
Planter på 
glass og celler 
i løsning

Fra en eneste plantecelle kan man danne komplette, 

nye planter med blomst, blad, stengel og rot. I tillegg 

har celler fra et gitt plantevev evnen til gå tilbake 

til en uspesialisert form. Det er disse fantastiske 

egenskapene som har åpnet for mange muligheter 

ved bruk av celle- og vevskultur i planter.
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Oppformering av plante-
materiale in vitro (i glass-
kolber) er teknikker for 
dyrking og oppformering 
av planter eller plantecel-
ler i en beholder, med fast 
eller flytende næringsme-
dium. Nye planter kan 
dannes fra vev som blad-
skiver, deler av stilk, 
skuddspisser eller enkelt-
celler. Resultatet er planter 
som blir genetisk identisk 
sitt opphav – altså kloner.

Det er mange anvendel-
sesområder for celle- og 
vevskultur basert på plan-
temateriale. Blant disse 
har vi masseoppforme-
ring, det å lage hele plan-
ter fra genmodifiserte cel-
ler, skuddspisskultur for 
sykdomsrensing, samt tek-
nikker for bevaring av tru-
ede plantearter og pro-
duksjon av ulike stoffer.

Masseoppformering
En storskala oppformering 
av planter er mulig fra et 

begrenset utgangsmateri-
ale. Plantevev skjæres da 
av fra en morplante og 
plasseres på et fast, gelé-
aktig vekstmedium. I 
vevets snittflater vil det 
skje en sterk celledeling, 
og det kan dannes klum-
per av udifferensierte cel-
ler (kallus) (Figur 1a). Ved 
å justere næringsinnhold 
og forhold mellom plante-
hormoner i det faste vekst-
mediet, kan celleklumpene 
danne nye skudd med 
topp og rot (Figur 1b og c). 
I cellekulturer har man 
overført kallus til behol-
dere med flytende vekst-
medium, og der løser cel-
leklumpen seg opp slik at 
enkeltceller flyter rundt i 
løsningen. Med de rette 
kjemiske eller fysiske 
impulser vil hver celle i 
løsningen kunne utvikles 
til små embryo (i likhet 
med frø), som kan spire og 
utvikle seg til nye planter.

Betingelsene i kulturen 

snittblomster og ved trans-
port blir plantene utsatt for 
stress, noe som utløser en 
produksjon av etylen i 
plantene. Etylen er et plan-
tehormon som produseres 
i alle deler av planten (i 
større eller mindre grad), 
og er involvert i mange 
prosesser, deriblant aldring 
og bladfelling. Ved hjelp av 
genmodifisering kan man 
foreta en målrettet regule-
ring av spesifikke trinn i 
utviklingen av hormonet. 
Strategier som har vært 
brukt, er for eksempel å 
minske plantens følsomhet 
for etylen eller å hindre/
redusere plantens egenpro-
duksjon av dette stoffet. 
Sistnevnte strategi er 
prøvd ut på juleglede i 
gruppen til Trine Hvoslef-
Eide, UMB, Ås. Etylen er 
imidlertid ikke like avgjø-
rende for alle planteslags 
aldringsprosesser, eksem-
pelvis for julestjerne. 

Aksept for GM-blomster?
Hvorvidt genteknologi blir 
en prioritert foredlingsstra-
tegi i fremtidens prydplan-
tenæring er avhengig av 
hvordan nye blomstersor-
ter, fremskaffet ved denne 
metoden, blir mottatt av 
forbrukerne. Sett i forhold 
til genmodifiserte matplan-
ter vil kanskje genmodifi-
serte blomster oppleves 
som mindre kontroversi-
elle, i og med at de normalt 
ikke spises av mennesker 
eller dyr. Miljømessig 
utgjør de kanskje også en 
mindre risiko fordi dyrking 
til dels skjer i veksthus, noe 
som begrenser kontakten 
med miljøet, og fordi 
mange blomsterplanter 
kommer fra varmere klima 
og ikke kan overleve 
strenge vintre. Uansett –  
mister buketten noe av sin 
skjønnhet dersom kunden 
vet at den er genmodifisert 

