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TIIVISTELMÄ
Kasvit ovat yksi tärkeimmistä uusien lääkeaineiden, niin sanottujen lead-yhdisteiden ja hienokemikaalien 
lähteitä. Kasvien soluviljelmät taas ovat mielenkiintoinen väline kasvien pienyhdisteaineenvaihdunnan tut-
kimiselle ja mahdollistavat arvokkaiden yhdisteiden suuren mittakaavan tuottamisen. Esimerkiksi syöpälääk-
keenä käytetty paklitakseli, jota valmistetaan soluviljelytekniikkaa käyttäen, on kaupallisessa käytössä. Usein 
rajoitteena erilaistumattomien kasvisoluviljelmien käytössä pidetään niiden geneettistä labiiliutta. Lisäksi vil-
jelmien tuottokapasiteetti usein ajan mittaan heikentyy. Karvajuuret ovat kasvien tuumorikudosta, joka syn-
tyy luonnossa esiintyvän Agrobakteeri-infektion tuloksena. Karvajuuret ovat hyvä vaihtoehto kasvien pien-
yhdisteiden tuottamiselle, koska ne jakaantuvat nopeasti, eivät tarvitse kasvihormoneja kasvaakseen ja ovat 
yleisesti stabiilimpia kuin erilaistumattomat viljelmät. Vaikka tämä geneettinen ja metabolinen stabiilius on 
yleisesti tunnettu karvajuurten ominaisuus, kirjallisuudessa on vain muutama esimerkki pitkään viljeltyjen 
karvajuurten tuottokapasiteeteista. Tässä tutkimuksessa karvajuuria, jotka tuottavat suuria määriä tropa-al-
kaloideja, seurattiin 16 vuoden ajan laboratorio-olosuhteissa. Villikaalin (Hyoscyamus muticus L.) karvajuurille 
kehitettiin myös pakastusmenetelmä, jolla voidaan välttää työläs jatkuva siirrostaminen. Vaikka pakastuk-
sen jälkeinen elävyys jäi heikoksi, siirtogeenin ilmentyminen pysyi muuttumattomana pakastetuissa soluis-
sa. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että vaikka karvajuurten tuotossa tapahtuu vaihtelua ajan mittaan, jopa 
erittäin pitkäaikainen siirrostaminen ei aiheuttanut merkittävää alenemista metabolisessa aktiivisuudessa. 

Avainsanat: Kasvisoluviljelmä, karvajuuri, hyoskyamiini 6β-hydroksylaasi, skopolamiini, stabiilius, pakastaminen
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JOHDANTO
Kasvit tarjoavat valtavan suuret määrät mahdolli-
suuksia erilaisten ihmisille mielenkiintoisten sovel-
lusten suhteen uusina lääkeaineina, biopolymeerei-
nä, arvokkaina kemiallisina yhdisteinä, ravintona ja 
rehuna. Koska kasvit ovat ”täysin vihreitä”, ne tarjoa-
vat lähtökohtaisesti ympäristöystävällisen ja kestävän 
tuotantomahdollisuuden. Sen sijaan, että viljeltäisiin 
kokonaisia kasveja, kasvisoluja voidaan viljellä syn-
teettisellä ravintoalustalla, jolloin ne mahdollistavat 
käytön erilaisissa bioteknisissä sovelluksissa. Soluvil-
jelmien etuina on solubiomassan tai metaboliittien 
tuotto kontrolloiduissa olosuhteissa. Laboratoriossa 
tai bioreaktoreissa viljely mahdollistaa tuottoproses-
sit, jotka ovat riippumattomia ilmasto-olosuhteista, 
ja toisaalta mahdollistavat erilaisten tuottoparamet-
rien optimoinnin. 

Karvajuuret ovat kasvien luonnossa esiintyvä sai-
raus, joka johtuu Agrobacterium rhizogenes -maa-
bakteerin infektiosta (Sevón ja Oksman-Caldentey, 
2002). Tämä bakteeri kantaa Ri-plasmidia (Root 
inducing), jonka avulla se siirtää osan plasmidi-
DNA:staan kasvisolun tumaan. Erittäin monimut-
kaisen geneettisen järjestelmän tuloksena infektio-
kohtaan syntyy karvajuuri. Jokainen erillinen karva-
juuri on oma klooninsa, ja juuret voidaan irrottaa 
kasvista jatkoviljelyä varten. Tässä työssä villikaa-
lia (Hyoscyamus muticus) infektoitiin Agrobacteri-
um rhizogenes -bakteerilla, joka kantaa hyoskyamii-
ni 6β-hydroksylaasia (h6h). Tämä geeni on eristetty 
H. niger -kasvista, ja se koodaa entsyymiä, joka muut-
taa hyoskyamiinin skopolamiiniksi kaksivaiheises-
sa prosessissa. Tämä H6H -entsyymin hydroksylaa-
siaktiivisuus tuottaen 6β-hydroxyhyoskyamiinia on 
paljon korkeampi kuin epoksidaasiaktiivisuus, joka 
muuttaa 6β-hydroxyhyoskyamiinin skopolamiinik-
si (Yun ym., 1992). Kymmenien vuosien tutkimustyö 
on johtanut tämän karvajuurituumorin käyttöön eri-
laisissa arvokkaissa bioteknisissä sovelluksissa (Ge-
orgiev ym., 2007; Häkkinen ym., 2014; Vasilev ym., 
2014). Karvajuuria on saatu indusoitua monissa eri 
kasveissa, ja niitä on käytetty pienyhdisteiden kaupal-
liseen tuotantoon soveltuvassa mittakaavassa. Lisäksi 
karvajuuret kasvattavat nopeasti biomassaa ja niillä 
on yksinkertaiset ravintoalustavaatimukset (Jouhi-
kainen ym., 1999; Guillon ym., 2006; Srivastava ja Sri-
vastava, 2007; Häkkinen ym., 2005). Esimerkki kau-
pallisesta toimijasta on ranskalainen Samabriva (en-
tinen Root Lines Technology) (www.samabriva.com).  

