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Generatüvinen solu (GS) ja vegetatüvinen hÌnu (YT) lükkurat süæfiilyhiukkasæa
siiteputkeen Nicotiana tabacumilla 3-6 tunnin kuluessa itämisen alkamisesta in vitro.
Kolmen tunnin ikäisten siiteputkien siirto mikrotubuluksia (MT) depolymerisoivalle
alustalle (0.5 pM orytsaliini) 3 ja 6 tunnin väliseksi ajaksi itämisen alkamisesta vähensi
40 96 GS:n ja YT:n tai pelkän VT:n kulkeutumista siiteputkeen kontrolliin verrattuna.
Pelkän GS:n sisältämien putkien osuus kasvoi 1.7 %. Orytsaliini-käsittely pysäytti GS:n
ja VT:n kulkeutumisen siiteputkeen 3 ja 6 tunnin välillä ja llF-mikroskopia osoitti,
että orytsaliini oli depolymerisoinut siiteputken mikrotubulukset; jäljellä oli vain solu-
ja tumakelmuihin kiinnittyneitä tubuliinipisteitä.

Kontrollisiiteputkissa, jotka siirrettiin vastaavasti 3 tunnin ikäisinä toiselle
normaalialustrlle, voitün 6 tunnin ikâisinä ha\/a.ita llF-mik¡ækopialla runsaasti kortikaalisia
MT:sia kierteisesti asettuneina ja tumavyöhykkeen takana kimppuuntuneina;
subapikaalivyöhytcteessä MT:set olivat lyhyinä fragmentteina. GSn mikrotubuluskimput
jatkuivat sukkulamaisen solun träntämäisiin ulokkeisiin asti.

Mikrotubulussäikeistössä voitiin havaita eroja ennen ja jälkeen GS:n ja VT:n
kulkeutumista siitepölyhiukkasesta siiteputkeen. Kuuden tunnin ikäisissä
kontrollisiiteputkissa, joihinGs ja VTeivätolleet kulkeutuneet, MT:setolivat harvemmassa
ja yksittãisinä säikeinä. Orytsaliini-käsitellyissä tumattomissa ja soluttomissa siiteputkissa
kelmuihin liittyviä tubuliinipisteitä oli vähemmän kuin siiteputkissa, joihin GS ja VT
olivat ehtineet kulkeutua.

1.5, 3 ja 6 tunnin ikäisten siiteputkien kokonaisproteiinien 2-suuntaisella
elektroforeesilla erottuivat 210 polypeptidiil 98 polypeptidiä > 45 kD:n, 63 polypeptidiä
45-30 kD:n ja 49 polypeptidiä < 30 kD:n molekyylipainoalueilla. Näytteissä oli eroja
neljän polypeptidinesiintymisessä jaseitsemän polypeptidin määrissä.3 tunnin ikäisissä
siiteputkissalisäntyivät127,123,114,24,12ja l0kD:inpolypeptiditjaesiintyiuutena
3 I kDin polyæptidi, joista suuret (127 , 123, I I 4 kD) voisivat vastata eläin- ja sienisolujen
kinesiinejä tai 125 kD MAPa. 6 tunnin ikäisissä siiteputkissa uutena esiintyvä 48 kDin
polypeptidi sopisi molekyylipainoltaan tau-proteiineihin (45-80 kD).

Käytetty proteiinien uutto- tai erottelumenetelmä ei soveltunut tubuliineille,
sillä niitä ei pystytty tunnistamaan immunologisesti 2-suuntaisen erottelun jälkeen. RNA-
uuton yhteydessä eristetyistä proteiineista tunnistettiin tubuliinit immunologisesti l-
suuntaisen erottelun jätteen ja tubuliinin määrässä oli eroja eri ikäisissä siiteputkissa.
Tubuliinia oli vähän 1.5 tunnin siiteputkissa ja tubuliinin määrä kasvoi 3 ja 6 tunnin
näytteissä, mikä on mielenkiintoista GS:n ja VT:n liikkeen kannalta. 24 tunnin näytteessä
ei tubuliinin määrässä tapahtunut muutosta.

Totaali-RNAn Northern-hybrirliqaâtiot kolmella eri rubulüni-koenimella æoittivat,
että tubuliinigeenien transkriptio kasvoi 3 tunnin ikäisissä siiteputkissa verrattuna 1.5
tunnin näytteeseen ja transkriptio väheni jo 6 tunnin itäisissä siiteputkissa ja oli hyvin
heikkoa 24 tunnin siiteputkissa. Tämä vahvistaisi tuloksia GS:n ja VT:n liikkumiseen
mahdollisesti liittyvästä tubuliinin lisääntymisestä ja tvtt-säikeistön kehittymisestä.

In vitro translaatio 1.5, 3, 6 ja24 h ikäisten siiteputkien totaali-RNA:lla osoitti,
että nuorissa siiteputkissa syntetisoituu runsaasti uusia proteiineja ainakin 3 tuntiin asti.
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