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Tåissä pro graou -työssä on seivitetty eri menetelnriä sytokiniinjkcostu-
nn:ksen määrittämiseksj- yhtääl&i kuusen kallussol:koista ja toisaalta
kuusen silnn:ista (erikoistyö T\:kholman yliopiston kasvitieteen laitok-
sella) .

Kallussolulcon kasvr:alustasta voidaan jättää pois sytokjniini (tässä
työssä: kj¡retij¡ri) ja/fa.i auksij¡ri (tåissä työssä: 2,+-o), jotka säätele-vät scnaattisten <nbq¿oiden nuooostr¡nrsta kuusen solukl<ovitietmissa.
Tavoitteena on o1lut verrata sytokinij-njkcostunusta kuusen iilmr¡issa
.(2 polrninta-ajankohtaa; k¿irkisil¡n:t ala- ja 1zläoksista) ja erilaisilla
kasvr:alustoill-a vil j ellyiss ä kallussolukoisså .
l'luutoin samanlaisiksi valmistetut kolme kasvualustaa erosivat toisi-staana) 2A alusta sisältåiä kinetiiniä ja ar:ksii:ria, b) 2-S alusta sisälüiä
auksirnia rn:tta ei kj¡retiiniä (sytokiniinille habituoitunut solujcko) jac) 2-A al-usta sisältää kinetiiniä nrutta ei auj<sii¡ria (auksiinille habi-
tuoitunut solukko).
Solukot keitettii:r Na-K-fosfaatti-suo1a -puskurissa (PBS) vij-sija uutokset pr-:trdistettiin joko geelisuodatuksella (kallussolukot) taiaffiniteettikronatografialla (si1¡rn:t ja osa kallussolukoista) .
nikoostr¡rn:s määritettiirl Hprc -kääntei-sfaas iJ<rcmatografiall-a ja silmujen
osalta myös trnzynrelinked i¡nrn¡nosorbent assay (ELISA) -renetelmällä.
so-l-ul<kouutteiden puhdis tus geelisuodatr¡.i<sella oli hidas ta ja näytteisiinjäi useil epäpuLrtauJcsia, jotka häiritsivät. iæLC -ana1y¡siä. Affj¡iteetti
kroratografia o1i nopeampj- ja sisälsi våihsnnän epäpuhtaujcsia. Erl
tustavat antoj_vat toisistaa¡r poi_kkeavia, nn:tta saflËrn suuntaisia tuloksla:
habituoitr:neet solui<ot sisälsivät enenmän sytokiniinejä }<r-rin wastaar¡at
ei-habltuoituneet so}:kot.
Tu-losten pen:steella ej- voi sanoa, johtur:ko tämËi kj¡retiinin aiheutt¡mas
sytokiniì-nien hajoamisesta vai sytokiniinislmteesin estlzmisestä. Silrrnlja solukkoviljelnrien sytokiniinipitoisuudet ol1vat sanì¿Ët suu:rrusluokkaa .

ZR -tf¡cpisten sytokiliinien pitoisuus o.l_i korkej¡r yläoksien silrmrissa
huhtjkuussa ennen rliiden puirkeamista. pitoisuudet laskivat silrn:jen puh-jettua ja erot ala- ja y1äoksien välillä pienenivät. IPA -typpisiäsytokiilejä o1i silnruissa mittausten Iuotettannrutta ajatellen niukasti,joskjn nj-iden irËiärä lisääntyi silnujen puhjettua. $¡os eri.l-aistunatto-
rnissa kaLlussoh:Jckoh:rjoj_ssa ZR - tyyppisiä sytokinijrrejä (¡(1. 55
oli 2-40 kertaa ensnnän lflin p.A -t¡19pisiä (Md. 13 grpl,zg' tp) .
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