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Formation and characterization of hairy roots
Summary
Agrobacterium rhizogenes is a soil phytopathogen, which infects wounded
plant tissue and generates overproliferation of neoplastic roots. Hairy-root cultures obtained by transformation of plant tissue by A. rhizogenes have evolved as
an important tool for biosynthesis of plant secondary metabolites. This review
discusses the methods for efficient plant transformation and hairy root formation for secondary metabolites production.
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Na pocz¹tku XIX w. Smith i Townesend (1) wykazali, ¿e przyczyn¹ powstawania tumorowych naroœli na szyjce korzeniowej
niektórych gatunków roœlin s¹ bakterie. Obecnie wiadomo, ¿e
czynnikiem sprawczym s¹ bakterie z rodzaju Agrobacterium nale¿¹ce do rodziny Rhizobiaceae. Do niedawna systematyka rodzaju Agrobacterium opiera³a siê wy³¹cznie na zdolnoœciach chorobotwórczych w stosunku do roœlin (obecnoœci¹ koniugacyjnego
plazmidu zawieraj¹cego geny odpowiedzialne za patogenicznoœæ
bakterii) i rodzaj ten obejmowa³ takie gatunki jak: A. tumefaciens,
A. rhizogenes, A. rubi, A. vitis oraz gatunek niepatogeniczny –
A. radiobacter. Jednak¿e nomenklatura przyjêta na podstawie patogenicznoœci nie wykazuje powi¹zania z taksonomi¹ opart¹ na

pozosta³ych cechach fenotypowych i genetycznych bakterii (2). Porównanie sekwencji 16S rRNA, wskazuje na wspólne pochodzenie rodzajów Agrobacterium i Rhizobium.
Young i in. (3,4) opieraj¹c siê na sekwencji koduj¹cej 16S rRNA proponuj¹ po³¹czenie we wspólny rodzaj Rhizobium wszystkich gatunków z rodzaju Agrobacterium,
Rhizobium i Allorhizobium. Sugerowane, zmienione nazewnictwo bakterii z rodzaju
Agrobacterium wygl¹da³oby nastêpuj¹co: Rhizobium radiobacter (obejmuj¹ce dawne
A. tumefaciens i czêœæ A. radiobacter), R. rhizogenes, R. rubi i R. vitis (3, www.cme.msu.
edu/Bergeys). Ze wzglêdu na fakt, ¿e wiêkszoœæ badaczy pos³uguje siê star¹ nazw¹
A. rhizogenes, taka nazwa bêdzie u¿ywana w dalszej czêœci publikacji, opartej na
przegl¹dzie literatury œwiatowej i polskiej, opublikowanej od 1982 r. do po³owy
2004 r. Celem pracy jest zebranie i usystematyzowanie zagadnieñ dotycz¹cych mechanizmów warunkuj¹cych patogenicznoœæ A. rhizogenes i zastosowañ praktycznych
tej bakterii do produkcji metabolitów wtórnych. Pominiête zostan¹ w pracy inne zastosowania korzeni w³oœnikowatych, jak np. badanie procesów biologicznych i biochemicznych zachodz¹cych w podziemnych organach roœliny, fitoremediacja czy te¿
produkcja bia³ek heterogennych i przeciwcia³ monoklonalnych wytwarzanych dziêki
transformacji roœlin zmodyfikowanymi genetycznie szczepami A. rhizogenes.

2. Genetyczne pod³o¿e powstawania korzeni w³oœnikowatych
A. rhizogenes jest gramujemn¹ pa³eczk¹ glebow¹, nie wi¹¿¹c¹ azotu atmosferycznego, wykazuj¹c¹ zdolnoœæ ruchu dziêki posiadaniu od 1 do 4 perytrychalnie u³o¿onych rzêsek. Osi¹ga optimum wzrostu w temperaturze wynosz¹cej 26°C i w przedziale pH od 5 do 9 (3). Bakterie z gatunku A. rhizogenes s¹ fitopatogenami, infekuj¹cymi roœliny dwuliœcienne, wywo³uj¹cymi w miejscu infekcji powstawanie korzeni w³oœnikowatych (5). Nazwa A. rhizogenes nadana zosta³a przez Rikera w 1930 r.
