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Tässä työssä tutkittiin proteiinien tuottoa Pinus sylvestris - Suillus bovinus-sienijuuren erilais-
tuessa. Lehtipuiden mykorritsassa on todettu muutoksia proteiinisynteesissä sienijuuren kehit-
tyessä ja symbioosille spesifisten proteiinien, ekfomykorritsiinien tuottoa. Toisaalta kuusen

proteiinisynteesissä ei ole havaittu muutoksia sienijuuren erilaistuessa. Tässä työssä tutkittiin
proteiinien tuottoa männyn mykorritsan neljässä morfologisesti toisistaan eroavassa kehitys-
vaiheessa sen selvittämiseksi, onko havupuiden sienijuuren erilaistumiselle tyypillisempää
proteiinisynteesin v¿ihäisemmät muutokset. Sienijuuren erilaistuessa solutukirankaproteiinien
järjestyneisyys muutnlu sekä isännåissä että symbionttisienessä. Työn toisessa osassa tutkittiin a-
ja ß-tubuliinin sekä aktiinin tuottoa kontrollimateriaalissa ja sienijuuressa. Lisäksi pyrittiin
kehittämään sienijuurelle sopiva proteiiniuuton kanssa samanaikainen RNA:n puhdistusmene-

telmä, jotta tutkimuksessa voitaisiin siirtyä nukleiinihappotasolle.

Sienijuuret kasvatettiin aseptisesti koeputkissa ja proteiinit uutettiin fenoliuutolla. Proteiinit
eroteltiin kaksisuuntaisen elekfroforeesin avulla toisistaan, ja geelejä käytettiinjoko kokonais-
proteiinien värjäykseen tai solutukirangan proteiinit siirrettiin nitroselluloosakalvoille ja tuffiis-
tettiin vasta-ainein. Sienijuurivaiheiden ja kontrollimateriaalin kokonaisproteiinigeelit siirrettiin
pyyhkäisijällä tietokoneelle ja geeleistä tehtyjä tiedostoja vertailtiin toisiinsa. Solutukiranka-
proteiinien määrä kvantitoitiin densitometrin awlla. RNA:n puhdistamiseen käytettiin fenoli-
uuttoon yhdistettyä RNA-uuttoa, ja RNA:n määrä ja puhtaus tutkittiin spekfrofotometrisesti ja
geeliektroforeesin avulla.

Männyn ja nummitatin sienijuuren erilaistuessa havaittiin sekä isännän että infektoivan sienen

proteiinimäärissä selkeitä eroja. Mykorritsan erilaistuessa sieniproteiinien määrän todettiin kas-

vavan suhteessa kasvin proteiineihin ja proteiinimää¡issä havaittiin eroja sienijuuren eri vaihei-
den välillä. Lisäksi havaittiin 19 ektomykorritsiiniä eli symbioosille spesifistä proteiinia. Solu-

tukirangan proteiinien määrien havaittiin muuttuvan sienijuuren kehittyessä. Kehittyneessä

mykorritsassa havaittiin neljä sienen ja kolme puun cv-tubuliini-isotyppiä, joista sienen ø-tubu-
liini-isotyypit selkeästi dominoivat. Toisaalta myös vapaana kasvavassa sienirihmassa havaittiin
runsaasti a+ubuliinia. ß{ubuliinien erottelu osoittautui hyvin vaikeaksi, sillä eri proteiinien
isoelektrinen piste ja moleþylipaino todettiin hyvin samankaltaisiksi. Sieneltä havaittiin kaksi ja
kasvilta kolme ß{ubuliini-isotyyppiä. Sienijuuressa havaittiin yhteensä neljä ß+ubuliini-isotyyp-
piä, joista kaksi todettiin nummitatin ja kaksi männyn isotyypeiksi. Aktiinin isotyyppejä havair
tiin sekä sieneltä että kasvilta kaksi, joista yhteensä kolmea tuotetaan sienijuuressa. Vaikka puun

toista aktiini-isotyyppiä ei sienijuuressa havaittukaan, todettiin männyn aktiinimäärä selvästi

sienen aktiinimäärää suuremmaksi. RNA-eristys yhdistettiin proteiinien fenoliuuttoon, ja sieni-
juuren B-vaiheen RNA todettiin puhtaaksi ja sitä oli melko paljon. RNA-uutto vaatii vielä opti-
mointia, sillä osa näytteistä oli muilla yhdisteillä kontaminoitunutta.
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