Joissakin tapauksissa pienyhdisteiden tuotto ra-
joittuu erityisiin solukoihin ja erilaistumattomissa 

soluissa tuotto on vähäistä. Tämä ilmiö tunnetaan 
myös tropa-alkaloidien osalta. Luultavasti taustalla 
on tropa-alkaloidien biosynteesigeenien ilmenemi-
sen lokalisaatio, joka tapahtuu juurissa ja joista tropa-
alkaloidit kuljetetaan kasvin muihin osiin (Hashimo-
to ym., 1986). Geneettinen stabiilius on liitetty myös 
kromosomaalitasolle (Weber ym., 2008; Weber ym., 
2010; Dehghan ym., 2012). Lisäksi sillä, että karva-
juuria viljellään ilman kasvihormoneja, on merki-
tystä. Kun erilaistunut solukko joutuu kosketuksiin 
kasvihormonien kanssa, usein havaitaan muutoksia 
kromosomiluvussa ja somaklonaalinen vaihtelu li-
sääntyy (Baíza ym., 1999). Kuitenkin myös erilaisia 
tuloksia on raportoitu. Guivarc’h ym. (1999) havaitsi-
vat, että porkkanan (Daucus carota) karvajuuret olivat 
hyvin epästabiileja sekä fenotyypiltään että kyvyltään 
ilmentää siirtogeeniä kahden vuoden seurannan ai-
kana. Samoin Mano ym. (1986) havaitsivat, että tropa-
alkaloidien tuotto oli epätasaista Scopolia japonican 
karvajuurissa, tosin varsin lyhyellä kahden kuukau-
den seuranta-ajalla, joka vastaa viljelyolosuhteiden 
muutoksiin vaadittavaa adaptaatioaikaa. Pitkäaikais-
ta seurantaa karvajuurien tuottokyvystä on julkaistu 
vain muutamassa tutkimuksessa. Peebles ym. (2009) 
raportoivat 5-vuotistutkimuksen punatalvion (Cat-
haranthus roseus) laboratorio-olosuhteissa viljellyillä 
karvajuurilla, jotka osoittautuivat olevan sekä geneet-
tisesti että metabolisesti stabiileita tutkittuna aikana. 
Samoin Maldonado-Mendoza ym. (1993) analysoivat 
tropa-alkaloidien tuottoa Datura stramonium -karva-
juurilla viiden vuoden ajan ja osoittivat sekä kasvu-
nopeuden että alkaloidituoton pysyneen stabiilina. 
Tässä työssä osoitamme ensimmäistä kertaa geneet-
tisen ja metabolisen aktiivisuuden seurannan siirto-
geenisillä karvajuurilla, joita on viljelty laboratoriossa 
jatkuvalla siirrostamisella 16 vuoden ajan. Sen jälkeen 
kun tämä karvajuurilinja pystytettiin 16 vuotta sitten 
(Jouhikainen ym., 1999), sen tuottokapasiteettia on 
tutkittu kerran vuonna 2005 (Häkkinen ym., 2005) 
ja vastikään (Häkkinen ym., 2016). 

