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Kasvien geeninsiirroissa voidaan käyttiiä vektoreina Agrobacter¡,2¡a-suvun bakreereja.¿sylacte,rium rhizogenes -bakteeri siirtää kasvisoluun osan karvajuuria indusoivasta plasmidistaan,
T-DNA-alueen, jonka vaikutuksesta infektiokohtaan alkaa muodóstua karvajuuri4 jotka tuottavatisäntäkasville ryypillisiä sekundaarimetaboliitteja. Siirryvalüi T-DNA-alueeltå on ídentifioiru netjäerilaista rol-geeniäijotka aiheuttavat muutotcsiá mrv4ïurista regeneroitujen kasvien fenotyyppiin
verrattuna normaaleihin kasveihin.

Kirjallisessa osassa on kåisitelty Agrobacterium-välitteisesti transformoitujen kasvien muuttunuttafenotyyppiä sekä muit¿ geeninsiirron varmistamismenetelmiä. Polymeraasi[etjureaktio (pCR), jonka
avulla geeninsiirron onnistuminen voidaan todeta geenitasolt4 on kuvattu hyvin ytcsityiskohtaisesti.
PCR on menetelmËi' jonka avulla voidaan muutamassa tunnissa valmistaa in'vitro'mrljoonia kopioitavain muutamasta DNA-molekyylistä. Näin se mahdollistaa hyvinkin pienten DNA-måiåirien
analysoimisen' Kirjallisessa osassa on pohdittu myös Agrobacterium-välitteis;sti siirrettyjen geenienpysymättömyyden syitä kasveissa.

Tutkimuksessa eristettiin karvajuurista protoplastivälivaiheen kautta regeneroidu ista Hyoscyamus
yllicus kasvi- ja juuriklooneista DNA:ta josta analysoitiin A. rhizogenãs -bakteerin plasmidin T-DNA-alueen rol{-, rolB' ja rolC-geenien esiintyminen PCR:n ja geelielekhoforeesin avulla. Lisåiksiviiden kasvikloonin lehtinäytteistä määritettiin kasvien tr.oporårii.ipil;;;lnoyy,ni-i-n,u-
nologisella ja hyosþamiinipitoisuudet radioimmunologisella menetelmellä kasvun eri ajankohtina.

vaikka kaikki kasvikloo:rit olivat fenotyypiltään transgeenisiä tutkittuja rol-geenejä ei esiintynytkaikissa klooneissa. .Ro/B-geenin esiintyminen jokaiseisa juurikloonissa tuki"ajatusta" että koko-naisen kasvin regeneroitumisprosessin aikana ãt tuputttuiut somaklonaalista vaihtelua johtuen
esimerkiksi pistemutaatioista. Tutkimustulokset antoiåt myös aiheen epäilli! effä agrobakfeeri-in-fektion seurauksena syntyvä yksittäinen karvajuuri ei olisilaan klooni, vaan l¿ihtöisin useammastasolusta' T¿im¿in selvittämiseksi kasvit tulisi anaþsoida vielä southern blot - hybridisaatiolla.

skopolamiinin tuotanto oli låihes kaikilla regeneroiduilla kasviklooneilla selvästi våihäisempää kuinkontrollikasveilla' Kloonit, joissa geenitason tutkimuksissa havaittii n rol-geenejå! tuottivat vainminimaalisia måüiriä skopolamiinia. Kyseisissä klooneissa myös hyoskyamiinin tuotanto oli selvästialentunut' Hyosþamiinipitoisuudèt muissa klooneissa olivãt kontrollikasvien luokkaa. Rol-geenitsekä kasvien muuttunut fenotyyppi saattoivat vaikuttaa tropa-alkaloidien biosynteesireitteihin sekäniiden kulkeutumiseen ja varastoitumiseen kasveissa.
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