for å endre farge og duft?  
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må ofte tilpasses den 
enkelte planteart. Dette 
kan være arbeidskre-
vende, men likevel svare 
seg dersom tradisjonell 
formering ved stiklinger 
eller frøformering er van-
skelig. Det er for eksempel 
interessant å bruke vevs-
kultur for sesongbetonte 
kulturer (for eksempel 
julebegonia) hvor svært 
mange planter skal produ-

seres i løpet av et kort 
tidsrom. Likeledes kan 
masseoppformering 
benyttes i naturvernets tje-
neste, for eksempel i land 
hvor befolkningen er øko-
nomisk avhengig av å 
høste planter i vernever-
dige områder. For å 
begrense inngrepene og 
samtidig sikre folk deres 
levebrød, kan plantasjer 
etableres med vevskultur-
programmer slik at plan-
ter deretter kan fordeles 
for videre dyrking. Ett 
eksempel her er plantasjer 
med bambus som ”letter 
trykket” på skogene ved å 
gi mat og materialer til 
huskonstruksjoner og 
møbelindustri i India (se 
nettsiden www.inbar.int). 

Genmodifisert 
plantemateriale
Det er to hovedmetoder for 
genmodifisering av plan-
ter. Man kan benytte seg av 
Agrobacterium, en jordbak-
terie som naturlig overfø-
rer gener til planter, eller 
en ”genkanon” som skyter 
DNA festet til metallparti-
kler rett inn i planteceller. 
Begge metoder krever med 
få unntak bruk av vevskul-
tur. Fordi et gen for anti-
biotikaresistens eller 
sprøytemiddelresistens 
som oftest også inkluderes 
i DNAet som overføres, 
kan man foreta en utvel-
gelse på vevskulturstadiet 
ved å tilsette antibiotika 
eller ugrasmidler (herbici-
der) direkte i vekstmediet. 
Dermed er det bare celler 
som har fått overført DNA, 
som kan undersøkes videre. 

Skuddspisskultur
Planter som formeres vege-
tativt ved bruk av stiklin-
ger (se faktaboks), får ofte 
en opphopning av syk-
dommer ved at de blir 
utsatt for smitte gjennom 

hver generasjon. 
Skuddspisskultur, også kalt 
meristemkultur, benyttes 
for å fjerne virus- og bakte-
riesykdommer.

Utvalgte planter som 
skal renses for virus, kan 
plasseres ved høy tempera-
tur (ca. 34 °C og opp mot 37 
°C for treaktige planter) i 6-
8 uker. Hensikten er å øke 
plantenes strekningsvekst i 
så stor grad at virusparti-
klene, som befinner seg i 
plantens ledningsvev, ikke 
rekker å ”henge med” helt 
ut i vekstpunktene i 
skuddspissene. Skuddspis-
ser så små som 0,2 mm blir 
skåret av og plassert på 
dyrkingsmedium, hvor de 
utvikler seg til planter – 
forhåpentlig frie for virus 
(Figur 2a-c). Det er en hår-
fin balansegang mellom å 
ta så små skuddspisser at 
sykdommene ikke følger 
med som nissen på lasset, 
og samtidig ha en stor nok 
bit til at skuddspissen kan 
utvikle seg til en ny plante.

Når målet er å rense 
planten for bakterier, blir 
de ikke varmebehandlet, 
men små biter fra plantens 
toppskudd (det apikale 
meristem) skjæres av i håp 
om at bakteriene ikke skal 
ha nådd helt til topps. For-
søk på å rense planter for 
viroider (enkle viruslik-
nende RNA-molekyler uten 
proteinkappe) er også 
utført ved å skjære vekst-
punktbiter fra planter som 
har vært kjølebehandlet 
ved 5 °C i 6 måneder.

Smittepresset som følger 
med spredning av virus 
ved hjelp av insekter, er 
spesielt stort i tropiske 
land, og det vil her være 
gunstig med så mye friskt 
utgangsmateriale som 
mulig av planter med øko-
nomisk betydning. Det er 
for eksempel oppnådd 
gode resultater i lime og 

Figur 2. (a) Nærbilde av vekst-
punkt som skjæres av plantene 
og danner utgangspunktet for 
skuddspisskulturen. (b) Avskårne 
skuddspisser av pelargonium 
plassert på fast vekstmedium, tidlig 
stadium av skuddspisskultur. (c) 
Skudd av lobelia, sent stadium 
skuddspisskultur. Foto: Astrid 
Sivertsen, UMB

appelsin ved bruk av 
skuddspisskulturer i 
India. I Norge blir meto-
den blant annet brukt til å 
rense en rekke prydplanter 
for virus og bakterier, samt 
til virusrensing av jordbær, 
bringebær og potet. 

