olosuhteisiin. Kyseistä säätelymekanismia on Drosophila-
kärpästen lisäksi havaittu useilla muillakin lajeilla, kuten nisäkkäillä ja Arabidopsis-suvun 
kasveilla (Collins & Blau 2007).   
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Kuva 1. Sirkadisen kellon molekulaarinen rakenne Drosophila-kärpäsillä, sekä kelloon keskeisesti 
liittyvät geenit ja niiden proteiinituotteet (Cyran ym. 2003). 

3.2.1 dClock ja cycle-geenit 
 

 dClock- ja cycle-geenien koodaamat  dCLK- ja CYC-proteiinit kuuluvat bHLH-PAS 
-transkriptiofaktoriproteiiniperheeseen (Crews & Fan 1999). dCLK- ja CYC-proteiinit 
sisältävät sekä PAS (PER-ARNT-SIM) -domeenin, jonka avulla ne pystyvät sitoutumaan 
toisiinsa heterodimeerin muodostamiseksi, että bHLH (basic helix-loop-helix) -domeenin, 
joka mahdollistaa niiden sitoutumisen aktivoimiensa geenien promoottorialueelle 
(Stanewsky 2003). Kyseiset geenit ovat tärkeitä Drosophila-kärpästen sirkadisen kellon 
toiminnalle ja niissä esiintyvät mutaatiot vaikuttavat yksilön useisiin sirkadisen kellon 
ohjaamiin käyttäytymisrytmeihin, kuten liikeaktiivisuus- ja kuoriutumisrytmeihin (Rutila 
ym. 1998, Stanewsky 2003). dClk-geenin lähettiRNA-taso vaihtelee rytmisesti soluissa 
vuorokauden aikana siten, että taso on huipussaan myöhäisestä yöstä aikaiseen aamuun 
saakka, minkä jälkeen se laskee päivän ja alkuillan ajaksi (Bae ym. 1998, Darlington ym. 
1998) (Kuva 2.). dCLK-proteiinitasot vaihtelevat soluissa syklisesti vuorokauden sisällä 
(Bae ym. 1998, Lee ym. 1998). Cycle-geenin sen sijaan ilmentyy tasaisesti soluissa koko 
vuorokauden ajan (Rutila ym. 1998) ja vastaavasti CYC-proteiinin määrä soluissa säilyy 
vakiona (Bae ym. 2000) (Kuva 2.).  

                     
                        Aika (h) 

Kuva 2. dClock-, cycle-, period- ja timeless-geenien lähettiRNA:n ja proteiinien 
esiintymisajankohdat 24 h ajanjakson aikana (muokattu Dunlap 1999). 
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Proteiinien toimintaa ja aktiivisuutta soluissa säädellään yleisesti fosforyloinnin 
avulla ja myös dCLK-proteiini fosforyloituu rytmisesti vuorokauden aikana (Lee ym. 
1998, Yu ym. 2006). dCLK-proteiinin fosforyloitumiseen johtavat säätelyreitit ja niille 
kuuluvat proteiinikinaasit ovat vielä osittain selvittämättä (Weber ym. 2006). 
Kalsiumsäätelyreiteille (calcium signalling pathways) kuuluva CaMK ІІ -proteiinikinaasi 
(calcium/calmodulin-dependent kinase) fosforyloi dCLK-proteiinia ja kyseiset säätelyreitit 
vaikuttavat dCLK/CYC-dimeerin aktiivisuuteen (Weber ym. 2006). Lisäksi CaMK ІІ -
kinaasin toiminnan esto johtaa dCLK/CYC-dimeerin inaktivoitumiseen (Weber ym. 2006). 
Syklisiä nukleotidejä, kuten syklistä AMP:tä (cAMP) sisältävät säätelyreitit (cyclic 
nucleotide signalling pathways) osallistuvat myös sirkadisen kellon säätelyyn (Majercak 
ym. 1997). Näihin säätelyreitteihin kuuluvien kinaasien (cyclic nucleotide-dependent 
kinases) toiminnan estyminen johtaa dCLK/CYC-dimeerin inaktivoitumiseen ja kyseisille 
säätelyreiteille kuuluva PKA-kinaasi aktivoi fosforyloimalla dCLK/CYC-dimeeriä (Weber 
ym. 2006) (Kuva 3.). Myös Ras/MAPK-säätelyreitit säätelevät CLK/CYC-kompleksin 
aktiivisuutta (Weber ym. 2006). Ras/MAPK -säätelyreitille kuuluvat aktiiviset Ras-, 
MEK1- ja ERK2-proteiinit aktivoivat dCLK/CYC-dimeerin toimintaa, kun taas samalle 
säätelyreitille kuuluva MEKK1 estää dCLK/CYC-proteiinikompleksin toimintaa (Weber 
ym. 2006) (Kuva 3.). Lisäksi ERK2-proteiini pystyy suoraan fosforyloimaan dCLK-
proteiinia ja säätelemään siten sen toimintaa (Weber ym. 2006). 

 
 

Kuva 3. Tunnetut CLK/CYC-proteiinikompleksia säätelevät kinaasit ja niistä muodostuvat 
säätelyreitit (muokattu Weber ym. 2006).  

3.2.2 vrille ja PAR-domain protein 1 -geenit 
 

Toisen Drosophila-kärpästen sirkadisen kellon ydinosan säätelyketjuista 
muodostavat dClock-, cycle-, vrille- ja PAR-domain protein 1 -geenit (Cyran ym. 2003) 
(Kuva 1.). dClock-geenin koodaama proteiinituote CLK aktivoi itsensä säätelytekijöinä 
toimivia vrille- ja PAR-domain protein 1 -geenien ilmentymistä, joka johtaa niitä 
vastaavien VRI- ja PDP1-proteiinituotteiden synteesiin (Cyran ym. 2003). VRI- ja PDP1-
proteiinit kuuluvat bZip (basic leucine zipper) -säätelytekijöihin (George and Terracol 
1997) ja ne saavat aikaan dClock-geenin rytmisen ilmentymisen vuorokauden aikana (Bae 
ym. 1998, Darlington ym. 1998, Cyran ym. 2003). VRI- ja PDP1-proteiinit omaavat 
vastakkaiset tehtävät dClock-geenin ilmentymisen säätelijöinä siten, että PDP1 toimii 
dClock-geenin ilmentymisen aktivoijana ja VRI sen estäjänä (Cyran ym. 2003) (Kuva 1.). 
dCLK/CYC-dimeeri sitoutuu vrille- ja PAR-domain protein 1 -geenien promoottorialueille 
aktivoiden niiden transkription keskipäivällä (Blau & Young 1999, McDonald & Rosbash 
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2001, Cyran ym. 2003). vrille-geenin lähettiRNA-taso on huipussaan 3-6 tuntia 
aikaisemmin kuin Pdp1-geenin lähettiRNA-taso, mikä johtaa vastaavien proteiinien 
eriaikaiseen esiintymiseen sytoplasmassa (Cyran ym. 2003) (Kuva 4.). vrille-geenin 
lähettiRNA:n aikaisempi ilmestyminen soluun voi johtua joko vrille-geenin vahvemmasta 
promoottorialueesta tai sen lähettiRNA:n nopeammasta hajoamisesta solussa (Cyran ym. 
2003). VRI-proteiinin on lisäksi havaittu fosforyloituvan solussa, mikä voi johtaa sen 
nopeampaan hajoamiseen (Cyran ym. 2003, Glossop ym. 2003). Sekä VRI- että PDP1-
proteiinit sisältävät hyvin konservoituneen DNA-sitoutumisdomeenin, jonka avulla ne 
sitoutuvat dClk-geenin promoottorissa olevaan säätelykohtaan (Lin ym. 1997, Cyran ym. 
2003). Eri transkriptioajankohdista johtuen VRI-proteiinia kerääntyy ensimmäisenä 
sytoplasmaan, mistä se siirtyy tumaan ja estää dClk-geenin ilmentymisen. PDP1-proteiini 
puolestaan aktivoi dClk-geenin ilmentymisen uudelleen myöhemmin keskiyöllä kun VRI:n 
aiheuttama estovaikutus on loppunut. Vaikka dClk-geenin ilmentyminen ja vastaavan 
CLK-proteiinituotteen synteesi alkaa jo yöllä mm. PDP1-proteiinin aktivoimana, tuotettu 
CLK-proteiini on toimintakyvytön solussa esiintyvän period-geenin koodaaman PER-
proteiinin vuoksi, mikä estää dCLK-proteiinin toiminnan (Cyran ym. 2003). Aamulla PER-
proteiinin hajotessa dCLK muuttuu aktiiviseksi ja muodostaessaan jälleen heterodimeerin 
CYC-proteiinin kanssa se pystyy aktivoimaan sekä per/tim-geenien että vri/Pdp1-geenien 
ilmentymisen (Cyran ym. 2003). vrille-geenin toiminta on tärkeää sirkadisten rytmien 
ylläpidolle, sillä sen toiminnan häiriöt aikaansaavat muutoksia liikeaktiivisuusrytmissä tai 
aiheuttavat sen täydellisen häviämisen (Blau & Young 1999). 

