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Tutkimuksessa selvitettiin olisiko mahdollista löytää männyn (Pinus sylvestris L.)
genomista informatiivisia mikrosatelliittimarkkereita menetelmälla, joka on osoittautunut
tehokkaaksi mikrosatellüttien etsimiseen naudalta. Tutkittiin myös olisiko mahdollista
eristää DNA:ta yksittäisesta siitepolyhiukkasesta ja PCR-monistaa siitä mikrosatelliitteja.

Männyn siemenistä eristettiin DNA:ta, josta tehtiin genominen plasmidikirjasto sekä lyhyillâ
(200-500 bp) ettåi pitkülä (500-900 bp) fragmenteilla. Kirjastoja hybridisoitiin synteettisillâ
oligonukleotidikoettimilla (AT)ro, (TG)ro ja (TC)ro mik¡osatelliittitoistojaksojen
loytamiseksi. Positiiviset pesåikkeet sekvensoitiin. Kahdelle löyryneistä mikrosatelliiteista
teetettiin alukkeet ja niitä monistettiin Etela- ja Potrjois-Suomen ja Etelå-Euroopan
populaatiosta siemen- ja silmuaineistoista. Geenipankista haettün di- ja trinukleotiditoistoja
hakusanalla Pinus.

Lyhyilla fragmenteilla tehdystâ kirjastosta löytyr 13 positiivista kloonia, joista kahdessa oli
mik¡osatelliitti. Pitkillä fragmenteilla tehdystÍi kirjastosta löyfyr 14 positiivista kloonia, joista
kuudessa oli mikrosatellütti. Geenipankista haetuista sekvensseistã ei loyrymyt
informatiivisia mikrosatelliittitoistoj a.

Mikrosatelliittia PMS 4 t(GTÞCN)zr(AT)zrl monistettiin siemenistä ja silmuista eristetystä
DNA:sta. Koska tulos ei ollut odotettu, sekvensoitiin kaksi alleelia ja havaittiir¡ että
alukepari monisti monesta lokuksesta. Muuntelua selvästi oli, mutta lokusten alleelit olivat
l¿ihes samankokoisia, minkå vuoksi tulosten tulkinta oli mahdotonta. Mikrosatelliittia PMS
4 monistettiin myös siitepölyhiukkasista eristetystä DNA:sta. Mik¡osatelliitille PMS 2

[(ACþ] teetettiin alukkeet, koska haluttiin selvittaa olisiko mahdollista löyt¿iä alukeparia,
joka monistaisi vain yhdestä lokuksesta. PMS 2:en alukkeet monistivat vain yhdeståi

lokuksesta, mikä varmistettiin vielä syklisekvensoimalla PCR-tuote. Lokuksessa ei ollut
muuntelua, mik¿i oli odotettu4 koska toisto oli lyhyt.

Tutkimus osoitti, että mikrosatelliitteja on mahdollista lo¡tiå tällä menetelmâllä månnyn
genomista. Toinen alukepareista monisti monesta lokuksesta, mikä teki tulosten tulkinnan
m¿hdottomaksi. Lokukset olivat selvâsti muuntelevia. Toinen alukepari monisti yhdestä
Iokuksest4 mutta siinä ei ollut muuntelua. Yhdestä siitepölyhiukkasesta onnistuttiin
eristämä"än DNA:ta ja PCR-monistettua sit¿i. N¿im¿i kolme tulosta yhdessä ovat lupaavia
atkotutkimuksia aj atellen.
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