Soluviljelmien pystyttäminen ja ylläpito on aikaa 
vievää ja työlästä. Pakastus eli kryosäilöntä on me-
netelmä, jossa soluja tai solukkoja säilötään ultra-al-
haisissa lämpötiloissa, usein nestetypessä (-196 °C), 
joka pysäyttää kaikki metaboliset prosessit ja näin 
mahdollistaa solujen säilymisen muuttumattomi-
na. Kuitenkin pakastus on kasvisolujen osalta vielä 
varsin empiiristä testausta ja onnistuneen menetel-
män pystyttäminen on työlästä, kun jokaiselle solu-
linjalle vaaditaan erillinen optimointiprosessi. Eräs 
tärkeimmistä tekijöistä on solunsisäisen veden mää-
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rän optimointi, koska kasvisolujen tilavuudesta jo-
pa 90 prosenttia voi olla vettä. Solunsisäinen neste 
laajenee kiteytyessään lämpötilan laskiessa, ja tämä 
saattaa rikkoa solunsisäisiä kalvorakenteita. Solunsi-
säisen nesteen määrää voidaan vähentää monin eri 
tavoin. Osmoottinen esikäsittely tapahtuu usein so-
kereiden tai sokerialkoholien avulla, jotka kuivatta-
vat solua. Kuivattaminen voi tapahtua myös hitaalla 
pakastamisella. Vaihtoehtoisesti solut voidaan suo-
jata muun muassa alginaatilla ja kuivaus voi tapah-
tua silikageelin tai ilmavirran avulla. Vitrifikaatiotek-
niikassa solunsisäisen nesteen määrää vähennetään 
voimakkaiden osmoottisten ja kryoprotektanttiliu-
osten avulla. Vaikka useille kasvisolulinjoille on pys-
tytty kehittämään onnistunut pakastusmenetelmä, 
menetelmän kehittäminen vaatii aina paljon kokeel-
lista työtä ja optimointia (Reed 2008). Kirjallisuudes-
ta löytyy menetelmiä Beta vulgaris ja Nicotiana rus-
tica (Yoshimatsu ym., 1996), Artemisia annua (Teoh 
ym., 1996), Eruca sativa ja Gentiana macrophylla (Xue 
ym., 2008), Panax ginseng (Yoshimatsu ym., 1996), Ar-
moracia rusticana (Phunchindawan ym., 1997; Hira-
ta ym., 1998), Maesa lanceolata ja Medicago truncatu-
la (Lambert ym., 2009) karvajuurten pakastukselle, 
mutta tähän mennessä villikaalille ei ole raportoitu 
menetelmää. Tässä työssä kehitimme helpon vitrifi-
kaatioon perustuvan pakastusmenetelmän villikaalin 
karvajuurille. Menetelmä ei vaadi erityistä pakastus-
laitteistoa. Lisäksi ensimmäistä kertaa osoitamme, 
kuinka skopolamiinia tuottavat karvajuuret säilyt-
tävät metabolisen aktiivisuutensa 16 vuoden seura-
natajakson aikana, kun niitä on ylläpidetty siirrosta-
malla laboratoriossa. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
Kasvisolut ja niiden viljely
Villikaalin (Hyoscyamus muticus L. strain Cairo) kar-
vajuuriklooni KB7 (aiemmin 13A7) aloitettiin käyt-
täen A. rhizogenes LBA9402 pLAL21 kantaa (jossa 
on 35S-h6h) (Jouhikainen ym., 1999). Karvajuurilin-
jaa viljeltiin siirrostamalla neljän viikon välein kiin-
teälle modifioidulle Gamborg B5 -kasvatusalustal-
le (Oksman-Caldentey ym., 1991; Jouhikainen ym., 
1999). Karvajuuren ymppi kasvatuksissa oli 100 mg ± 
5 mg (tuorepainoa) 20 ml:ssa kasvatusalustaa ja kas-
vatus tapahtui 100 ml:n erlenmeyer -pullossa ravis-
telijassa (100 rpm, +25 °C, 8h/16h pimeä/valosykli). 
Analyysit PCR ja RT-PCR -reaktioita sekä kemialli-
sia analyysejä varten tehtiin 28 vuorokauden ikäisis-
tä nestekasvatetuista juurista. Siirtogeeni (h6h) sekä 
karvajuurifenotyypistä vastaava rolB geenit varmis-

tettiin PCR-reaktioilla (Häkkinen ym., 2005; Sevón 
ym., 1995). Karvajuurien puhtaus varmistettiin virD:n 
poissaololla Hamill ym. (1991) kuvaamilla alukkeilla ja 
reaktio suoritettiin seuraavasti: denaturaatio 95 °C, 1 
min, 35 sykliä (denaturaatio 95 °C, 30 s, anniilaus 59 
°C, 1 min, ekstensio 72 °C, 1.5 min, jonka jälkeen lop-
puekstensio 72 °C, 7 min.

RT-PCR
Karvajuurinäytteiden kokonais-RNA:n eristystä var-
ten juuret kerättiin ja upotettiin nestetyppeen, jonka 
jälkeen ne säilöttiin -80 °C:een. RNA eristettiin käyt-
täen ARNzol kittiä (REAL, Valencia, Spain). cDNA 
valmistettiin käänteis-transkriptiolla käyttäen Super-
Script II Reverse Transcriptase -entsyymiä (Invitro-
gen, Carlsbad, CA). Alukesekvenssit 18S geeniä varten 
olivat 5’-ATGATAACTCGACGGATCGC-3’ ja 5’-CTT-
GGATGTGGTAGCCGTTT-3’ (Zhang, 2007). Aluke-
sekvenssit h6h geeniä varten olivat 5’- ACATCTGT-
GAAGGACTTGGGGC-3’ ja 5’-GAACTTGGGTCT-
GGGCATGG-3’ ja ne suunniteltiin BT1 Gene Tool 
Lite (1.0.0.1 version) ohjelmaa käyttäen. RT-PCR 
suoritettiin käyttäen SYBR Green PCR Mastermix 
(Roche Applied Science, Mannheim, Germany) seos-
ta ja reaktiot tehtiin 384- kaivoissa (LightCycler 480 
Instrument; Roche Applied Science). Kontrollina 
käytettiin 18S-geeniä. Datan analysointiin käytettiin 
LightCycler480 1.5.0 SP3 -ohjelmaa (Roche). Tilastol-
linen analyysi tehtiin R-ympäristössä (R Core Team, 
2013). Tilastolliseen vertailuun käytettiin t-testiä ja 
merkitsevyystasoksi valittiin P-arvo < 0.05. 

