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Maaperässä yleinen kasvipatogeeni Agrobøcterium rhizogenes aiheuttaa infektoimissaan
kaksisirkkaisissa kasveissa karvajuurten muodostumisen infektiokohtaan. Karvajuurten
muodostumisen aiheuttaa bakteerin sisältämä plasmidi, joka pystyy liittämään osan peri-
mästään kasvin genomiin. Agrobakteeria voidaan käyttää hyväksi geeninsiirtomene-
telmissä vieraan perimän siirtämiseksi kasvisoluihin.

Agrobakteerilla indusoituja karvajuuria voidaan kasvattaa in uitro. Karvajuuriviljelmät
ovat geneettisesti stabiileja ja tuottavat usein lähtökasville tyypillisiä sekundääri-
metaboliitteja transformoimattomia soluviljelmiä paremrnin. Karvajuuriviljelmien hyväk-
sikäyttö sekundäärimetaboliittien tuotannossa rajoittuu kuitenkin toistaiseksi yhdis-
teisiin, joita normaali kasvi tuottaa juurissa.

Karvajuuret voivat regeneroitua kokonaisiksi kasveiksi. Transgeenisten kasvien feno-
tyypissä havaitaan usein tyypillisiä karvajuurisyndrooman aiheuttamia muutoksia ver-
rattuna normaaleihin kasveihin. Regeneroimalla karvajuurista kokonaisia kasveja on
mahdollista tutkia erilaisten geenien vaikutuksia kasvien kasvuun, kehitykseen ja sekun-
däärimetaboliittien tuottoon.

Kirjallisessa osassa käsitellään agrobakteerivälitteinen geeninsiirto ja kasvien regeneroi-
tuminen solu- ja solukkoviljelmistä. Tämän lisäksi on tarkasteltu transformoitujen soluk-
kojen regeneroitumista ja lääkekasveihin siirrettfen geenirakenteiden vaikutuksia sekun-
däärimetaboliittien tuotantoon.

Tutkimuksessa yritettiin kasvattaa mullassa mahdollisimman monta Hyoscyamus muticus-
kasvia protoplastiklooneista, jotka olivat regeneroituneet transgeenisestä karvajuuri-
viljelmästä eristetyistä protoplasteista. Regeneroitujen kasvien ulkonäköä ja kehitystä
tarkkailtiin in aitro -kasvatuksen aikana sekä multaan siirtämisen jälkeen. Kasveista eris-
tettiin DNA jatkotutkimuksia varten ja laskettiin kromosomit fenotyypeissä havaittujen
muutosten arvioimiseksi.

Kasvien sopeutuminen ei-steriileihin olosuhteisiin onnistui huonosti. Kuitenkin täysikas-
vuisiksi kasveiksi onnistuttiin kasvattamaan yhteensä 45 kasvia 5 eri kloonista. Kasvien
sopeuttamista vaikeuttivat pimeä vuodenaika ja liian kosteat olosuhteet. Protoplas-
tikloonien välillä havaittiin morfologisia eroja. Kasveissa havaittiin muutoksia lehtien,
juurten ja kukkien morfologiassa. Regeneroiduista kasveista kaikki osoittautuivat
hedelmättömiksi. Kaikkien kloonien kromosomiluku poikkesi normaalista kasvista, jonka
kromosomiluku on 28.
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