ze wzglêdu na zdolnoœæ bakterii do indukcji tworzenia korzeni w³oœnikowatych
(rhizogenic reaction) w miejscu infekcji (3). W wyniku infekcji, fragment plazmidu Ri
A. rhizogenes jest przenoszony do komórek roœlinnych i w efekcie nastêpuj¹ zmiany
w metabolizmie zainfekowanych komórek roœlinnych (6). Rozwój procesu chorobowego wywo³ywanego przez A. rhizogenes mo¿e prowadziæ tak¿e do zniesienia efektu dominacji wierzcho³kowej, skracania miêdzywêŸli, zwiêkszenia liczby kwiatów,
redukcji produkcji py³ku, a w rezultacie zaburzenia procesu wytwarzania nasion (7).
Zdolnoœæ A. rhizogenes oraz A. tumefaciens do transformacji roœlin zwi¹zana jest
z obecnoœci¹ w komórkach tych bakterii plazmidu wielkoœci oko³o 200 tys. par zasad (pz). W wyniku transformacji fragment DNA, oznaczany jako T-DNA (transferred
DNA), wielkoœci od 10 do 30 tys. par zasad wbudowany jest do genomu komórki roœlinnej (8). Plazmid obecny w szczepach A. rhizogenes oznaczono jako pRi (roots inducing plasmid) (9). Nazwa plazmidu zwi¹zana jest z obecnoœci¹ w nim fragmentu DNA
zawieraj¹cego geny, które mog¹ byæ w procesie patogenezy przeniesione do komórek roœlinnych i zintegrowane z genomem roœlinnym, czego efektem jest powstawa-
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Rys. 1. Powstawanie korzeni w³oœnikowatych w wyniku wbudowania fragmentu plazmidu Ri
A. rhizogenes (T-DNA) do genomu roœlinnego.

nie korzeni w³oœnikowatych (rys. 1). Z kolei plazmid obecny w komórkach A. tumefaciens
zawieraj¹cy geny indukuj¹ce powstawanie tumorów nazwano pTi (tumor inducing
plasmid) (10). Badania mechanizmów procesu transformacji prowadzone s¹ g³ównie
dla A. tumefaciens. W przypadku A. rhizogenes literatura jest bardzo ograniczona. Poniewa¿ mechanizmy transformacji obu gatunków bakterii, jak siê wydaje, s¹ bardzo
podobne, dlatego te¿ w dalszej czêœci pracy pos³u¿ymy siê wynikami badañ prowadzonych na A. tumefaciens z uwzglêdnieniem informacji dotycz¹cych A. rhizogenes.
W procesie transformacji roœlin przez bakterie z rodzaju Agrobacterium uczestnicz¹ trzy regiony DNA, dwa zlokalizowane w plazmidzie: odcinek T-DNA i region
wirulencji z genami vir oraz trzeci zlokalizowany w chromosomie bakteryjnym zawieraj¹cy geny chv, których ekspresja umo¿liwia absorbcjê (attachment) bakterii na
powierzchni roœliny (5,11). Odcinek T-DNA zawiera enzymy uczestnicz¹ce w metabolizmie hormonów roœlinnych (auksyn i cytokinin) oraz geny opin (12). Metabolity
z grupy opin to pochodne aminokwasów, g³ównie argininy, np. agropina, mannopina, kwas agropinowy, kwas mannopinowy (13), kukumopina (14), mikimopina –
stereoizomer kukumopiny (15). Opiny s¹ wykorzystywane jako podstawowe Ÿród³o
wêgla i azotu przez bakterie z rodzaju A. rhizogenes zasiedlaj¹ce przestrzenie miêdzykomórkowe zainfekowanych tkanek roœlinnych. Ze wzglêdu na rodzaj produkowanych przez bakterie opin, podzielono je na typy (np. szczepy produkuj¹ce agropinê nale¿¹ do typu agropinowego). W plazmidzie Ri (poza T-DNA) znajduj¹ siê geny
koduj¹ce enzymy katabolizmu opin (opc). W przypadku niektórych szczepów
(A. rhizogenes A4 i 15834) geny te zlokalizowane s¹ w drugim plazmidzie (13).
