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Tiivistelmå - Referat

Työssä selvitettiin Solanaceae-heimoon kuuluvien kasvien våilisiä sukulaisuussuhteita. Ensisijaisena tutkimuskohteena oli mukuloimaton villiperunaryhmä (Solanum spp. Etuberosa),
jonka lajeilla on jalostuksellisesti kiinnost¿via ominaisuuksia kuten taudin- ja þlmåinkestävyys.

Etuberosa-ryhmän lajien (Solanum brevidens, S. etuberosum ja S. fernandezianum) våilisten
etäisyyksien selvitfåmiseksi tehtiin RAPD-analyysi, joka soveltuu nimenomaan läheisten
lajien välisiin tarkasteluihin. RAPD-analyysissä vertailtiin toisiinsa eri lajeja, saman lajin eri
siemenkokoelmia ja saman siemenkokoelman eri genotyyppejä. Onnistunutta RAPD-analyysiä
edelsi PCR-monistusolosuhteiden jåirjestelmâllinen optimointi, minkä jälkeen perunoiden
genomista DNAta monistettiin seitsemállä sattumanvaraisella, lyhyellä alukkeella. Eri lajien,
siemenkokoelmien ja genotyyppien monistustuotteita vertailtiin toisiinsa sekä binäärisesti
(monistustuote on t¿i sitä ei ole) että kolmiportaisesti (tuote on monistunut vahvasti, heikosti
tai ei ollenkaan). Tulosten perusteella laadittiin lajien våilistä samanlaisuutta ja etäisyyttä
kuvaavat dendrogrammit, joissa kukin Etuberosa-laji asettui omaan haaraansa ja Etuberosaryhmä selvästi erilleen mukuloit¿ tuottavista perunalajeista. Tulokset olivat sopusoinnussa
lajien ja siemenkokoelmien välillä havaittujen morfologisten erojen kanssa.
Etuberosa-ryhmåin taksonomista sijaintia suhteessa mukuloita tuottaviin perunoihin ja muihin
Solanaceae-heimon lajeihin (tomaatti, paprika, tupakka, munakoiso ja punakoiso) tutkittiin
kahden hybridisaatiokoettimen avulla. Koettimet oli tehty S. brevidens -lajille tyypillisistä
toistosekvensseisfä ja ne leimattiin ei-radioaktiivisesti digoksigeniinilla. Hybridisaatiotyössä
tutkittavat DNAt siirrettiin filttereille dot blot -menetelmän avulla. Koettimet hybridisoitiin
DNA-filttereille mahdollisimman tiukasti, ja ylimääråiistä (sitoutumatonta tai epäspesifisesti
sitoutunutta) koetinta pestiin pois rinnakkaisilta filttereiltä eri måüirä. Pesujen jälkeen DNAhan sitoutuneena såiilynyt koetin kooditettiin binäärisesti kust¿kin lajista (koetinta on tai silä
ei ole). Koodituksesta tehtiin tilastollinen tarkastelu, jonka perusteella lajit voitiin asettaa
kasvavan efäisyyden mukaiseen jåirjestykseen. Järjestyksen perusteella Etuberosa-ryhmä
sijoittui lähemmäksi mukuloita muodostavia perunalajeja kuin muita Solanaceae-heimon
lajeja.
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