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Tutkimuksen tavoitteena olisoveltaa s¡kiön kudosviljelmien transfektoimiseksi
geenis¡¡rtomenetelmä, jota voitaisiin rutiininoma¡sesti käyttää erilaistumisilmiötä ja siihen
va¡kuttav¡en geenien toimintaa tutkittaessa.

Tutkimuksessa käytettiin rotan sikiöistä (E13) eristettyjä munuaisia, joita kasvatettiin
Trowell-tyyppisessä kudosviljelmässä. Lisäksi kokeessa käytettiin kontrollina CHO- ja COS-
soluviljelmiä, sillä soluviljelmíen transfektointionnistuu huomattavastihelpommin kuin
kudosviljelmien. Geenisiiftomenetelmistä kokeiltiin elektroporaatiota sekä
partikkelipommitusta, joista partikkelipomm¡tus osoittautui sopivaksi menetelmäksi
kudosviljelmien transfektointiin. Transfektio-olosuhteet optimoitiin tarkoin, jotta voitaisiin
taata menetelmän luotettavuus ja aikaansaada mahdollisimman vähän kudosvaurioita ja
muita haittavai kutu ksia aiheuttava, m utta kuiten kin tehokas transfektio.

Geenisiirtoon käytettiin kolmea erityyppistä vektoria, joissa kaikissa siirrettävänä geeninä oti
jokin reportterigeeni. Kaksi käytetyistä vektoreista sisälsi repoftter¡na B-galaktosidaasia
koodaavan geenin ja yksivektori GFP:tä (green fluorescent prote¡n) koodaavan geenin.
Yhtenä käytettävistä vektoreista oli uusi papilloomaviruksen genomista kehitelty vektori
(bovine papilloma virus based vector, BPV), ja yhtenä tutkimuksen tarkoituksisia olikin myös
testata tämän vektorin soveltuvuutta ja tehokkuutta in vitro olosuhteissa.

Partikkelipommituksessa ammutaan heliumpaineen avulla kudokseen pieniä
kultapartikkeleita, joiden ympärille DNA on saostettu. Menetelmän avulla onnistuttiin
saamaan munuaisiin p-galaktosidaasia ilmentäviä soluja molemmilla kyseisen konstruktin
sisältävillä plasmideilla, joista erityisesti BPV-pohjainen vektori osoittautuitehokkaaksi. Sen
sijaan GFP-kostruktin sisältämän vektorin todettiin olevan käyttökelvoton tutkimuksen
tarkoituksiin. Transfektoituneiden solujen jakauma munuaiskudoksissa oli erikoinen mitä
tahansa vektoria käytettäessä, sillä vaikka kultapartikkelit olivat tasaisestijakautuneet
munuaiskudokseen ei mesenkyymissä näkynyt reportterigeenin ilmentymistä vaan B-
galaktosidaasia ilmentävät solut olivat lähes poikkeuksetta ureterin epiteelisoluja.

Partikkelipommituksen olosuhteita (heliumpaine, alipaineen voimakkuus ja DNA:n määrä)
pyrittiin optimoimaan mahdollisen tehokkaan ja vähän tuhoja aiheuttavan transfektion
aikaansaamiseksi. Pommituksen aiheuttamaa kudosvauriota tutkittiin vasta-ainevärjäyksin,
joiden avulla voitiin tarkastella munuaisen rakennetta ja erilaistumisen etenemistä.
Partikkelipommituksen ei havaittu aiheuttavan merkittävää vahinkoa munuaisille.
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