 

 

Kuva 4. VRI- ja PDP1-proteiinien määrä solussa 24 h pituisen valo-pimeäjakson (12:12) aikana 
suhteessa toisiinsa ja dClk-geenin lähettiRNA:n määrään. ZT=zeitgeber time, ZT=0 
valojakson alku; ZT= 12 pimeäjakson alku (muokattu Cyran ym. 2003). 

 

3.2.3 period- ja timeless-geenit 
 

period (per) - ja timeless (tim) -geenit muodostavat yhdessä dClock- ja cycle-geenien 
kanssa toisen sirkadisen kellon ydinosaan kuuluvan säätelyreitin (Allada ym. 2001). 
Näiden geenien ilmentyminen riippuu dCLK/CYC-dimeeristä, joka sitoutuu per- ja tim-
geenien promoottorien ns. E-bokseihin (E-box) CACGTG-alueelle (Hao ym. 1997, 
Darlington ym. 1998). dCLK/CYC-dimeeri aktivoi per- ja tim-geenien transkription 
aamupäivällä (Kuva 5.) ja ko. geenien ilmentyminen jatkuu koko päivän ajan (Hardin ym. 
1990, Sehgal ym. 1995, So & Robash 1997). period- ja timeless-geenien lähettiRNA:n ja 
vastaavien proteiinien esiintymisten välillä sytoplasmassa on viivettä, esimerkiksi per-
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geenin lähettiRNA ja PER-proteiini esiintyvät sytoplasmassa noin kuuden tunnin viiveellä 
toisiinsa nähden (Price ym. 1998, Suri ym. 2000). Vaikka per- ja tim-geenien 
ilmentyminen alkaa jo päivällä, PER- ja TIM-proteiinien kerääntyminen sytoplasmaan ja 
niiden siirtyminen tumaan hidastuu päivän aikana niin, että ko. proteiineja esiintyy solussa 
vasta illalla. Tämä johtuu sekä valon vaikutuksesta TIM-proteiiniin (Myers ym. 1996) että 
double-time (dbt) - ja shaggy (sgg) -geenien koodaamien proteiinikinaasien toiminnasta 
(Cyran ym. 2005, Martinek ym. 2001). TIM hajoaa valon vaikutuksesta päivällä, jolloin 
sen määrä sytoplasmassa kasvaa vasta alkuillan aikana (Hunter-Ensor ym. 1996, Lee ym. 
1996, Myers ym. 1996). Valon vaikutus välittyy TIM-proteiiniin lähinnä cryptochrome-
geenin koodaaman CRY-proteiinin kautta (Emery ym. 1998, Ceriani ym. 1999). Tämä 
proteiini toimii fotopigmenttinä sitoutuen valon vaikutuksesta TIM-proteiiniin (Emery ym. 
1998, Ceriani ym. 1999), jolloin TIM-proteiini fosforyloituu ja hajoaa (Naidoo ym. 1999) 
(Kuva 5.). TIM-proteiinin hajoamiseen proteosomin välityksellä johtavalla säätelyreitillä 
toimii mm.  jetlag-geenin koodaaman JET-proteiini (Koh ym. 2006). 
 

DBT-proteiinikinaasi puolestaan fosforyloi päivän aikana ilman TIM:iä esiintyvää 
PER-proteiinia, mikä johtaa PER-proteiinin hajoittamiseen ubikitiiniproteosomi-
säätelyreitillä (Grima ym. 2002, Ko ym. 2002) (Kuva 5.). Kyseisellä säätelyreitillä toimiva, 
supernumerary limbs -geenin koodaama SLMB-proteiini on vuorovaikutuksessa 
hyperfosforyloituneen PER-proteiinin kanssa ja stimuloi PER:in hajoittamista. 
Mahdollisesti SLMB-proteiinin toiminnan vaikutuksesta 26S proteosomi tunnistaa 
fosforyloidun PER-proteiinin hajoittaen sen (Ko ym. 2002). Alkuillan aikana TIM-
proteiinia alkaa kerääntyä sytoplasmaan ja liittyessään PER-proteiinin kanssa 
heterodimeeriksi se estää PER-proteiinin fosforyloinnin, jolloin PER-proteiinia ei enää 
hajoiteta (Kloss ym. 1998, Price ym. 1998).  
 

 Dbt-geenin lähettiRNA ja DBT-proteiinitasot pysyvät vakiona vuorokauden ajan, 
joten Double-time -geenin transkriptio ei ole sirkadisen kellon säätelyn alaisena (Kloss ym. 
1998, 2001). DBT-proteiinin solun sisäinen sijainti vaihtelee vuorokauden aikana muun 
muassa lateraalineuroneissa ja valoreseptoreina toimivissa soluissa (Kloss ym. 2001). 
Tavallisesti DBT-proteiinia esiintyy soluissa lähinnä tumassa, mutta PER-proteiinin 
kerääntyminen alkuillan aikana sytoplasmaan johtaa DBT-proteiinin siirtymiseen 
sytoplasmaan (Kloss ym. 2001). Double-time -geenissä havaittujen mutaatiot vaikuttavat 
yksilön sirkadisiin käyttäytymisrytmeihin, mikä johtuu todennäköisesti PER-proteiinin 
muuttuneesta fosforyloitumisesta kyseisillä dbt-mutanttiyksilöillä. Esimerkiksi dbtS-
mutanteilla sirkadinen käyttäytymisjakso on noin kuusi tuntia lyhyempi normaaleihin 
yksilöihin verrattuna (Price ym. 1998).  
 

