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Skopolamiinin tuotannon on havaittu korreloivan hyoskyamiinia skopolamiiniksi koodaavan
entsyymin, hyoskyamiini-6ß-hydroksylaasin (H6H) aktiivisuuteen. Tämä entsyymi katalysoi
kaksivaiheista oksidatiivista reaktiota, jossa hyoskyamiini hydroksyloituu ensin 6-asemastaan
6ß-hydroksihyoskyamiiniksi, joka 6,7-epoksidoituu edelleen skopolamiiniksi. Eråiissä

Solanaceae-heimon lajeissa, kuten Hyoscyamus nigerissti tämän entsyymin aktiivisuus on
luonnostaan suurempaa, toisin kuin esimerkiksi Hyoscyamus muticulcsessa, jossa sen sijaan
hyoskyamiinituotanto on huomattavan suurta. Japanilainen tutkimusryhmä on onnistunut
eristämään ja sekvenssoimaan tâtä entsyymiä koodaavan h6h-geenin sekä siirtämään sen

Atropa belladonnaøn tuloksena soluviljelmä, joka tuottaa miltei yksinomaan skopolamiinia.

Pro gradu -tutkielman kirjallisessa osassa on käsitelty tropa-alkaloidien biosynteesiä sekä

Agrobacterium rhizogenes -välitteistä geenisiirtoa ja sen tuloksena syntyneiden karvajuuri-
viljelmien ominaispiirteitä. Lisåiksi kuvataan yksityiskohtaisesti kasvisoluviljelmissä esiintyvän
somaklonaalisen vaihtelun perustana olevia geneettisiä muutoksia ja niiden seurauksia.
Somaklonaalista vaihtelua voidaan käyttää hyväksi kasvinjalostuksessa ffrm. korkea-
tuottoisten solulinjojen luomisessa. Kirjallisessa osassa on perehdytty myös ilmiön haittoihin.

Kokeellisessa osassa on esitetty suoritettu híh-geenisärto Hyoscyamus muticukseen
(egyptiläinen villikaali), missä käytettiin vektorina aiemmin yhteistyössä Biotekniikan
instituutin kanssa luotuja A. rhizogenes -kantoja 15834-H6H-9 ja LBA9402-H6H-13. Näistä
kannoista määritettiin myös kasvukäyrät, jotta saatiin selville, miten siirretty geeni vaikuttaa
bakteerien kasvuominaisuuksiin. Geenisiirron tuloksena syntyneistä 68 karvajuurikloonista 42
kloonin tropa-alkaloidipitoisuudet määritettiin ja juurten morfologiaa verrattiin toisiinsa.
Juurikloonien morfologia sekä erityisesti niiden tropa-alkaloidituotanto vaihtelivat suuresti eri
kloonien våilillä, mikä viittaa huomattavaan somaklonaaliseen vaihteluun. Parhaimman H6H-
juurikloonin skopolamiinipitoisuus kuivapainosta oli noin l0O-kertainen verrattuna villillä A.
rhizogenes -kannalla indusoituun LBA-15 -kontrolliklooniin. Ravintoliuoskulutusta kohti
laskettuna skopolamiinituotanto lisääntyi yli l4O-kertaiseksi. Tätä voidaan pitää erittäin
merkittävänä saavutuksena, sillä ainoassa aiemmin onnistuneessa, japanilaisryhmän tekemässä
híh-geenisiirrossa skopolamiinipitoisuuden kasvu oli huomattavasti vaatimattomampaa, vain
viisinkertaista.
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