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Resumé
Klimaparametre som tørke, høj/lav temperatur og vind påvirker i stor grad
planters vækst og udvikling. Klimamodeller forudser at klimaekstremer bliver
mere almindelige, og især at tørke kan blive udbredt. Dertil kommer en stødt
stigende efterspørgsel på fødevarer, som bevirker at afgrøder bliver dyrket i
stadig mindre egnede områder.
Med en årlig produktion på 300 mil tons er kartoffel regnet for verdens 5.
vigtigste afgrøde. Desværre er kartoffel også regnet for særligt tørkefølsom med
store udbytte tab til følge (Legay et al. 2011). Derfor er udviklingen af nye mere
tørketolerante kartoffelsorter vigtig.
Det har vist sig muligt at øge planters tolerance over for tørke ved at forhøje
produktion af det naturligt forekommende plantehormon cytokinin. Enzymet
isopentenyltransferase (IPT) er det hastighedsregulerende enzym i biosyntesen
af cytokinin. Ved at øge niveauet af IPT kan man derfor øge produktionen af
cytokinin.
I nærværende projekt er IPT blevet klonet ind i kartoffel (Sort: Folva) i 2
forskellige konstruktioner. Med den ene af konstruktionerne er formålet at opnå
konstant forhøjet produktion af IPT, hvorimod den anden har til formål, kun at
tillade forhøjet produktion IPT når planten oplever vandmangel. Planterne
befinder sig foreløbig i vævskultur men er klar til yderligere opformering og
afprøvning i væksthus- og frilandsforsøg.

Projekts faglige forløb
Klimaparametre som tørke, temperatur og vind påvirker i stor grad planters
vækst og udvikling. Klimamodeller forudser at klimaekstremer bliver mere
almindelige, og især at tørke kan blive udbredt. Dertil kommer en stødt stigende
efterspørgsel på fødevarer, som bevirker at afgrøder bliver dyrket i stadig
mindre egnede områder. Dette betyder at planters tolerance overfor
eksempelvis tørke vil få stadig større betydning for opretholdelse af
produktiviteten.
Med en produktion på over 300 mill tons er kartoflen den 5. vigtigste afgrøde i
verden. Desværre er kartoffel meget tørkefølsom. Det er derfor vigtigt at få
udviklet kartoffel sorter, som er tørketolerente.
Planter reagerer på tørke ved lukning af læbecellerne for at mindske
fordampning med et reduceret CO2 optag til følge. Det betyder at fotosyntesen
mindskes, hvilket igen fører til lys-stress af planterne og dannelse af reaktive
iltradikaler (ROS) (Rewieved by (Smirnoff 1993) and (Cruz de Carvalho 2008)).
Traditionelt undersøges den biologiske regulering af tørketolerance ved at
sammenligne genudtryk i tørketolerante sorter med tørkefølsomme sorter. Dette
arbejde har påvist mange forandringer, som kan knyttes til øget tørketolerance.
Undersøgelserne har dog ikke ført til en grundlæggende forståelse af hvorledes
tørketolerance kan forbedres i kartoffel (Legay et al. 2011).
Planter benytter bl.a. hormoner (abscisinsyre og cytokininer) til at styre vækst
og udvikling under optimale såvel som suboptimale betingelser. Under den
normale udvikling falder niveauet af cytokininer langsomt mens niveauet af
abscisinsyrer forøges. Et øget abscisinsyre niveau inducerer senescens.
Hvis planten udsættes for tørkestress sker der en dramatisk forøgelse af
abscisinsyreniveauet, og et tilsvarende fald i cytokininniveauet. Følgeligt lukker
læbecellerne for at begrænse vandtabet og senescensen accelereres.
Det er vist at scenesens kan forsinkes i transgene tobaksplanter, hvor
isopentenyltransferase (det begrænsende enzym i biosyntesen af cytokinin) fra
Agrobacterium udtrykkes under kontrol af den scenesens-associerede gen
promoter (PSAG12) (Gan and Amasino 1995). Dog med et par utilsigtede