PER-proteiinin kerääntymiseen sytoplasmaan vaikuttaa myös proteiinifosfataasi 2A 
(PP2A) –geenin koodaama PP2A-proteiini, joka defosforyloi PER:iä toimien siten DBT-
proteiinikinaasin vastavaikuttajana (Sathyanarayanan ym. 2004) (Kuva 5.). Luultavasti 
PP2A:n tehtävänä on sekä ajoittaa PER:n tumaan pääsyä että stabilisoida tumassa olevaa 
PER:iä (Sathyanarayanan ym. 2004, Cyran ym. 2005).  PP2A-proteiini on 
heterotrimeerinen entsyymi, joka koostuu hyvin konservoituneesta katalyyttisestä 
alayksiköstä (C), vaihtelevasta säätelyalayksiköstä (B) sekä rakennealayksiköstä (A) 
(Groves ym. 1999). A-alayksikkö muodostaa tukirangan, johon B- ja C-alayksiköt 
kiinnittyvät (Groves ym. 1999). Proteiinifosfataasi 2A:n säätelyalayksiköitä koodaavien 
twins- (tws)/pr55 ja widerborst (wdb)/B56-2-geenien ilmentyminen on sirkadisen kellon 
säätelyn alaisena (Sathyanarayanan ym. 2004). 
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kaseiinikinaasi 2 (CK2) -geenin koodaama, holoentsyymi CK2-proteiinikinaasi 
fosforyloi PER- ja TIM-proteiineja edistäen mahdollisesti niiden pääsyä tumaan, joskin se 
fosforyloi enemmän PER:iä kuin TIM:iä (Lin ym. 2002a). CK2-kinaasin fosforylointi 
saattaa toimia PER- ja TIM-proteiinien tumaankuljetusssignaalina ja esteenä kyseisten 
proteiinien hajoittamiselle (Lin ym. 2002a) (Kuva 5.). CK2-proteiinikinaasi on 
todennäköisesti tärkeä osa sirkadisen kellon ydinosan toimintaa ja se osallistuu 
mahdollisesti lisäksi niihin säätelyreitteihin, joiden avulla ydinosa säätelee yksilön sekä 
fysiologiaan että käyttäytymiseen liittyviä sirkadisia rytmejä (Lin ym. 2002a, Akten ym. 
2003). CK2-proteiinikinaasi muodostuu kahdesta katalyyttisestä α-alayksiköstä sekä 
kahdesta β-säätelyalayksiköstä (Meggio & Pinna 2003). Mutaatiot kyseisissä alayksiköissä 
johtavat muutoksiin sekä PER-proteiinin tumaan siirtymisen ajankohdassa että yksilön 
sirkadisen vuorokauden pituudessa; esimerkiksi CK2αTik-mutaatio johtaa PER:in 
siirtymiseen tumaan normaalia myöhemmin ja siten pidentyneeseen sisäiseen 
vuorokauteen (Lin ym. 2002a, Akten ym. 2003).  
 

shaggy-geenin koodaama SGG-kinaasi fosforyloi TIM-proteiiniä edistäen sen 
tumaan pääsyä (Martinek ym. 2001) (Kuva 5.) SGG-kinaasin toiminta saa TIM:issä aikaan 
muutoksen, joka mahdollistaa sen pysymisen tumassa, sillä ilman kyseisen kinaasin 
toimintaa TIM-proteiinia on havaittavissa vain sytoplasmassa (Martinek ym. 2001). TIM 
vaatii myös PER-proteiinin läsnäolon kerääntyäkseen tumaan, sillä ilman PER:iä TIM-
proteiini joko kuljetetaan aktiivisesti pois tumasta tai hajoitetaan (Ashmore ym. 2003, 
Cyran ym. 2005). SGG-proteiinikinaasi fosforyloi vain TIM-proteiinia, eikä sillä ole 
huomattu olevan vaikutusta PER-proteiinin stabiilisuuteen tai fosforylointiasteeseen 
(Cyran ym. 2005). shaggy-geenin liiallinen ilmentyminen aikaansaa PER/TIM-dimeerin 
siirtymiseen tumaan noin kolme tuntia normaalia aikaisemmin, mikä johtaa edelleen 
yksilön sisäisen vuorokauden lyhentymiseen (Martinek ym. 2001). SGG-proteiinin 
aktiivisuuden vähentyminen puolestaan johtaa TIM:n vähentyneeseen fosforyloitumiseen, 
jolloin PER/TIM-dimeerin siirtyminen tumaan hidastuu ja yksilön sirkadinen vuorokausi 
pidentyy (Martinek ym. 2001). 
 

per- ja tim-geenien koodamat PER- ja TIM-proteiinit kerääntyvät sytoplasmaan 
alkuillan aikana muodostaen heterodimeerin (Lee ym. 1996, Zeng ym. 1996), joka siirtyy 
tumaan keskiyön aikaan (Curtin ym. 1995) seuranaan DBT-proteiini (Kloss ym. 2001). 
Mahdollisesti myös SGG siirtyy sytoplasmasta tumaan yhtä aikaa PER/TIM-dimeerin 
kanssa (Stanewsky 2003). per- ja tim-geenien lähettiRNA-tasot vähenevät PER/TIM-
dimeerin tumaan siirtymisen jälkeen (Hardin ym. 1990, Sehgal ym. 1995), minkä on 
arveltu johtuvan siitä, että joko PER/TIM-dimeeri tai PER yksinään pysäyttävät itse per- ja 
tim-geenien transkription kiinnittymällä dCLK/CYC-dimeeriin ja estävät näin sen 
sitoutumisen per- ja tim-geenien promoottoreihin (Lee ym. 1999, Bae ym. 2000, Yu ym. 
2006) (Kuva 5.). Tällöin dCLK/CYC-dimeerin aikaansaama per- ja tim-geenien 
transkriptio estyy noin 12 tunnin kuluttua sen aloituksesta (Allada ym. 2001, Bae ym. 
2000). PER-proteiinin on havaittu pystyvän estämään dCLK/CYC-dimeerin toiminnan 
myös ilman TIM-proteiinia (Kloss ym. 1998, Price ym. 1998). Dbt-geenin mutaatiot, jotka 
saavat aikaan DBT-proteiinikinaasin alhaisen määrän soluissa (Kloss ym. 1998, Price ym. 
1998), mahdollistavat myös PER-proteiinin siirtymisen tumaan normaalia aikaisemmin 
ilman TIM-proteiinia (Kloss ym. 1998, Price ym. 1998). Esimerkiksi dbtP-
mutanttiyksilöillä, jotka tuottavat vain hyvin vähän dbt-geenin lähettiRNA:ta ja DBT-
proteiinia, PER-proteiini sijaitsee tumassa (Kloss ym. 1998, Price ym. 1998). Aikaisin 
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aamulla TIM hajoaa jälleen valon vaikutuksesta PER/TIM-kompleksista, jolloin PER 
muuttuu tumassa sijaitsevan DBT-proteiinikinaasin johdosta epästabiiliksi (Rothenfluh ym. 
2000). Tällöin PER/TIM-kompleksin inhiboiva vaikutus dCLK/CYC-dimeeriin lakkaa ja 
kyseinen dimeeri voi aktivoida uudelleen per- ja tim-geenien ilmentymisen (Kloss ym. 
2001).  
 

 

 

Kuva 5. Period- ja timeless-geenien ja vastaavien proteiinien säätelyyn liittyvät geenit ja proteiinit 
sekä niiden vaikutukset. A) dCLK- ja CYC-proteiinit aktivoivat per- ja tim-geenien 
ilmentymisen. Sytoplasmassa TIM hajoaa päivällä CRY-proteiinin ja valon vaikutuksesta, 
jolloin ilman TIM:iä esiintyvä PER fosforyloituu DBT-kinaasin toimesta, joka johtaa PER:n 
hajoitukseen proteosomin välityksellä. Hajoitukseen osallistuu myös SLMB-proteiini. PP2A-
kinaasi toimii DBT-kinaasin toiminnan ehkäisijänä. B) TIM-proteiini kerääntyy illalla 
sytoplasmaan ja estää PER:in hajoituksen, jolloin ne muodostavat kompleksin yhdessä DBT-
kinaasin kanssa ja siirtyvät tumaan estäen dCLK/CYC-dimeerin toiminnan.Tämä johtaa per- 
ja tim-geenien ilmentymisen pysähtymiseen. SGG- ja CK2-kinaasit edistävät PER- ja TIM-
proteiinien tumaan pääsyä. Musta nuoli kuvaa proteiinin toimintaa edistävää vaikutusta, 
punainen viiva estävää vaikutusta (muokattu Kloss ym. 2001, Cyran ym. 2005). 

