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Saccharomyces cerevisiae -hiiva esiintyy sekå haploidissa
ettå diploidissa muodossa. Haploidit vastakkaisen
pariutumistyypin solut pariutuvat keskenåan muodosLaen
diploidin tsygootin. Hiivasferoplastit saadaan
pariutumistn¡pista riippumat,ta fuusioitumaan keskenäan
plasmamembraanien fuusiota edist.åvå11å aineella,
polyetyleeniglykolilla, seka fusogeenisen viruksen vaipan
fuusioproteiinin avulla. Uusien geneet.tisten yhdistelmien
tuottamiseksi haploidien tumien pitåå yhtya. Pariutumisen
indusoiva feromoni, o-faktori, pysåyttaa solusyklin
spesifisest.i G1-vaiheeseen, jossa tumafuusio tapahtuu.
Antamalla kasvuliuokseen c-faktoria saadaan solusykli
pysäytettya G1-vaiheeseen ja myös saman pariut.umistlrypin
solut, pariutumaan keskenaän. TarkoiLuksena oli hyÖdyntää
membraanifuusiota hiivasferoplastien våIi11å ja tuottaa
uusia geneettisiä yhdistelmia sisaltåvia diploideja
hiivakantoja saman pariutumistyypin haploideista soluista
kahdella eri tavalla: polyeLyleeniglykolin ja fusogeenisen
VSV-viruksen avuI1a, sekä vertailla näiden menet.elmien
t.ehokkuuLta. Membraanifuusio todettiin
fl-uoresenssimikrokopialla leimaamall-a sol-umembraanit
TRITC:11ä fluoresoiviksi ja Nomarski-optiikalIa, sekå
solulaskennan avulla määrittämaIlä soluluku ennen ja
j alkeen fuusiotapahtuman.
Membraanifuusio hiivasferoplastien valil1å saatiin aikaan
sekå pol-yetyleeniqlykolin eLtä VSV-viruksen avul1a.
Molemmilla menetelmillä fuusiotehokkuus jåi alhaiseksi.
Fuusiof rekvenssi PEG:11å oli 0 .3 xl-0-2 ja vSV:11å 0 .l- x10-4.
Solulaskennall-a soluluvun havaittiin laskevan 30å PEG:11å
j a 55? VSV: 114 . Mikroskopialla t.odettiin soluj en koon
kasvaneen fuusion jälkeen, mikå osoittaa hyvinkin
massiivista fuusioLa tapahtuneen. Membraanien fuusiota siis
tapahtuu, muLLa fuusioituneet solut eivät kunnolla
regeneroidu kasvuun malj a11a. Huonon regeneroitumisen syitä
saattavat o1Ia fuusioon käyt.ettyjen hiivakanLojen
sisä]t,ämät useat mutaatiot, viruksen mahdolliset funktiot.
sen genomin inaktivoimisesta huolimatta sekå usean sofun
fuusiot,, jotka eivät. yleensä o1e elinkykyisia
selektiivisellä kasvualustalla muutamia solujakoja
kauempaa. Kayt.etyillä hiivakannoilla kyseiset menetelmåt
toimivat, mutta ovaL t.ehottomia muihin menet.elmiin
verrattuna.

uppgrllar