Det er viktig å merke 
seg at metodene skissert 
her ikke gir plantene 
beskyttelse mot fremtidig 
smitte fra virus og bakte-
rier – de er utelukkende 
sikret et godt utgangs-
punkt for vekst og utvik-
ling ved å være fri for syk-
dommer.

Bevaring
Vevskultur kan også 
benyttes for å bevare 
sjeldne plantearter. Det er 
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Figur 1. (a) Dyrking på fast vekst-
medium av kallus, som består av 
udifferensierte planteceller. Foto: 
Tone Melby, UMB. (b) Massiv 
formering av nye planteskudd 
dannet fra bladskive av St. Paulia. 
Mengden av plantehormonet 
cytokinin i forhold til hormonet 
auxin er økt i næringsmediet for å 
fremme skuddanning. Foto: Astrid 
Sivertsen, UMB. (c) For å fremme 
rotdanning økes mengden av 
plantehormonet auxin i forhold til 
cytokinin. Foto: Astrid Sivertsen, 
UMB.
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Utvinning av stof-
fer fra planteceller 
som dyrkes i bio-
reaktorer, kan 
være lønnsomt 
dersom man fin-
ner cellelinjer med 
god ytelse og pro-
duktene ellers er 
kostbare å utvinne 
på vanlig måte. 
Dette kan eksem-
pelvis gjelde for 
pigmenter, ete-
riske oljer og stof-
fer med medisinsk 
virkning. I praksis 
kan man ende opp 
med ”en hel åker i 
en kolbe”!  

eksempelvis mulig å 
avhjelpe frøformering ved 
dyrking av vevskulturer 
basert på frøembryo 
(”embryo rescue”). Mate-
riale kan også, som tidli-
gere beskrevet, oppforme-
res, noe som er spesielt 
viktig for truede arter med 
få gjenlevende eksempla-
rer. 

Botaniske hager, som 
Kew Gardens i London, 
arbeider med å bevare 
dagens genetiske mang-
fold for fremtiden. Når 
vevskultur brukes til dette 
formål, er det viktig å 
huske på at oppformerte 
planter er genetisk iden-
tiske med morplanten. 
Derfor må man sikre et så 
bredt genetisk utvalg som 
mulig blant plantene man 
tar utgangspunkt i.
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Tradisjonell formering av planter
Det er to hovedmetoder for plante-
formering: frøformering (genera-
tiv/seksuell formering) og vegeta-
tiv formering. Ved bruk av frøfor-
mering får avkommet genetiske 
egenskaper fra to foreldre. Forde-
ler med frøformering er et større 
genetisk mangfold i avkommet, og 
sykdommer fremkalt av virus og 
bakterier vil oftest ikke følge frøet. 
I vegetativ formering (stiklingsfor-
mering) stikkes plantematerialet 
(blad, stilker m/sideskudd, 

Utvinning i bioreaktor

skuddspisser) direkte i et vekstme-
dium, og det dannes røtter og 
skudd. Stiklingene er genetisk 
identisk med planten de er hentet 
fra, noe som gir svært like planter. 
Poding, en sammenføying av plan-
tevev (rot og skudd) fra to ulike 
planter, er en kostbar form for 
vegetativ formering som vi benyt-
ter for verdifulle planter, som 
frukttrær og vindruer, som skal stå 
i mange år.

Moderne bioreaktor med en cellekultur i flytende næringsmedium. 
Foto: A.K. Hvoslef-Eide.
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Fremavl ved Institutt for plante- og 
miljøvitenskap, Universitetet for 
miljø og biovitenskap (UMB), Ås, 
Gartnerhallens Eliteplantestasjon, 
Sauherad, og Plantevernet, Plante-
forsk, Ås, utfører rensing av virus i 

potet. Gartnerhallens eliteplantes-
tasjon, Sauherad og Overhalla Klo-
navlssenter, Nord-Trøndelag, fore-
tar masseoppformering av virus-
renset potet.

Miljøer for vevskultur i Norge