 

3.3 Liikeaktiivisuus Drosophila-kärpäsellä 
 

Drosophila-kärpästen liikeaktiivisuuden säätely vuorokauden aikana on yksi 
esimerkki sirkadisen kellon ydinosan säätelemästä käyttäytymisestä (Klarsfeld ym. 2003), 
mutta vielä ei tiedetä tarkasti, kuinka kellon ydinosa säätelee kärpästen liikeaktiivisuudessa 
havaittavia sirkadisia rytmejä (output pathways). D. melanogaster -kärpästen 
liikeaktiivisuus jakautuu vuorokauden aikana vakaissa valo-pimeäolosuhteissa (12 h valoa: 
12 h pimeää) kahteen aktiivisuushuippuun, aamuun ja iltaan (Hamblen-Coyle ym. 1992). 
Kärpästen aktiivisuustaso on alhainen päivällä, mikä auttaa niitä selviytymään 
epäsuotuisista olosuhteista, kuten kuivuudesta (Klarsfeld ym. 2003) ja yön ajaksi kärpäset 
vajoavat unen kaltaiseen lepotilaan (Hendricks ym. 2000). Esimerkiksi period-geenin 
toiminnalla on selkeä yhteys ilta-aktiivisuuden ajoittumiseen (Hamblen-Coyle ym. 1992). 
pers-mutaation omaavilla yksilöillä ilta-aktiivisuus ajoittuu aikaisemmaksi kuin villityypin 
yksilöillä ja vastaavasti perL-mutaation omaavat yksilöt ovat aktiivisia myöhempänä illalla. 
Edellä mainitut mutaatiot period-geenissä eivät kuitenkaan vaikuta lainkaan 
aamuaktiivisuuden ajankohtaan (Hamblen-Coyle ym. 1992).   
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Päivänpituuden ja lämpötilan vaihtelu vaikuttaa Drosophila-kärpästen 
liikeaktiivisuuden ajoittumiseen vuorokauden aikana (Majercak ym. 1999, 2004), mikä 
mahdollistaa yksilöiden sopeutumisen ympäristön lämpötilassa havaittaviin 
vuodenaikaismuutoksiin. Lämpötilan laskiessa ilta-aktiivisuus ajoittuu aina aikaisempaan 
ajankohtaan päivästä (Majercak ym. 1999). Drosophila-lajien period-geenin ei-
koodaavassa (untranslated region, UTR) 3’-päässä sijaitsevan dmpi8-intronin (D. 
melanogaster per-introni 8) silmikoitumisella on vaikutusta kärpästen 
aktiivisuuskäyttäytymisen ajankohtaan (Majercak ym. 1999). Ympäristön lämpötilan 
ollessa alhainen, period-geenin lähettiRNA esiintyy enemmän silmikoituneena ns. B-
tyypin lähettiRNA:na, jolloin dmpi8-introni silmikoituu kokonaan pois. B-tyypin 
lähettiRNA johtaa solussa PER-proteiinitason aikaisempaan nousuun päivän aikana 
aiheuttaen yksilön aktiivisuuskäyttäytymisen ajankohdan aikaistumisen. perA- ja perB-
mutanttiyksilöillä, joilla kyseisen dmpi8-intronin silmikoituminen on estynyt, 
aktiivisuuskäyttäytyminen päivän aikana on viivästynyt (Majercak ym. 1999). Lämpimissä 
olosuhteissa period-geenin lähettiRNA puolestaan esiintyy vähemmän silmikoituneena A-
tyypin lähettiRNA:na ja tällöin yksilöt ovat aktiivisempia myöhempään illasta välttäen 
siten kuivumisen (Majercak ym. 1999). Lisäksi valo-olosuhteet vaikuttavat dmpi8-intronin 
silmikoitumiseen niin, että lyhyissä päivänpituuksissa esiintyy period-geenistä B-tyypin 
lähettiRNA:ta, joka johtaa aikaistuneeseen liikeaktiivisuuteen (Majercak ym. 2004).  
norpA-geenissä esiintyvät mutaatiot vaikuttavat kyseisen intronin silmikoitumiseen siten, 
että myös lämpimissä olosuhteissa per-geenistä esiintyy normaalista poiketen B-tyypin 
lähettiRNA:ta, jolloin mutanttiyksilöiden liikeaktiivisuus ajoittuu normaalia aikaisemmaksi 
(Majercak ym. 2004). 
 

Pittendrigh & Daan (1976) tutkivat jyrsijöillä vuorokauden aikana havaittua 
kaksijakoista liikeaktiivisuuskäyttäytymistä ja esittivät hypoteesin, jonka mukaan 
sirkadinen kello jakautuisi kahteen komponenttiin, joista toinen säätelisi aamu-aktiivisuutta 
ja toinen ilta-aktiivisuutta (Pittendrigh & Daan 1976). Tämä hypoteesi selittäisi myös 
Drosophila-kärpäsen kaksijakoisen liikeaktiivisuuskäyttäytymisen. Mahdollisesti ainakin 
period-geeni osallistuu ilta-aktiivisuuden säätelyyn (Helfrich-Förster 2001). Drosophila-
kärpäsen aamu- ja ilta-aktiivisuutta säädellään sirkadisen kellon eri neuroniklustereissa 
niin, että aamuaktiivisuuden säätely tapahtuu vatsan puoleisissa 
ventraalilateraalineuroneissa (LNv) ja ilta-aktiivisuuden säätely selän puolella sijaitsevissa 
dorsaalilateraalineuroneissa (LNd) (Stoleru ym. 2004, Grima ym. 2004). Oletettavasti 
edellä mainitut neuronit säätelevät liikeaktiivisuutta erilaisten neurohormonien ja 
synaptisten välittäjäaineiden avulla (Chang 2006). Aamuaktiivisuutta säätelevissä 
neuroneissa esiintyy Pigment-dispersing factor (Pdf) -geenin koodaamaa 
peptidivälittäjäainetta PDF:ää (Stoleru ym. 2004, Grima ym. 2004), jonka olemassaolo on 
tärkeää Drosophila-kärpäsen liikeaktiivisuusrytmin säilymiselle (Renn ym. 1999, Helfrich-
Förster ym. 2000). Ilta-aktiivisuutta säätelevissä neuroneissa toimivia välittäjäaineita ei 
vielä tunneta tarkkaan, mutta on olemassa viitteitä siitä, että neuropeptidi IPNamidi toimisi 
välittäjäaineena juuri näissä neuroneissa (Shafer ym 2006). Liikeaktiivisuuden 
säätelyreittiin liittyy myös muita geenejä, kuten neurofibromatosis-1-, Slowpoke binding 
protein- sekä ebony-geenit ja niiden koodaamat proteiinit (Chang 2006). 
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3.3.1 Liikeaktiivisuuteen vaikuttavia geenejä 
 

