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Tiivistelmä Referat Abstract

Tässä työssä on tutkittu Gerbera hybridastaeristetyn gglol-geenin toimintaa. Tämä geeni kuuluu

fylogeneetiisten analyysien perusteella B-luokan geeneihin, jotka ABC-mallin mukaan ohjaavat teriön ja heteen

iåenìiteetin määâytymrstä. i4allissa eri kukkakiehkuroiden identiteettiä säätelevät geenit on jaettu kolmeen

luokkaan, joista A-luokan geenit säätelevät yksinãän verhiön kehittymistä ja yhdessä B-geenien kanssa teriön

kehitystä. 
-n-.¡a 

C-tuotklen-geenit säätelevät yhdessâ heteiden kehitystä ja C-geenit emien kehittymistä. Tässä

työssã selviteitiin onko päaoiin arabidopsiksella ja leijonankidalla kehitetty ABC-malli sovellettavissa

mykerökukkaiseen gerberaan ja onko ggtol toiminnaltaan samanlainen kuin mallikasvien B-geenit' Käyttämällâ

siírtogeenisiä gerbeia linjoja iaastiin mycis tutkimaan gerberan kukkien erityispiirteitä, kuten ensimmäisellä

kukkakiehkuralla olevien japþuskaruojãn molekuläåiristä alkuperää ja B-geenien mahdollista osallistumista

kolmannen kiehkuran heteiden kehityksen pysâhtymiseen laita-ja välikukissa.

Gglo,l-cDNA siinettiin gerberaan sekä iense- että antisense-suuntaisena 35S-promoottorin ohjauksessa'

Analysoimalla siirtogeenisùn linjojen fenotyyppisiä muutoksia valo- ja elektronimik¡oskooppisesti saatiin tietoa

ggloi -geenin toiminnasra. ABC-rnallin mukaisãsti B-geenien toiminnan laajentumisen (ektooppiset sense-linjat)

ãisimmãise¡e ja neljännelle kiehkuralle pitäisi aiheuttaa teriön ominaisuuksia verhiökiehkuralle ja heteen

ominaisuuksiaimikiehkuralle. Vastaavasti B-geenien toiminnan estymisen (kosuppressio- ja antisense-linjat)

pitäisi aiheuttaa teriön muuntumista verhiön kaltaiseksi ja hetiön muuntumista emiön kaltaiseksi. Kasvilinjojen

siirtogeenisyys varmisteuiin Southern-hybridisoinnilla. Northern-hybridisoinnilla tutkittiin kaikkien

siirtogeenisien linjojen ggtol- ja gdep -geenien ekspressiotasot. GdeQ,-geenin ekspressio haluttiin selvittää, koska

mallikasveillu ruorit"ttu]ãn tutiiriusien mukaan B-geenituotteet toimivat heterodimeereinä ja gerberalla GGLo.l:n

todennäköisin pari on cbgrz. Kaikista siirtogeeniJistä linjoista valittiin fenotyypeiltään eniten muuntuneet, joille

tehtiin myös ii situ -hybridisointi gglol- ja gdefl,-geenien varhaisen ekspressiokuvion selvittämiseksi' 
I

Suoriteuujen rurkimusten perustãella todettiin, että gglol on toiminnallinen B-geeni ja ABC.-mallla vlloaan 
i

sovelraa mykerökukkaiseen glrberaan. Ektooppisena gglo I aiheutti teriön ominaisuuksia verhiökiehkuralla 
I

sijaitseviin pappuskarvo¡frin]Lisatsi gdep:n, gglo t:n mahdollisen heterodimeeriparin' toiminta voimistui 
i

kyseisissä orgaaneissa. Nämä tulokset osoittauaì pappuskarvojen olevan todellisia verhiön orgaaneja, koska niiden i

identiteettiä pystyttiin muuttamaan B-geenien toiminnatla kyseisten orgaanien solukoissa. vastaavasti ektooppinen i

gglo1 muunsi neljännen kiehkuran identiteeaiä heteiden suuntaan. Ggtol-geenîn toiminnan estyminen toisella ja

kolmannella kiehkuralla sai aikaan pappuskarvojen tai niiden kaltaisten orgaanien muodostumista toiselle

kiehkuralle ja hereen kehityksen häiriintymistä kolmannella kiehkuralla. B-geenien osallistumista heteiden

abortoitumiieen laita- ¡a vålikukissa ei pystytty osoitramaan. Abortoituminen vaikutti enemmänkin orgaanin

ominaisuudelta

I Gerbera