Tropa-alkaloidien uutto ja analyysi
Tropa-alkaloidit skopolamiini, hyoskyamiini ja 
6β-hydroksyhyoskyamiini uutettiin 28 päivän ikäisis-
tä villikaalin karvajuurista aiemmin kuvatulla mene-
telmällä (Häkkinen ym., 2005). Analyysit tehtiin käyt-
täen Agilent 7890A kaasukromatografia yhdistettynä 
5975C massadetektoriin (MSD) käyttäen Rtx®-5MS 
silica-kapillaari-kolonnia (15 m, 0.25 mm i.d., 0.25 µm 
faasinpaksuus) (Restek, Bellefonte, PA, USA). Uunin 
lämpötila nostettiin 70°C:sta 270°C:een 10°C min-
1. Heliumia käytettiin kantajakaasuna vakiovirtaus-
nopeudella 1.2 mL min-1. Injektorin, ionilähteen ja 
interfacen lämpötilat olivat 250°C, 230°C ja 240°C, 
ja split-suhde 25:1. Näytteet (1 µL) injisoitiin käyttä-
en Gerstel Maestro MPS2 automaattista näytteenan-
nostelijaa (Gerstel GmbH & Co. KG, Müllheim an der 
Ruhr, Germany). MSD toimi elektroni-impakti-taa-
juudella (EI) 70 eV ja kokonaisskannaus (m/z 40-600) 
tehtiin käyttäen nopeutta 2.6 skannausta s-1. Yhdis-
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teiden identifiointi tehtiin käyttäen standardiyhdis-
teitä l-hyoskyamiini (Merck 3031407), (-)-skopolamii-
ni hydrobromidi (Sigma S1875) sekä  retentioaikoja, 
massaspektrikirjastoa ja kirjallisuutta. Sisäisenä stan-
dardina käytettiin DL-homatropiinia (Sigma H-0126). 
Kromatografinen data kerättiin ja käsiteltiin käyttä-
en Chemstation -ohjelmistoa (Agilent Technologies, 
USA).  

Pakastus (kryosäilytys)
Useita eri pakastusmenetelmiä tutkittiin villikaalin 
karvajuurten pitkäaikaissäilytystä varten. Kokeelli-
nen suunnitelma on esitetty Kuvassa 1. 

TULOKSET
Karvajuurten geneettinen stabiilius 
PCR ja RT-PCR -tulosten valossa
PCR:n avulla voitiin osoittaa, että sekä siirtogeeni 
h6h että karvajuurifenotyypistä vastaava rolB -alue 
olivat säilyneet villikaalin karvajuurissa, joita oli vil-
jelty 16 vuoden ajan siirrostamalla laboratoriossa (Ku-
va 2A). Odotetusti virD -amplifiointi, joka osoittaa 
mahdollisen bakteriaalisen perimän läsnäolon, oli 
negatiivinen. RT-PCR osoittaen h6h-geenin ilmen-
tymisen tehtiin käyttäen alkuperäistä KB7 sekä pa-
kastettua linjaa (Kuva 2B). h6h:n ilmentymisessä ei 
havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa alkuperäisen 
ja pakastetun välillä (P=0.8538).

Karvajuurten kasvu ja 
metaboliittituoton stabiilius
Villikaalin KB7-linja perustettiin vuonna 1998 (Jou-
hikainen ym., 1999), ja linjaa on ylläpidetty siirrosta-
malla sen jälkeen 4 viikon välein laboratoriossa. Ku-
ten kuvattiin 16 vuotta sitten, karvajuuret ovat edel-
leen vaaleita, ja niillä on korkea kasvunopeus – niiden 
biomassa monistuu 65–67-kertaiseksi 28 päivässä. 