Monet sirkadisen kellon ydinosaan kuuluvat geenit ovat tärkeitä myös Drosophila-
kärpästen liikeaktiivisuusrytmin tuottamisessa. Mutaatiot clock- ja cycle-geeneissä 
aikaansaavat Drosophila-kärpästen aktiivisuuskäyttäytymisen muuttumisen rytmittömäksi 
(Williams & Sehgal 2001). Myös period- ja timeless-geenit vaikuttavat 
liikeaktiivisuusrytmiin (Konopka & Benzer 1971, Sehgal ym. 1994). Lisäksi vrille-geenin 
toiminnanmuutokset aiheuttavat muutoksia yksilöiden liikeaktiivisuusrytmissä tai saavat 
yksilöiden liikeaktiivisuuden muuttumisen kokonaan rytmittömäksi (Blau & Young 1999). 
vrille-geeni ilmentyy aivojen lateraalineuroneissa, jotka tunnetusti säätelevät 
liikeaktiivisuusrytmiä (Blau & Young 1999). Oletettavasti juuri CLK/CYC-dimeeri voisi 
säädellä myös liikeaktiivisuuteen vaikuttavia geenejä ja niistä muodostuvaa 
säätelyverkostoa Drosophila-kärpäsillä, sillä nisäkkäiden sirkadisessa kellossa, joka on 
homologinen kärpästen sisäisen kellon kanssa, dClock- ja cycle-geenejä vastaavat 
ortologiset geenit säätelevät suoraan hermoston välittäjäaineiden toimintaa (Jin ym. 1999). 
 
3.3.1.1 Pigment-dispersing factor -geeni 
 

Oletettavasti sirkadisen kellon neuronit säätelevät liikeaktiivisuutta mm. Pdf -geenin 
koodaaman neuropeptidi PDF:n avulla, joka toimii välittäjäaineena ja esiintyy aivojen 
dorsaalialueen lateraalineuroneiden hermopäätteissä (axon) (Helfrich-Förster 1995). 
Neuropeptidit toimivat usein sirkadisen kellon tiedonvälittäjämolekyyleinä siirtäen 
signaaleja sirkadisen kellon ydinosasta eteenpäin (Helfrich-Förster 2005). PDF toimii 
tärkeässä roolissa normaalin liikeaktiivisuusrytmin aikaansaamisessa Drosophila-
kärpäsillä (Renn ym. 1999, Helfrich-Förster ym. 2000). Sirkadisen kellon säätelemä 
liikeaktiivisuus muuttuu epänormaaliksi Pdf-geenin nollamutaation myötä, jolloin 
normaalisti havaittava aamuaktiivisuus häviää ja ilta-aktiivisuuden ajankohta siirtyy noin 
1,5 tuntia aikaisemmaksi (Renn ym. 1999). Kuitenkaan vielä ei tunneta hyvin niitä 
mekanismeja, joiden kautta PDF vaikuttaa liikeaktiivisuudessa havaittavaan sirkadisen 
rytmin tuottamiseen (Taghert & Shafer 2006). Pdf-geenin lähettiRNA:n määrässä soluissa 
ei ole päivittäistä rytmiä, vaan taso pysyy päivän ajan lähes vakiona (Park & Hall 1998, 
Park ym. 2000a). PDF-neuropeptidi kerääntyy neuroneiden päätteisiin ja erittyy niistä 
rytmisesti aivojen dorsaalialueella siten, että PDF:ää vapautuu eniten öisin (Helfrich-
Förster ym. 2000, Park ym. 2000a). Mahdollisesti sirkadinen kello säätelee PDF:n rytmistä 
kerääntymistä neuroneiden päätteisiin ja tällä hetkellä ainakin osan sirkadiseen kelloon 
kuuluvista geeneistä tiedetään säätelevän sekä Pdf-geenin ilmentymistä että PDF-proteiinin 
toimintaa (Park ym. 2000a). CLK- ja CYC-proteiinit toimivat positiivisina säätelytekijöinä 
Pdf-geenin ilmentymisen säätelyssä, joskin säätely näyttäisi olevan epäsuoraa ja 
tapahtuvan vain tietyssä osassa kärpäsen aivoja (Park ym. 2000a). dClock- ja cycle-geenien 
mutaatiot vaikuttavat Pdf-geenin toimintaan, esimerkiksi ClkJrk-mutanttiyksilöiden aivoissa 
ei esiinny pdf-geenin lähettiRNA:ta tai PDF-proteiinia ja niiden liikeaktiivisuus on 
rytmitöntä (Park ym. 2000a). Cycle0-mutaatiot vaikuttavat myös pdf-geenin 
ilmentymiseen, joskin ei niin voimakkaasti kuin ClkJrk-mutaatiot (Park ym. 2000a). Period-
geenissä esiintyvällä per0-, per01- tai timeless-geenissä olevalla tim0-mutaatioilla ei ole 
vaikutusta Pdf lähettiRNA:n tasoon (Park & Hall 1998, Park ym. 2000a). per01- ja tim0-
mutaatiot vaikuttavat kuitenkin PDF-proteiinitasojen rytmisiin muutoksiin vuorokauden 
aikana tietyissä hermopäätteissä (Park ym. 2000a). Kyseisillä per01- ja tim0-
mutanttiyksilöillä PDF-tasot ovat epänormaalin korkeat öisin, joka voisi viitata siihen, että 
kyseiset mutaatiot estävät PDF:n vapautumisen hermopäätteistä (Park ym. 2000a). On 
myös mahdollista, että PER ja TIM estävät PDF:n inhibiittorina toimivan, vielä 
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tuntemattoman säätelytekijän toimintaa ja ajoittavat näin PDF:n vapautumista 
hermopäätteistä (Park ym. 2000a). vrille -geenin syklinen ilmentyminen on myös tärkeää 
Pdf-geenin ilmentymisen kannalta (Blau & Young 1999). vrille-geenin jatkuva 
ilmentyminen johtaa siihen, että PDF ei keräänny hermosoluihin vaikuttamatta kuitenkaan 
Pdf-geenin lähettiRNA-tasoihin (Blau & Young 1999). clk ja cyc vaikuttavat Pdf-geenin 
ilmentymiseen, ja vri, per sekä tim osallistuvat PDF:n rytmiseen kuljetukseen, 
prosessointiin sekä mahdollisesti sen rytmiseen vapauttamiseen neuroneista (Taghert & 
Schafer 2006) (Kuva 5.). PDF:än reseptorina toimiva PDFR on löydetty äskettäin (Hyun 
ym. 2005, Lear ym. 2005, Mertens ym. 2005) ja sitä koodaavassa geenissä esiintyvät 
mutaatiot aiheuttavat muutoksia Drosophila-kärpästen liikeaktiivisuudessa. Mahdollisesti 
PDF säätelee liikeaktiivisuutta aktivoimalla edelleen Ras/MAPK-säätelyreittiä (Park ym. 
2000a). Kyseiselle säätelyreitille kuuluvan neurofibomatosis-1 -geenin mutaatiot 
vaikuttuvat liikeaktiivisuusrytmiin (Williams ym. 2001). 
 

 

 
 

Kuva 5. dClock- ja cycle-geenien vaikutukset pigment-dispersing factor -geenin ilmentymiseen, 
vrille-, period- ja timeless-geenien koodaamien proteiinien vaikutukset PDF-proteiinin 
toimintaan ja PDF:n syklisen esiintymisen vaikutus MAPK-säätelyreittien myötä yksilön 
aktiivisuuteen. Musta viiva pdf-geenin yläpuolella kuvaa ko. geenin jatkuvaa ilmentymistä ja 
punainen aaltoviiva kuvaa PDF:n rytmistä vapautumista lateraalineuroneista aivojen 
dorsaalialueella (muokattu Stanewsky 2003). 

