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Työssä tutkittün m¿innyn ektomykorritsan kasvi- ja sienisolujen tukirangm, sy-
toskeletonin, rakenteifa ja proæiinidynamiikkaa. Työn tavoitteena oli selvittiüi m¿innyn
juuren ja ektomykorritsaa muodostavan symbionttisen sienen sytoskeletonin rakennettâ ja
muutoksia mykorritsan kehittyessä.

Kasveissa ja sienissä mikrotubulukset ja aktünifilamentit sekä'nühin assosioitu-
vat proteünit ovat tähänastisen tutkimul$en perusteella tärkeimm¿it sytoskeletonin raken-
teet. Sekä kasvien ett¿i sienûen sytoskeletonin komponentteja on aiemmin tutkittu l¿ihinnä
puhdasviljelmissä ja aivan nuorissa solukoissa. T?issä työssä perehdytään molempien
symbioosin osakkaiden sytoskeletonin rakenteisün myös erilaistuneissa solukoissa ja li-
säksi ensimmäistä kertâa seurataan solun tukirangan muutoksia mykorritsasymbioosin
kehittyessä. Malliorganismeina käytettiin metsämäntya (Pinus sylvestris), kontortamäntyä
(Pinus contorto), nummit¿ttia (Suillus bovínus), kangastattia (Suillus varíegatus) ja
pulkkosien ø (P axillus involutus).

Immunofluoresenssimikroskopian ja aikaerotteisen fluoresenssimikroskopian
avulla osoitettiin, että metsämännyn mikrotubululcset sijaitsevat pääosin jakautuvissa ja
nuorissa kasvavissa solukoissa sekä johtosolukossa. Mikrotubulusten orientaatio muuttuu
solujen erilaistuessa yleensä kasvusuuntaan nähden poikittaisesta pitkittäiseksi. Erilaistu-
neissa kortikaalisoluissa ei havaittu mikrotubuluksia eikä aktünifilamenttejä. Aktünifila-
menttien orientaatio kasvisoluissa oli pitkittäinen kaikissa interfaasisoluissa. Mykonitsan
muodostus ei vaikuttanut kummankaan s?iietyypin orientaatioon. Jäädytys-korvaus ja in-
sir¿ kestävöinnin avulla testattujen sienten mikrotubulukset saatiin kestiivöityä aiempaa
paremmin. Mikrotubulukset kulkivat sekä puhdasviljelrnissä kasvatetuissa sienirihmoissa
että ektomykorritsaa muodostavan nummitatin ulkorihmastossa ja sienijuuren vaipassa
suorina säiekimppuina. Mikrotubulukset ulottuivat sienirihmojen kärkiin asti. Hartigin
verkon mikrotubulukset muodostivat ohuista filamenteista koostuvan verkon. Mikrotubu-
lusten uusi orientaatio erilaistuneessa solukossa viittaa solun sisäisten kuljetusreittien
muutokseen. Sienten aktünifilamenttejaei pyst¡rtty nyþisillä menetelmilläkestävöimään.

Kasvin ø- ja Ê- tr¡bulünit þettün erottamaan yksisuuntaisella elekroforeesilla.
cr-tubulünin ja aktünin määrien muutoksia kontortam?innyssä ja kangastatissa tarkasteltün
60 vuorokaden ajan symbionnien ensikosketuksesta. Molempien proteiinien määrä nousi
mykonitsan kehityksen alussa ja pysyi korkealla tasolla tutkimulaen loppuun asti. T¿imä
vahvistaa teoriaa, jonka mukaan mykorritsan muodostus aktivoi lyhytjuuria. Tubulünin
määrä laski hetkellisesti 20 vuorokauden kohdalla kolonisaation alkamisesta. Tåihän voi
olla syynä sienijuuren metabolian ja mikrotubulusten tehtävien muuttuminen valmüksi
kehittyneessä mykorritsassa.
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