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Sârlyiysp¡rkk! - Forvânñ9stalle

Farmaslan laitos, f armakognosl-an osast'.o

Av!rn3tnal - Nyc¡elorO

Agrobact.eriurn rhizogenes geeni-nsiirt.o, Peucedanum pafust.re

Tr¡v¡llålma - For?r!r

Agrobakt.eerit. ovat. fuorlnonmukarsra geeninsrirt.äjiä, jot.ka
siirt.ävät. virul-ensslpl-asmidist'.aan osan, T-DNA:n, kasvln
genonÌrr) ja saavat. aj-kaan kasvlssa t'.yypj-flrsen kasvaimen:
Agrobact.enium t-.umefaciens ns. crown gall -kasvaÍmen ja
4 rhizogenes karva juuritaudin.

Klrjall-lsessa
geeninsil-rron

osassa selvit.et.ään A. rhtzogenes -välit.t.elsen
nekan j-smia, vaikut.uk sia sekä sovel-1uksra.

Kokeellisessa osassa t.ut.krt.t.irn geenj-nsiirt.oa nel-jällä erl
¡I . rhizogenes -kannalla. Infekt.oimafla kasvisolukkoa kasvun
erl vaiheit.a edust.avi ll-a bakt.eerivi I jel-mj- I l-ä tut.klt.t. i in,
mÍnkä 1kä j-sel-l-ä bakt.eerimat.eriaal illa geeninsiÍrt.o onnist.uu
t. ehokka j-mmi n . Ka s va t'. u sa L u s t. o Í na koke 1 I t i i- n penu sa l- u s t'. o j a,
B50 ja LS0, ioilla kasvisoluvil jelmien kasvat.us usein afoi-
t..et.aan. Näiden af ust.o jen soplvuuden lisäksl t.utkit.t.iin,
vaikutt'.aako al-ust.aan l1sät.ty aseLosyringonr geenÍnsiirt.o-
t'.apaht.umaan.

Tut.kit-.t.ava kasvi, Peucedanum pal-ust.re (L. ) Moench, suopuLki,
stsättää kurnariineja, jolden on in vit.ro -kokeissa t.odet.t.u
vaikutt.avan kal-siumantagonj-stisest.i ja .jolsLa alnakin osa
kumuloit.uu kasvun aikana juuriln. Agrobakt.eeniväl-it.t'.eisen
geeninsi j-rron avulf a pyrit.t.tin saamaan arkaan karva juuria,
joit.a voit.alslln kasvat.t.aa juuriviljelminä, t.uhlaamat.t.a
aÍkaa ja vaivaa koko kasvin kasvat.t.aml.seen juurien kumarj-i-
nj-en saamiseksl. Lj-säksi t.ut.kitt.iin, muodost.uuko karvajuu-
ria hel-pommin spont.aanln embryogeneesin kaut.t.a regeneroitui-
hin kasvelhin,kuin ei-embryogeenrsirn vert,aiÌukasveihin
sekä val-kut.t.aako kasvi-solukon haavoit.t.amisest.a infekt.orn-
t.i j-n kulunut aika geen j-nsiirron onnist.umiseen.

Eksplant.eissa havait.t.j-in muut'.aml-a prenlä juurerralku ja, jot.-
ka ej-vät kuit.enkaan kehrt-t.yneet. elinvoimaisemman bakt.eeri-
massan 1äsnäol-lessa erlst.ämiskokois¡-ksi. Esj-merkiksl eksplari
t'.1n kokoa ja kokeen ajankoht.aa muut.t.amall-a ja kasvat.usaÌus-
t.oja optimoimal-l-a voidaan nyt. t.eht.yä t.ut.kimust.a kehit:t.ää
edell-een, mutt.a on myös mahdol-1i-st.a, eLteÍ geeninslirt-.o
A. rhizogenes -vä11tt.eisest.j- onnisLu suoput.kell-a t.ar näil-1ä
b a k t. e e r 1 k a n n o I I I a .
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