Taulukossa 1 on esitetty tropa-alkaloidien esiin-
tyminen sekä kasvu 16 vuoden seurannan aikana. En-
simmäinen tutkimus KB7-linjasta julkaistiin vuonna 
1999 (Jouhikainen ym., 1999), jolloin tuotot olivat 125 
mg/l hyoskyamiinille ja 14 mg/l skopolamiinille. Tuol-
loin hyoskyamiini analysoitiin käyttäen radioimmuno-
määritystä ja skopolamiini käyttäen entsyymilinkat-
tua immunosorbenttimenetelmää (ELISA). Välituo-
tetta 6β-hydroksihyoskyamiinia ei analysoitu. Kuusi 
vuotta myöhemmin julkaisimme tutkimuksen, jossa 
verrattiin tupakan (Nicotiana tabacum) ja villikaalin 
karvajuurten konversiokapasiteettia, kun molempiin 
oli yliekspressoitu sama h6h geeni. Myös KB7 karva-
juurilinja analysoitiin. Vaikka kasvunopeus ja hyosky-
amiinin tuottonopeus olivat pysyneet samana, skopo-
lamiinin tuotto oli yli kaksinkertaistunut verrattuna 
ensimmäiseen julkaistuun arvoon. Tämä tulos osoit-
taa, että jostain syystä H6H-entsyymin aktiivisuus oli 
noussut. Lopulta viimeisimmässä tutkimuksessamme 
sekä kasvu että alkaloidien tuotto olivat hieman mata-
lampia kuin edeltävällä kerralla (Taulukko 1). Verrattu-

Kuva 1. Kryopakastuskokeet. Muutokset alkuperäiseen menetelmään on merkitty laatikoihin. Menetelmät, 
joiden avulla saavutettiin sulatuksen jälkeinen kasvu, on merkitty tummennetulla laatikolla.  

PAKASTUS I
(mukaillen Teoh et al., 1996)

 
Sulatus I

• Kryoprotektantti  
laimennetaan 6-vaiheisesti

• Juurenpäät kiinteälle alustalle 
steriilin suodatinpaperin päälle

Sulatus II
• Juurenpäät kiinteälle alustalle 

steriilin suodatinpaperin päälle
• Uudelle alustalle ilman suoda-

tinpaperia 3 vrk:n kuluttua

Sulatus III
• Juurenpäät kiinteälle alustalle 

steriilin suodatinpaperin päälle
• Uudelle alustalle ilman suoda-

tinpaperia 3 vrk:n kuluttua

Sulatus IV
• Juurenpäät pestään  

kasvatusalustalla
• Uudelle alustalle ilman  

suodatinpaperia

PAKASTUS II
(Panis et al., 2005)

 
Menetelmä I

• Juurenpäät PVS2-kuplan  
sisällä folion päällä

• Upotus nestetyppeen
• 

Menetelmä II
• Juurenpäät PVS2-liuoksessa 

kryoputkiin
• Upotus nestetyppeen

PAKASTUS III
(Schmale et al., 2006)

PAKASTUS IV
(Ogawa et al., 2012)
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na alkuperäiseen tulokseen hyoskyamiinitasot olivat 
80 prosenttia alkuperäisestä, kun taas skopolamiinita-
sot olivat pysyneet samoina. Kuitenkin kun tarkastel-
laan vain solukohtaista tuottokapasiteettia (ilmaistaan 
mg/g kuivapainoa kohden), havaitaan, että ensimmäi-
sen ja viimeisen mittauksen välissä ei ole eroa (Kuva 
3). On selvää, että Taulukossa 1 esitetty alempi tuot-
tavuus (ilmaistaan mg/l) johtuu alemmasta kasvusta. 

Karvajuurten pakastus
Karvajuuret pakastettiin onnistuneesti käyttäen hidasta 
pakastusta (Pakastus I). Juurenpäät, jotka oli sulatettu 
neljännellä (Sulatus IV) menetelmällä, osoittivat kasvua 
kaksi viikkoa sulatuksen jälkeen, tosin kasvavien juurten 
osuus oli suhteellisen pieni (10 %). Samoin vitrifikaation 
(Pakastus IV) jälkeen kahden viikon kuluttua sulatukses-
ta juurissa havaittiin kasvua, mutta edellistä alemmal-

la osuudella (2 %). Sulatuksen jälkeen kasvaneet juuret 
viljeltiin kiinteällä alustalla ja h6h:n ilmentyminen ana-
lysoitiin 21 vuorokauden kuluttua (Kuva 4). Odotetusti 
pakastetuissa soluissa ei havaittu muutoksia H6H:n il-
mentymisessä, niin kuin Kuvassa 3 esitetään. Tämän 
johdosta voidaan sanoa, että kryopakastus on hyvä kei-
no säilöä biologista materiaalia. 

POHDINTA
Usein siirtogeenisten soluviljelmien haasteena on gee-
nien hiljentyminen, joka useimmiten johtuu trans-
kriptionaalisesta inaktivaatiosta tai transkription jäl-
keisistä tapahtumista (Guivarc’h ym., 1999). On mie-
lenkiintoista, että vaikka h6h-geeni, jota käytettiin täs-
sä tutkimuksessa, on alkuperältään eristetty samasta 
kasviperheestä kuin isäntäkasvi Hyoscyamus, geenin 
hiljentymistä ei havaittu 16 vuoden seurannan aika-