 
 
3.3.1.2  Slowpoke-  ja Slowpoke binding protein -geenit  
 

Sirkadisen kellon ydinosan tulee tuottaa signaaleja ja välittää niitä eteenpäin 
saadakseen aikaan käyttäytymisessä havaittavat rytmiset muutokset (Young & Kay 2001). 
Hermostossa tapahtuva tiedonvälitys perustuu hermosolujen kalvojännitteen muutoksiin, 
joiden tuottamiseen osallistuvat mm. ionikanavat aikaansaamalla elektronisia impulsseja 
neuroneissa ja lihaksissa (Jaramillo ym. 2004). Tällöin on myös oletettavaa, että 
säädellessään käyttäytymistä sirkadisen kellon ydinosa säätelee ionikanavien toimintaa 
(Jaramillo ym. 2004). Drosophila-kärpäsen slowpoke (slo) -geeni koodaa jännitteestä 
riippuvaista kalium-ionikanavaa, joka tarvitsee Ca2+-ioneja aktivoituakseen (Schopperle 
ym. 1998). Slowpoke binding protein (Slob) -geenin koodama SLOB-proteiini sitoutuu 
tähän ionikanavaan (Shopperle ym. 1998, Zhou ym. 1999) ja muokkaa kyseisen 
ionikanavaproteiinien aktiivisuutta (Zhou ym.1999). Slowpoke-geenin suhteen mutanteilla 
kärpäsillä on heikentynyt lentokyky (Elkins ym. 1986). Ne voivat myös omata niin sanotun 
sticky-feet-fenotyypin (Atkinson ym. 2000), jolloin ne jähmettyvät liikkumattomaksi 

Aivojen dorsaalialue 

Lateraalineuronit 

Inaktiivisuus Aktiivisuus 
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useiden minuuttien ajaksi altistuttuaan ensin lyhyelle lämpötilan nousulle +22 oC:sta + 37 
oC:een (Atkinson ym. 2000). Kyseisen fenotyypin ja huonontuneen lentokyvyn aiheuttaa 
mahdollisesti slowpoke-geenin ilmentymisen puute (Atkinson ym. 2000). Lisäksi 
slowpokeSlo4-mutanttiyksilöiden liikeaktiivisuuskäyttäytyminen on lähes rytmitöntä 
(Ceriani ym. 2002). Tästä voidaan päätellä, että slowpoke-geeni on tärkeä säätelytekijä 
liikeaktiivisuuden säätelyssä (Ceriani ym. 2002). 
 

Useissa DNA-mikrosirutekniikkaa hyödyntävissä tutkimuksissa Slob-geenin on 
havaittu ilmentyvän rytmisesti (Clarigde-Chang ym. 2001, McDonald & Rosbash 2001, 
Ceriani ym. 2002, Lin ym. 2002b, Ueda ym. 2002), samoin kuin slo-geenin, joka johtaa 
kyseisten geenien lähettiRNA-tasojen syklisiin vaihteluihin vuorokauden aikana (Ceriani 
ym. 2002). SLOB-proteiinitasot vaihtelevat rytmisesti vuorokauden aikana, joten Slob-
geenin ja sen koodaaman SLOB-proteiinin ilmentyminen on sirkadisen kellon säätelyn 
alaista (Jaramillo ym. 2004). On mahdollista, että Pdf-geenin koodaama neuropeptidi PDF 
toimii Slob-geenin säätelijänä, sillä Pdf01-mutanttiyksilöillä SLOB-proteiinitasot ovat 
selvästi alentuneet (Jaramillo ym. 2004). 
 
3.3.1.3  pale-geeni 
 

pale-geeni koodaa tyrosiinihydroksylaasi-entsyymiä, joka esiintyy ensimmäisenä ja 
rajoittavana tekijänä Drosophila-kärpästen hermostossa hermovälittäjäaineena toimivan 
dopamiinin biosynteesireitillä osallistuen mahdollisesti Drosophila-kärpästen 
aktiivisuuskäyttäytymisen sirkadiseen säätelyyn (Ceriani ym. 2002). Dopamiini säätelee 
liikehermosolujen aktiivisuutta kärpäsen hermostossa (Cooper & Neckameyer 1999). pale-
geenin ilmentyminen on sirkadisen kellon säätelyn alaista, sillä sen lähettiRNA:ta esiintyy 
soluissa syklisesti (Ceriani ym. 2002) ja sen ilmentymistaso laskee huomattavasti ClkJrk-
mutaation omaavilla yksilöillä (Allada ym. 1998).  
 
3.3.1.4  cAMP-riippuvainen proteiinikinaasi A -geeni 
 

Syklisiä nukleotidejä, kuten syklistä AMP:tä (cAMP) sisältävät säätelyreitit (cyclic 
nucleotide signalling pathways) säätelevät omalta osaltaan Drosophila-kärpästen 
liikeaktiivisuutta (Levine ym. 1994, Majercak ym. 1997, Park ym. 2000b). Syklinen AMP 
toimii soluissa toisiolähettinä ja se säätelee esimerkiksi siitä riippuvaisen (cAMP-
dependent protein kinase) proteiinikinaasi A:n (PKA) toimintaa (Sassone-Corsi 1995). 
PKA-kinaasi säätelee edelleen sirkadisen kellon toimintaan vaikuttavia proteiineja 
fosforyloimalla niitä (Majercak ym. 1997). PKA-kinaasin toiminta vaikuttaa Drosophila-
kärpästen liikeaktiivisuusrytmin tuottamiseen (Levine ym. 1994, Park ym. 2000b). 
Kyseinen kinaasi koostuu useista alayksiköistä (Park ym. 2000b) ja sen yhtä alayksikköä 
koodaavassa DCO-geenissä esiintyvät mutaatiot aiheuttavat liikeaktiivisuusrytmin 
katoamisen (Levine ym. 1994). Todennäköisesti syklinen AMP ja PKA-kinaasi toimivat 
informaation siirtäjänä sirkadisen kellon ydinosan ja yksilön käyttäytymistä kontrolloivien 
säätelyreittien välillä (Majercak ym. 1997). 
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3.4 Sirkadisen kellon geeneille suunniteltujen alukkeiden toimivuus 
 

Suunnittelin kirjallisuudesta ja tietokannoista löytyneille D. melanogaster -kärpäsen 
sirkadisen kellon säätelyreiteille kuuluville geeneille alukkeet kolmen geenialueen 
monistamista varten (taulukko 4.). Alukkeiden suunnittelu kolmen geenialueen 
monistamiseksi onnistui lähes kaikille geeneille. Poikkeuksena oli Par domain protein 1 -
geeni, jolla alukkeiden suunnittelun kannalta olennaiset, konservatiiviset genomialueet D. 
melanogaster ja D. virilis -lajien linjauksessa eivät mahdollistaneet kuin kahden 
geenialueen monistamiseksi tarkoitettujen alukkeiden suunnittelun.  

 

Taulukko 4. Geenialuiden monistamista varten valitut geenit ja niiden tehtävät D. melanogaster -
lajin sirkadisessa kellossa. Geenin nimen jälkeen suluissa on esitetty joko geenin lyhenne tai 
synonyymi. 

