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.Tyõn tavoiüeena oli varmistaa kahdcn cr-nrbuliinigecnin olemassaolo S.comrurclla, kloonata ja
sckvensoida nüstä toioen, ja pããûellä siitji a-tubulünin aminobapposekvenssi. Sekvenssien

pcrusûeclla pyriüün analysoimea" eri sienilajien c-tubuliinigeenien samankaltaismtfa ja
sr:kulaisr¡r¡ssr¡htcita muidcn eliõryhmien kanssa. Korkcampien sienten cr-nrbulünigeenejã ei ole

aikaiscnnin sckvensoiUr. Lisãfrsi halu$üû paikantaa S'-alueelta nahdollisia cr-trbrulünigecnien

sããæl¡ryn osatlisurvia sekvensscjã. c-urbulünigecnit yriænün riyös paikanaa lromosomien
cleltr,oforecüisen erüelun (CIIEF) ja hybridisaation avr¡lla tietryyn lromosomün.
Työssã lãhdcsün lüHrcctle hn¡desta EMBL 4 -faagikannasta, jotlca sisãlsir¡ãt heærologisen

kocüincn (þ*r aivojen cr-tnbulüni) ta¡ssa hybridisoiarvia fragmemcja. Faagi-DNA crisæaün
ja scn p¿lt¡m¡nl*a eri restritúiocnsry¡'mcile üfkitün" Fragmcmicn pilkkoruniscn ja
hybridisaatioidcn pcn¡stccü¿ u¡¡¡isætün l¡l'si c¡-û¡bulünigecniã, joita ale$ünhfsuâ ni¡nitlâ ub-
IA ja dtb-18 ß-u¡bulünitl¿ aloiæum n¡mc.¡nislø'yøqnon mukaiscsti-

tttb-IAznsckvensointi tchtün Sangerin didcokqnmeneælmãllã ldyüãcn rS leimattua adcnosünia

merl&iainccna. Sekr¡ensoimi aloiæaün kãhdesta sr¡urcsta fragmentisa (1,4 lcb ja 1,0 lù), jotka

kloonafün kãyräen veltorina E.colinBlucscript-plasmidia. Subkloo¡autscll¿ û¡oûeüün so'pivan

kokoisia fragmemcja sekvensoit¿r¡alsi. Ykiþostc selveosoitiin ldyüäen hyvãtsi Bluescripc

veltorillc komplcmeúaarisia aluklreia Tj jaTI,ja toisen juosûeen sekvensoimiseksi teeteüiin

aluk¡Gita, joilla voitün sekvcnsoida rcstrihiokohtien yli. a-nrbulünigeenien ¡qdsuiin sijaitsevan

suhtcetliscn tãhellã toisi¿âtr siæn, cUã yksi faagilca¡ta (a4Da) sisãlsi oan molemmisa geeneist:i,

ja toiæn k'nt2 (c5Ba) sisãIsi koko frib-LA -gcenin.

tub-1A:nkoodaz,at alucct pããæItün kãyuãcn hyvã¡rsi homologiaa tr:nnctûrjen c-
u¡bulü¡isckvenssien kanssaja intronien paissä csiintyviã konsensussckvensscjä. Pããûeltyn

kooda¿van aluecn kodoninkâ,4Íö osoicaua¡i sr¡htcclliscn sananlaiscbsi klli¡ $.¿¿rrr-noO
tnbulänigecoillã (fu\- Kooda¿'rasta aluccsta johdctnra pol¡'pcptidiã ØUB-IA, vcrraftün

A.nifulatsøa-trbulüncibin sckã Giüaisccû tub-IB -gecnitr hroüccsccn (TIIB-IB),ja sütä tehtiin
sehmdãã¡irabotccn aml¡ysi GCG:n pepti&stn¡cüe-ohjelmalla. Tl¡lokset vüraavat sühen, etüi

kysccsø On ckspressoinrva cr-urbulünigecni. tub-1A:n5'-alueella ha'traiüiin kaksi sieofen

transkiption atoiu¡skohdille tyypittistä motüvia, scld uscia lyhyitã avoimia lulukehytsiä jotka

sazüarrat osallistua tra¡sla¿tion sããtellyn-
Sienrcn ja muiden eliöryhmien a-tub¡¡liinien yãlisiã cvolutiivisia etäisyyksiã pynttiin arvioimaan

aninohapposckvenssien srmank¡ttaisuuden pcnstcclla (GCG:n Pilcrryohjclnalla). Ttilokset

oth¡at ristirütaisia, joten vcrtailussa kãfctyistã selvensscistii tchtiin lisãbi alustava

fylogeæUiæn analyysi Parp -ohjclnalla. Tl¡losæn muloan sientcnþ clãintcn a-tubuliinit o¡¡at

kcsboãr¡û lãbcisc@ã suh¡a kuitr sicmcn ja kawien cr-tubuliinit.

10) knmæmit saatün crotclu¡a lahdclsabi juovaksi, jotka olivat ûtnri<tÊrtavissa "iþise'nFien
S.c@aüatã.f¡moaoniercclujen pcnrstcclla. Ainkin ylsi juovista muodsûn¡ uscisa
kr,mosmcisa. c-ürbulünigccæjä ci voiur dkant a hybridisatiolla ticuyyn krmæmün" silrã

n:ôri¿¡sa¡¡iæ¡gpaali oti r¡scasa f¡omcmisa mrrodostr¡van þoan kohdalla-
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