Kuva 2 (A) Kuva geelistä, jolla näkyy villikaalin (H. muticus) karvajuurten ja Agrobakteerin PCR-reaktion 
tulos: h6h (1150 bp), rolB (780 bp) ja virD (450 bp). 1: A. rhizogenes pLAL21 jossa h6h; 2: H. muticus 
kontrollikarvajuuri; 3: H. muticus karvajuurilinja KB7 jossa h6h; M: molekyylimarkkeri (Gene Ruler 100 bp 
Plus), (B) Suhteelliset RT-PCR ekspressiotasot geeneistä h6h ja 18S alkuperäisessä ja kryopakastetussa 
KB7-linjassa. Kuvassa esitetty keskiarvot kolmesta analyyttisestä rinnakkaisesta sekä keskihajonta. 
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na. Kun viiden eri Solanaceae-heimoon kuuluvan la-
jin, joilla kaikilla on endogeeninen h6h-geeni, nukleo-
tidisevenssejä verrattiin H. niger -kasvin h6h-geeniin, 
samankaltaisuus vaihteli korkeimman 99,2 prosentin 
(Brugmansia candida) ja 84,9 prosentin (Datura stra-
monium) välillä (Liite 1). On huomioitavaa, että kor-
kein yhtenevyys proteiinitasolla havaittiin B. candidan 
kanssa (100 %), kun taas toinen Hyoscyamus -laji H. se-
nescensin kanssa yhtenevyys oli jokseenkin alhaisem-
pi, 96,5 prosenttia. H. muticus -kasvin h6h geenin sek-
venssi ei ole tiedossa, mutta muiden sukulaiskasvien 
tiedon perusteella on oletettavaa, että yhtenevyys on 
korkeaa, joten mahdollisuus homologiaan perustuvalle 
hiljentymiselle on olemassa. 

Alkaloideja – koska ovat kasvien pienyhdisteitä – 
tuotetaan usein pieniä määriä, ja tuotto on epästabii-
lia erilaistumattomissa soluissa. Pienyhdistetuotto kor-
reloi usein erilaistumiseen (Sevón ym. 1998), ja tämän 
vuoksi niin kuin tässä työssäkin havaittiin, karvajuu-
risolukko on lupaava systeemi bioteknologiselle alka-
loidituotolle. Tässä työssä, ensimmäistä kertaa, labora-
toriossa ylläpidettyjen ja siirrostettujen karvajuurten 
geneettinen sekä metabolinen stabiilius osoitettiin 16 
vuoden seurannan aikana. Alkaloidituotto määritettiin 
vuosina 1999, 2005 ja 2016. Ensimmäiset analyysit teh-
tiin käyttäen immunologisia määritysmenetelmiä, kun 
taas myöhemmin alkaloideja analysoitiin GC-MS:llä. 
Vaikka kokeellista dataa näiden kahden analyyttisen 
menetelmän korrelaatiosta ei ole, on hyvä huomioida, 
että sekä EIA/RIA ja GC-MS ovat erittäin spesifisiä ja 
herkkiä näille analysoiduille metaboliiteille, joten mo-
lemmista saatu data vertautuu hyvin tuloksiin. 

Vaikka aiempia raportteja kryopakastetuista kar-
vajuurista on julkaistu, tähän mennessä villikaalin 
karvajuurien pakastusta ei ole julkaistu. Karvajuur-
ten pakastuksen ja sulatuksen jälkeinen kasvuosuus 

on vaihdellut 6 prosentin (Xue ym. 2008) ja 90 pro-
sentin (Lambert ym., 2009) välillä, riippuen lajista ja 
käytetystä menetelmästä. Kuten Xue ym. (2008) ra-
portoivat, menetelmä, joka oli kutakuinkin toimiva 
Eruca sativa (73 % pakastuksenjälkeinen elävyys) ja 
Astragalus membranaceus (6 % pakastuksenjälkeinen 
elävyys) -viljelmille, ei toiminut Gentiana macrophyl-
la -karvajuurille. Tämä ilmiö tunnetaan hyvin kas-
visolujen ja -solukkojen pakastuksen yhteydessä, ja 
sen vuoksi sopivan pakastusmenetelmän löytämi-
nen vaatii usein järjestelmällistä empiiristä kokeilua. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, et-
tä H. muticus karvajuurten kryopakastus on erittäin 
haastavaa. Saatujen tulosten perusteella ei vielä voida 
luoda luotettavaa teolliseen tuotantoon soveltuvaa 
pakastusohjeistusta. Menetelmän pystyttäminen on 
hyvin empiiristä, ja usein tulokset eivät suoraan näy-
tä suuntaa, mihin optimoinnissa tulisi edetä. Kuten 
useat alan tutkijat ovat todenneet, ongelmat toistet-
tavuudessa rajoittavat kryopakastuksen rutiinikäyt-
töä (Panis ym., 2005; Reed ym. 2001). Työläs leikkaa-
minen ja käsittely herkkien solukoiden, kuten karva-
juurten apikaalisten meristeemien osalta, on selkeä 
este high-throughput-testaukselle. Tässä työssä kui-
tenkin osoitimme, että kryopakastus itsessään ei es-
tä siirtogeenin toimintaa kyseisessä solukossa. Sikäli 
kuin mahdollista, kryopakastus on paras vaihtoehto 
kasvien solujen ja solukoiden pitkäaikaissäilytyksel-
le. Pakastamalla vältetään jatkuvasta siirrostamisesta 
johtuvat kontaminaatioriskit ja sillä voidaan parantaa 
prosessin tuottavuutta. Toisaalta niin kuin tässä työs-
sä osoitimme, karvajuurten jatkuva siirrostaminen 
jopa hyvin pitkän ajan kuluessa ei vähentänyt merkit-
tävästi entsymaattista tai metabolista aktiivisuutta. 