følgevirkninger, som forandret source/sink relation og næringsmangel i bladene
hos tobak (Jordi et al. 2000), forsinket blomstring i salat (McCabe et al. 2001) og
langsom spirring af frø fra transgene tobaksplanter, som har været udsat for
vandmangel (Cowan et al. 2005). Rivero et al. (2007) synes at løse ovenstående
problemer ved blot at udskifte den scenescens associerede gen promoter PSAG12
med den senescence-associerede receptor kinase promoter (PSARK). PSARK sætter i
gang før senescens initiering i modsætning til PSAG12 som først sætter i gang
under senescens. I homozygote PSARK::IPT tobaksplanter lykkedes det at
undertrykke tørkeinduseret senescens og bibeholde normal vækst. De
transformerede planterne kommer sig efter 2 ugers tørke og 1 uges genvanding
og klarer sig bedre en vildtypen på et 30% vandregime med et meget begrænset
udbyttetab i forhold til fuldt opvandede planter både WT og Transformanter
(Rivero et al. 2007).
Dezar et al publicerede i 2005 data, som viser at den neucleare gen promoter
PHahb4 er tørke, salt og ABA inducerbar (Dezar et al. 2005). Denne promoter blev i
2007 benyttet til fremstilling af en genkonstruktion som havde til formål at øge
IPT produktionen i allétræer under saltstress med henblik på at udvikle
saltnings tilpassede vejsidetræer. Med den ene af konstruktionerne var formålet
at opnå konstant forhøjet produktion af IPT (P35s::IPT) hvorimod den anden
havde til formål, kun at tillade forhøjet produktion af IPT under stres
(PHahb4::IPT). Formålet med den sidste konstruktion var at gøre det muligt at
følge med i hvor og hvornår i planten promoteren bliver aktiveret.
Konstruktionerne blev i første omgang indsat i modelplanten Arabidopsis, og
dyrkningsforsøg med disse planter viste at de var blevet modstandsdygtige
overfor vandstress.
Ud fra de i literaturen beskrevne resultater med at forhøje cytokinin niveauet i
tobak synes det at være en opagt mulighed at benytte de fremstillede
genkonstruktioner til at øge cytokinin niveauet i kartoffel for på den måde at
udvikle kartoffelplanter med med en øget tørketolerence.

Projektets praktiske forløb
Første del af projektperioden er forløbet med at opformere plantemateriale med
henblik på at tilvejebringe rigelige mængder til transformation. Sideløbende blev
Agrobakterium stammer med de ønskede konstruktioner tilvejebragt.
Plantematerialet er efterfølgende med intefererende 14 dages intervaller blevet
henholdsvis opformeret og transformeret med 3 forskellige genkonstruktioner.
Sideløbende er eksplantaterne holdt ved lige og selekteret ved flytning mellem
vækstmedier med forskelligt indhold af antibiotika og væksthormoner.
Projektet er forløbet planmæssigt og planterne befinder sig foreløbig i
vævskultur og er klar til yderligere opformering og afprøvning i væksthusforsøg.

Resultater
Bevillingen fra kartoffelafgiftsfonden har gjort det muligt at indsætte de
fremstillede genkonstruktioner i kartoffel (Sort: Folva). På Institut for Plante og
Miljøvidenskab fandtes en vævskultursamling af en række kartoffelsorter, og de
ønskede genkonstruktioner var ligeledes blevet fremstillet i forbindelse med et
tidligere projekt. Det var derfor muligt straks at påbegynde opformeringen af
den udvalgte kartoffelsort, Folva.
I projektet valgte vi at benytte 3 konstrukter to konstrukter indeholdt PHabh4
promotoren. I det første kostrukt styrer promotoren markørgenet GUS. Planter
der indeholder dette konstrukt kan benyttes til dokumentation af at pronotoren
aktiveres under tørkestress. I det andet konstrukt styrer promoteren Ipt3 genet.
I planter transformeret med dette konstrukt øges cytokinin niveauet under
tørkestres. I det tredje konstrukt er Ipt3 genet reguleret af den konstitutive
promotor 35S. I planter transformert med dette konstrukt vil cytokinin niveauet
være kontinuert forøget.
Ved projektets afslutning er der blevet selekteret en række transformanter
indeholdende et af de tre genkonstrukter, Figur 1 . Transformanterne er blevet
opformeret, og vil efter yderligere opformering være klar til dyrkning og testning
under væksthusbetingelser.
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Figur 1. Vildtype og transformanter af kartoffelsorten Folva.

Offentliggørelser vedrørende projektet.
Der er på nuværende tidspunkt ikke resultater som egner sig til offentliggørelse.
Først når vævskulturerne er testet i reelle dyrkningsforsøg vil der være basis for
nationale og international formidling.
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