Geenin nimi Geenin FlyBase-
tunnusnro 

Tehtävä Viitteet 

Mekk1 FBgn0024329 Estää dCLK/CYC –
dimeerin aktiivisuutta 

Weber ym. 2006 

Dsor1 (Mek1) FBgn0010269 Aktivoi dCLK/CYC –
dimeerin toimintaa 

Weber ym. 2006 

Mpk2 (Erk2) FBgn0015765 Pystyy 
fosforyloimaan 
dCLK-proteiinin 

Weber ym. 2006 

twins (tws) FBgn0004889 Koodaa 
proteiinifosfataasi 
2A:n B/PR55 -
säätelyalayksikköä 

Sathyanarayanan 
ym. 2004  
 

widerborst (wdb) FBgn0027492 Koodaa 
proteiinifosfataasi 
2A:n B’/B56 -
säätelyalayksikköä 

Sathyanarayanan 
ym. 2004  
 

PAR-domain protein 1 
(Pdp1) 

FBgn0016694 Aktivoi dClock-
geenin ilmentymistä 

Cyran ym. 2003 

jetlag (jet) FBgn0031652 Osallistuu TIM-
proteiinin 
hajoitukseen 

Koh ym. 2006 

Slowpoke binding protein 
(Slob ) 

FBgn0024290 
 

Sitoutuu slo-geenin 
Ca2+-ionikanavaan  

Schopperle ym. 
1998 

 
 

Tutkittavana olevien geenien 26 geenialueesta 17 geenialueen sekvensointi onnistui 
ja tuotti selkeät sekvenssit. Onnistuneesti sekvensoidut geenialueet on esitetty taulukossa 5. 
PAR-domain protein 1 - ja jetlag-geeneiltä ei saatu sekvensoitua yhtään geenialuetta, koska 
ko. geeneille suunnitellut alukkeet eivät tuottaneet PCR-tuotetta, mikä viittaa alukkeiden 
suunnittelun epäonnistumiseen. Alukkeiden suunnittelu kyseisille geeneille oli vaikeaa, 
sillä näissä geeneissä D. melanogaster- ja D. virilis -lajien linjauksessa konservatiivisten 
alueiden osuus oli vähäinen. Onnistuneesti sekvensoitujen geenialueiden 
konsensussekvenssit on esitetty liitteessä 2. Onnistuneesti sekvensoituja geenialueita 
tullaan käyttämään koettimina DNA-mikrosirulla. 
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Taulukko 5. Onnistuneesti sekvensoidut geenialueet D. montana -lajilta. 

Geenit Geenialue D. montana 

Dsor1 1FR      x 
 2FR      x 
 3FR      x 
   
Slob 1FR      x                   
 2FR        x 
 3FR      x                     
   
tws 1FR      x 
 2FR      x 
 3FR      x 
   
wdb 1FR      x 
 2FR      x 
 3FR      x 
   
Mpk2 1FR      x 
 2FR      x                 
 3FR      x                 
   
Mekk1 1FR  
 2FR      x 
 3FR         x 
 
 

3.4.1 Sirkadisen kellon tutkimuksen tulevaisuuden suuntaukset 
 

Sirkadisen kellon molekulaarista taustaa on tutkittu paljon erityisesti mallilajeilla, 
kuten Neurospora-homeella, D. melanogaster -kärpäsellä sekä hiirellä, mutta tutkittavaa 
riittää edelleen. Vaikka esimerkiksi D. melanogaster -kärpäsen sirkadisen kellon ydinosaan 
kuuluvista geeneistä ja niistä koostuvista säätelyreiteistä on jo paljon tietoa, on vielä 
selvitettävä kuinka sisäinen kello säätelee näiden ydinosan geenien avulla yksilön 
käyttäytymistä saaden aikaan siinä havaittavat sirkadiset rytmit. Kaikkia käyttäytymisen 
säätelyyn vaikuttavia geenejä ei vielä tunneta. Sirkadisen kellon säätelyn alaisina olevien, 
eliöiden fysiologiaan ja käyttäytymiseen vaikuttavien geenien tutkimuksessa voidaan 
käyttää apuna DNA-mikrosirutekniikkaa. Kyseisen tekniikan avulla voidaan selvittää 
samanaikaisesti tuhansien geenien ilmentymistä ja sen tasoa esimerkiksi eri vuorokauden 
aikoina (Duffield 2003), jolloin on mahdollistaa tunnistaa niitä geenejä, jotka ilmentyvät 
sirkadisen rytmin mukaisesti ja ovat siten sirkadisen kellon säätelyn alaisina. Arabidopsis 
thaliana -lituruoholla tehdyssä tutkimuksessa mikrosirujen avulla selvisi, että ainakin noin 
6% sen genomista ilmentyi rytmisesti (Harmer ym. 2000). DNA-mikrosiruja on 
hyödynnetty myös useissa Drosophila-kärpästen sirkadisen kellon tutkimuksissa, joissa 
rytmisesti ilmentyvien geenien määrä vaihteli muutamasta kymmenestä hieman yli 150 
geeniin (Clarigde-Chang ym. 2001, McDonald & Rosbash 2001, Lin ym. 2002b, Ueda ym. 
2002). Erot geenien lukumäärässä voivat johtua erilaisten tilastollisten menetelmien 
käytöstä geenien rytmisen ilmentymisen määrittämisessä (Lin ym. 2002b). Tutkimuksissa 
löydettiin useisiin eri biologisiin ominaisuuksiin vaikuttavia, esimerkiksi neuropeptidinä 
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toimivia tai immuunipuolustukseen liittyviä geenejä, kuten myös geenejä, joiden 
biologinen funktio on vielä selvittämättä (Clarigde-Chang ym. 2001, McDonald & 
Rosbash 2001). Sirkadisen kellon tutkimus on etenemässä proteomiikan alueelle, sillä 
DNA-mikrosirujen avulla voidaan tutkia sirkadisen kellon toimintaa geenien ilmentymisen 
tasolla, kun taas proteomiikka mahdollistaa kellon vaikutuksien tutkimisen translaatio- eli 
proteiinitasolla. Tämä on hyödyllistä, sillä joidenkin geenien ilmentyminen ei välttämättä 
ole rytmistä, vaan kyseisten geenin sirkadinen säätely saattaa tapahtua vasta 
translaatiotasolla. Sirkadinen kello näyttää säätelevän useita eliöissä tapahtuvia biologisia 
prosesseja ja osallistuvan tärkeänä tekijänä eliöiden sopeutumiseen vaihteleviin 
olosuhteisiin, mikä tekee siitä erittäin mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen. 
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Liite 1.  
 
Suunnitellut alukkeet ja niiden emäsjärjestys 
Geeni-alue F-aluke (5’-3’) R-aluke (5’-3’) 

tws_1 TCATCCTTCTTTCGTTTGCC  ACAATAACTTCTTCCGGGTC 

tws_2 CCGGATAAGTCTCAATGGG  AGGAGCCCGAAAATCCAAC  

tws_3 CACCTGAAAGATGACGACGC  TAATGGAGAGGCGTCCTGGT 

wdb_1 ATCTCCTCAATTTCGCCCAG  CTGGCGTATTGCATTGTAC 

wdb_2 ACCGGTTCCGTAAGCACGCC  GCCTGGAACAGGAGGAGCTG  

wdb_3 CGGCAATTGCTGCAGCTC  CATCGGGCACGTTTGTGG  

Slob_1 ACCTGCCCAATTTGTGGA  CTTTGGCCATCTGCTCTA  

Slob_2 AGCTGTTGCGCAAGAAACCC  GATCGTCTACTGACGCTGCT  

Slob-3 GACCAGAAACCAGTTCTT  CCCAACATAAAGTATCAG  

Dsor1_1 GGAAGCCAAAAACGAGCATC  CCCAACTTTTCGAGATCCTC  

Dsor1_2 GGAAACTGATCCATCTGGAG  CCGTCCATGTATTCCATGCA  

Dsor1_3 ATCACGCTGGCGGTGCTGAA  GTGCCCACAAATGAGTTGGC  

Mekk1_1 CGCACCAGATTTTTGTGCT  GGCCGTCAACAATAATACG  

Mekk1_2 GATCCATTTGCTGTTTCAGC  GTGGATGCATTTTGTGATGG  

Mekk1_3 ACGTGTGCATGCCCTTGATC  AACCAGTACGATGCGACGGT  

Mpk2_1 CTCCAGCATCTTCTCCAGCA  GATCTCCTCCGATAACGCAC  

Mpk2_2 GCTCGGCCATAATACAGCC  ATGACCGGCTATGTGGCCA  

Mpk2_3 TTCTCGTGATCCATATGC  TGGCACCAACATGGATGT 

Pdp1_1 CTGAGCTGGTTGGCTGAAA  TCCTCAGTGCAACATGTGG  

Pdp1_2 CTTGCCGGAATCATTGCTGC  AACAGCATCAGCAGCGGCAA  

jet_1 CCTGCAGGTACAAGCGATG  AGTGCCCTGACCAAGAGCT  

jet_2 ACTTACTGGACACCATAATC  TTATCTTCTTTCGCAAGCTC  

jet_3 TCCTTGCACTGCACAATGA  ATGGCTAACAGATGAGCTG  
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Liite 2.  