Taulukko 1. Villikaalin karvajuurilinjan KB7 tuottamat tropa-alkaloidipitoisuudet 16 vuoden 
seurannan aikana. Datassa huomioitu kolme rinnakkaista biologista näytettä ±SD; *n=3, **n=9.

Vuosi

1999*
2005*
2016**

Hyoskyamiini  
(mg/l)

125±12.0
124±6.2
99±17.7

6β-hydroksy -
hyoskyamiini  
(mg/l)

NA
38±1.9
14±3.3

Skopolamiini
(mg/l)

14±1.3
37±1.9
12±2.3

Kasvu
(g/l kuivap.)

17
17
14

Viite

Jouhikainen ym. 1999
Häkkinen ym. 2005
Häkkinen ym. 2016

NA: ei analysoitu.
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Kuva 3. Solunsisäiset alkaloidimäärät (mg/g kuivapainoa kohden) eri vuosina. 
Tähdet ilmaisevat tilastollisesti merkitseviä eroja (t-testi, (***): P<0.001). 

Kuva 4. Pakastetut karvajuuret 21 vrk sulatuksen jälkeen.
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Plants remain a major source of new drugs, leads and 
fine chemicals. Cell cultures deriving from plants of-
fer a fascinating tool to study plant metabolic path-
ways and offer large scale production systems for val-
uable compounds – commercial examples include 
compounds such as paclitaxel. The major constraint 
with undifferentiated cell cultures is that they are 
generally considered to be genetically unstable and 
cultured cells tend to produce low yields of second-
ary metabolites especially over time. Hairy roots, a 
tumour tissue caused by infection of Agrobacterium 
rhizogenes is a relevant alternative for plant second-
ary metabolite production for being fast growing, 
able to grow without phytohormones, and display-
ing higher stability than undifferentiated cells. Al-
though genetic and metabolic stability has often been 
connected to transgenic hairy roots, there are only 
few reports on how a very long-term subculturing ef-
fects on the production capacity of hairy roots. In this 
study, hairy roots producing high tropane alkaloid 
levels were subjected to 16 -year follow-up in relation 
to genetic and metabolic stability. Cryopreservation 
method for hairy roots of H. muticus was developed 
to replace laborious subculturing, and although the 
post-thaw recovery rates remained low, the expres-
sion of transgene remained unaltered in cryopre-
served roots. It was shown that although displaying 
some fluctuation in the metabolite yields, even an 
exceedingly long-term subculturing was successfully 
applied without significant loss of metabolic activity.   

Keywords: plant cell culture, hairy roots,  
hyoscyamine 6β-hydroxylase, scopolamine,  
stability, cryopreservation
         
Kiitokset: Kiitämme Elisabeth Moyanoa ja 
Rosa M. Cusidóa erinomaisesta yhteistyöstä. 
Kiitämme Tuulikki Seppänen-Laaksoa 
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Liite1. Viiden Solanaceae -heimoon kuuluvan lajin h6h -geenien sekvenssit.
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#  

H.niger           --------------------------TACTAAGAGTGTTTCCGAAAGCTTTATAGCACCA 
A.luridus         ------------------------------------------------------------ 
D.stramonium      ----------------------GGTCTACAAACAATGTCTCTGAAAGCTTTATAGCACCA 
A.belladonna      ATGGCTACTCTTGTCTCAAATTGGTCTACAAACAATGTTTCTGAAAGTTTTGTAGCACCA 
B.candida         --------------------------------------------------------ACCA 
H.senecionis      ATGGCTACTTTTGTCTCAAATTGGTCTACTAAGAGTGTTACTGAAAGCTTTATAGCACCA 
                                                                               
 
H.niger           TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCGTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC 
A.luridus         ----------GGGCAGAAAAGGAAGTTCCCTTAGGAAATGATGACCCTATCATTGATCTC 
D.stramonium      TTAGAGAAAAGGGCAGAAAAGGATGTTGCTTTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC 
A.belladonna      TTAGAGAAAAGGGCAGAAAATGATGTTCCTTTAGGAAATGATGTGCCTATCATTGATCTC 
B.candida         TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCGTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC 
H.senecionis      TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCATAGGAAATGGTGTCCCTATTATTGATCTC 
                            *.******** **:*** *  *********.**: ***** ********* 
 
H.niger           CAACAACATCATCATCTTCTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC 
A.luridus         CAACAAGATCACCATTTTGTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTAAAGATTTTGGTCTC 
D.stramonium      CAACAAGATCACCTTCTTATTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC 
A.belladonna      CAACAAGATCACCTTGTTGTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC 
B.candida         CAACAACATCATCATCTTCTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC 
H.senecionis      CAACAACACCATCATCTTCTTGTCCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC 
                  ****** * ** *:* ** **** *********************.************** 
 
H.niger           TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAACTAATGTTAGAGACAATGGAAGTGTGC 
A.luridus         TTTCAGGTGATCAACCATGGATTTCCAGAAAACCTAATGGCAGAGACAATGAAATTGTGC 
D.stramonium      TTTCAGGTGATCAATCATGGAGTCCCAGAAAAGCTAATGGTAGAGGCAATGGAAGTGTAC 
A.belladonna      TTTCAGGTGATCAACCATGGATTACCAGAAAAGCTGATGGCAGAAACAATGGATGTGTGC 
B.candida         TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAGCTAATGTTAGAGACAATGGAAGTGTGC 
H.senecionis      TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAACTAATGTTAGAAACAATGGAGGTATGC 
                  ************** ****** * ******.* **.***  ***..*****.*  *.*.* 
 
H.niger           AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAAAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA 
A.luridus         AAAGAGTTTTTTGCACTGCCTGCTGAGGAGAAAGAAAAGCTTCAGCCAAAAGGAAAGCCA 
D.stramonium      AAAGAGTTTTTTGCATTGCCTGCTGAGGAAAAAGAAAAGTTTCAGCCAAAAGGAGAGCCA 
A.belladonna      AAAGAATTTTTTGCACTGCCTGCTGAGGAGAAAGAAAAGCTTCAACCAAAAGGAGAGCCA 
B.candida         AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAAAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA 
H.senecionis      AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAGAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA 
                  *****.** ****** ****:********.**.**.*** **.*.*********.** ** 
 
H.niger           GCTAAATTTGAACTTCCTCTTGAGCAGAAAGCAAAGCTATATGTTGAAGGAGAACAACTC 
A.luridus         GCTAAATTTGAACTTCCTCTCGAGCAGAAAGCAAAGCTATATATTGAAGGAGAACAACTC 
D.stramonium      GCTAAATTTGAACTTCCACTTGAGCAGAAAGCAAAACTCTATGTTGAAGGGGAACGACGC 
A.belladonna      GCTAAATTTGAGCTTCCACTTGAGCAGAAAGCAAAGCTTTATGTTGAAGGAGAACAACTC 
B.candida         GCTAAATTTGAACTTCCTCTTGAGCAGAAAGCAAAGCTATATGTTGAAGGAGAACAACTC 
H.senecionis      GCTAAATTTGAACTTCCTTTGGAGCAGAAAGCAAAGCTATATATTGAAGGAGAACAACTC 
                  ***********.*****: * **************.** ***.*******.****.** * 
 
H.niger           TCTAACGAGGAGTTCTTATACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT 
A.luridus         TCTAACGATGAGTTCTTTTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTGGAT 
D.stramonium      TGTAATGAGGAGTTTTTGTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTTATCCTCTTCAT 
A.belladonna      TCTGATGAAGCGTTCCTTTACTGGAAGGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT 
B.candida         TCTAACGAGGAGTTCTTATACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT 
H.senecionis      TCCAATGAAGAATTCTTGTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGCCATCCTCTTGAC 
                  *  .* ** *..**  * ********.********************  *******  *  
 
H.niger           CAAGACTTAGTCAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTTGCTAAA 
A.luridus         GAAGAGTTAGTCAACTCCTGGCCTGAAAAACCAACAACCTATAGAGAGGTGGCGGCTAAA 
D.stramonium      GAAGAGTTACTTAACTCCTGGCCAGAAAAACCACCAACATATAGAGATGTGATAGCTAAA 
A.belladonna      GAAGAGTTAGTCAACTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAACATATAGAGAGGTGGTGGCTAAA 
B.candida         CAAGACTTAGTCAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTTGCTAAA 
H.senecionis      CAAGACTTAGTTAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTGGCTAAA 
                   **** *** * ** ********:********* ***..******** ***.  ****** 
 
H.niger           TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT 
A.luridus         TATTCAGTGGAAGCGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT 
D.stramonium      TATTCAGTGGAAGTGAGGAAGTTGACGATGAGGATCCTGGACTACATATGTGAAGGACTC 
A.belladonna      TATTCAGTGGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATCCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT 
B.candida         TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT 
H.senecionis      TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTAACTATGAGGATGCTGGACTACATCAGTGAAGGACTT 
                  ********.**** *********.** ******** ***********.:**********  
 
H.niger           GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAACTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC 
A.luridus         GGGCTTAAATTGGGCCACTTTGATAATGAGCTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC 
D.stramonium      GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAGCTTACCCAAATTCAGATGTTGCTGGCTAAC 
A.belladonna      GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAGCTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC 
B.candida         GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAACTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC 
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