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TITTEL:

Vi har identifisert molekylære strukturer og mekanismer som er nødvendig for å indusere
absisjon av blomsterorganer i planter. Absisjon vil si at organer faller av planten. For tidlig
absisjon av blomster- og begerblad reduserer salgsverdien til prydplanter, mens tidlig
absisjon av frø og frukt resulterer i reduserte avlinger av viktige matplanter. Å forstå absisjon
av planteorganer er derfor viktig for å oppnå bærekraftig jordbruk som utnytter landareal for
matproduksjon til det fulle.
Planter innehar mekanismer hvor blader, blomster, frø og frukt løsner fra planten når
organets funksjon er utført eller når frø og frukt er modne. Disse mekanismene innebærer en
celleseparasjonsprosess, hvor celleveggen, mellom cellene som skal løsne fra hverandre,
brytes ned. Før denne separasjonen er det en cellulær signalvei som igangsettes. I
modellplanten vårskrinneblom, når planten er klar til å kvitte seg med blomsterbladene sine,
blir et lite protein kalt IDA produsert og utskilt fra cellene i området hvor separasjonen skal
skje. På celleoverflaten binder IDA til reseptorer, som igjen aktiveres og induserer cellulære
signaler som fører til nedbrytningen av celleveggen som omgir cellen. I dette arbeidet har vi
undersøkt strukturer på IDA proteinet som er viktig for at proteinet skal binde til disse
reseptorene på celleoverflaten. Videre ble overflatestrukturer på reseptorene som interagerer
med IDA proteinet studert for å finne reseptorenes bindingsseter for IDA proteinet. IDA og
noen av IDAs reseptor-proteiner ble identifisert i sitrusarter. Likheter i funksjon mellom
IDA proteiner fra vårskrinneblom og klementin ble studert for å kunne bruke kunnskapen vi
har om IDA signalisering i vårskrinneblom til videre studier i viktige planter brukt til
matproduksjon.