D. montana-lajilta onnistuneesti sekvensoitujen geenialueiden konsensussekvenssit 

 
>Dmontana_ Mekk1_2FR 
TGATCCAATGTTGTTCTCAGCTCCTCGAACTGGCGATCGTCCAGATGCTGTGTGATCTGCAGATC
GCAGGCGAGCATCAGGAACTCCAGTCCCTGGGAGGCCCAGCGCGGACGCATGCCCCGGCCGCG
CTCGCAGCGTTCCATCACAAAATGCATCCAA 
 
>Dmontana_Mekk1_3FR 
TACGTGTGCATGCCCTGATCATGGGACTGATCAGCTTGGTGAACATCCATTCCTTACTCGAGCA
CGGACTTCTGATTCGTCTCCGGCACGGCGACAAGCACCAGCTGATCGATATAGTCCAGATAGAG
CTCGAAGGTCTTGCGCACCGTCGCATCGTACTGGTTA 
 
>D montana_Mpk2_1FR 
TCTCCATCTTTTCCAGCAAATCAATCGCCAACGGATTGGCATTCTTAAAAAGAACCTTGAAGTCT
TTGCGTTTCATGGGCGGCAATGAATTTATATAGTGGCGTGCGTTATCGGAGGAGATCA 
 
>Dmontana_Mpk2_2FR 
ATAATACAGCCCACAGACCAAATGTCCACCGTCTGATTGTAGTGCATCCAATTGAGCATGATTT
CCGGAGCGCGATACCATCGTGTGGCCACATA 
 
>Dmontana_Mpk2_3FR 
TTTCTCGTGATCCATATGCTTCAATAGCATCAGCTCCCGATACGCGCGCTTGGCGTGCACCGTTG
ATTGGAAGGGACGTGACAGTTTCTTGATGGCCACATCCATGTTGGTGCCA 
 
>Dmontana_Dsor1_1FR 
GAAGCCATAAACGAGCATCGATGCACTAACCGAAACATTGGAGGGCCTGGACATGGATGACAC
GGAGCGCAAGCGAATAAAAGTGTTTCTCAGTCAGAAAGAGAAAATCGGAGAACTCTCCGAGGA
GGATCTCGAAAAGTTGGGA 
 
>Dmontana_Dsor1_2FR 
TTTGGAAACTGATCCATCGGGAGGTGAAGCCGGCAATCAAAAAACAAATCCTGCGCGAGCTAA
AAGTGCTGCACGAATGCAACTTTCCCCACATTGTTGGCTTCTATGGCGCCTTCTACAGCGACGG
CGAGATAAGCATTTGCATGGAATACATGGACGG 
 
>Dmontana_Dsor1_3FR 
ATCACGCTGGCGGTGCKGAAGGGGCTCAGCTATCTGCGGGRCAAGCATGCGATCATCCATCGC
GATGTGAAGCCAAGCAACATACTCGTCAACAGCAGCGGCGAGATCAAAATCTGTGATTTCGGC
GTTTCGGGTCAGCTAATCGACTCGATGGCCAACTCAATTGTGGGCACA 
 
>Dmontana_tws_1FR 
TTCATCCTTCTTTCGTTGCCGCCAGTGCAAACTTTGCGTGGCTTAAGGACTGTCTTGGGCTTTAT
AATGTCCCTGGATGCCTCCAGCGTGACATCCTTTTTCGAGTTACGATCAAAGACCCGGAAGAAG
TTATTG 
 
>Dmontana_tws_2FR 
CCGGATAAGTCTCAATGGGTTTTGTCTCCATGTGCAAGTCCCACACCTTGATGCTTAAATAGTCT
CTGGAGATCATGTAGCGGCCTGAGTTACTTAGCTTGACATCACTTATGGAGCTTATAATCTCACT
GAAAAAACTACGATTCGTTGGATTTTCGGGCTCCTA 
 
>Dmontana_tws_3FR 
CACCTGAAAGATGACGACGCGACCTCCTTTATCGCCCGTGGCCAGCAGCTCGCCATCGTGATTG
AACTCCACGCAGGATATGATATCCGCATCAGTGACATCATCGTCCAAGGCGCCCTTGATCTGTG
AGAAGCACCAGGACGCCTCTCCATTAC 
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>Dmontana_wdb_1FR 
ATCTCCTCAATTTCGCCCAGAAACATGACCTCCTTTTGGGAGCACGTTTTGGGCCAGAATTTGAG
CAGACCACGCACCACCGGTTCGGTGAGGAATGGATCCTTCTCTAGGAATTGTACAATGCAATAC
GCCAGA 
 
>Dmontana_wdb_2FR 
TTACCGGTTCTGTAAGCACGCCGCGCCCATGTGTTATATAGGTGGATAGATCATTGAGAGCAGC
TCGTTTGATTTCCTTGCCCTTTAAGTCCGTTACAGGATCCATAAAGTCAAATGATACGCAGCACT
GACGTAGTTTCCGTATAAACAGCTCCTCCTGTTCCAGGCCA 
 
>Dmontana_wdb_3FR 
CCGGCAATTGCTGCAGCTCAACATCCTGAGAGTTTCTGTAGCGCGAGGAACCTTGACTTTTTTTA
CTCTTCTTTTTTAGCGAACGTTTGGCGAAMGGGTCGATTCGATCCACAAACGTGCCCGATA 
 
>Dmontana_Slob_1FR 
TACCTGCCCAATTTGTGGATAATGCTGCAACTCCATTTCGAGCACCCGCATGGACGGTTTCGGT
GTGGTCATTTCCTGACCGGTGCACATTTCATAGAGCAGATGGCCAAAGA 
 
>Dmontana_Slob_2FR  
TATAGCTGTTGCGCAAGAAACCCAAATCCAGTACCGGGTAGATATACGGATGATGCAGAGATC
CAAGTAGCTCCATAAGTATTTCCCTTGCGCATTCATCGGGCGGCAGATCCTCAAAGGCCACACA
GTCCGAAGGCAATGGCAGCAGCGTCAGTAGACGATCAA 
 
>Dmontana_Slob_3FR 
GACCAGAAACCAGTCTTGCCGTGCCTCGAGCCAATCTCATCCAGATGTGCAATAACCTCGTAGC
GTCCATTGGCGCTCTGTATCCATTCCTGTGTGGCATTTAGGGCTCGCTCCCTCTGGGCCCGCTCT
CGGGGACTGCGCTCCACAATGCCATTGCCGCTGTCAAGCGCTGAGTACTGATACTTTATGTTGG
GA 

 
 
 