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Region wirulencji zawiera operony virA, B, D, G, które niezbêdne s¹ w procesie
transformacji oraz operony virC i virE, których ekspresja znacznie podnosi wydajnoœæ tego procesu. Proces patogenezy polega na przeniesieniu fragmentu T-DNA
z plazmidu bakteryjnego do j¹dra komórki roœlinnej, a nastêpnie integracji do genomu komórki roœlinnej. W efekcie nastêpuj¹ zmiany programu genetycznego zainfekowanej komórki. Przeniesienie T-DNA z komórki bakteryjnej do komórki roœlinnej
wykazuje pewne podobieñstwo do procesu koniugacji miêdzy dwiema komórkami
bakteryjnymi (9).
Proces infekcyjny zwi¹zany jest z ekspresj¹ genów vir zlokalizowanych w plazmidzie i genów chv zlokalizowanych w chromosomie bakteryjnym. Geny chv warunkuj¹
wytwarzanie bia³ek i glikoprotein istotnych w procesie absorbcji bakterii z rodzaju
Agrobacterium na powierzchni organów roœlinnych (w szczególnoœci korzeni). Ekspresja genów vir (w szczególnoœci bia³ka sensorycznego virA) jest indukowana przez
wydzielane przez zranion¹ mechanicznie tkankê roœlinn¹ zwi¹zki fenolowe, np. acetosyringon (16) i alfahydroksy-acetosyringon (10). Kolejny sk³adnik kaskady sygna³owej – bia³ko VirG, po ufosforylowaniu wi¹¿e siê z elementami promotorowymi
„vir” i aktywuje transkrypcjê genów wirulencji plazmidu pTi oraz genów chromosomalnych odpowiedzialnych za adhezjê bakterii do infekowanej komórki roœlinnej
(17). W przypadku A. tumefaciens ekspresja operonu virD prowadzi do syntezy enzymu wycinaj¹cego fragment T-DNA z plazmidu pTi. Odcinki T-DNA (pTi i pRi) s¹ otoczone sekwencjami granicznymi rozpoznawanymi przez VirD2 (9). Bia³ko VirD2 podobnie jak endonukleazy, nacina DNA i pozostaje zwi¹zane kowalencyjnie z koñcem
5’ ssT-DNA chroni¹c je przed degradacj¹ przez egzonukleazy typu 5’® 3’w testach
in vitro (18). Dodatkowo ssT-DNA op³aszczane jest przez bia³ka VirE2. Do j¹dra komórki roœlinnej przenoszony zostaje kompleks sk³adaj¹cy siê z ssT-DNA i bia³ek:
VirD2 i VirE2. W nowszych badaniach nad A. tumefaciens wskazuje siê, ¿e kompleks
T-DNA - VirD2 oraz bia³ko VirE2 przenoszone s¹ niezale¿nie od siebie (19). Kana³
umo¿liwiaj¹cy przetransportowanie kompleksu przez b³onê komórkow¹ i œcianê komórkow¹ zbudowany jest z bia³ek VirB i VirD4 (20). Wewn¹trz komórki roœlinnej
kompleks DNA i bia³ka VirD2 i VirE2 przenoszony jest poprzez b³onê j¹drow¹ do
j¹dra komórkowego, gdzie T-DNA ulega integracji do genomu roœlinnego. Molekularne mechanizmy integracji T-DNA nie s¹ jeszcze do koñca poznane. Na podstawie
badañ z u¿yciem mutanta bia³ka VirD2, zaproponowano model integracji T-DNA
uwzglêdniaj¹c potencjaln¹ funkcjê VirD2 jako integrazy (21). W nastêpnym etapie
jednoniciowy T-DNA w³¹czany jest do genomu roœlinnego. Ziemienowicz i in. (22)
w przeprowadzonych przez siebie badaniach wskazuj¹, ¿e proces ten jest katalizowany przez ligazê roœlinn¹. W ostatnim etapie nastêpuje dobudowanie nici komplementarnej do ssT-DNA (21). W efekcie wbudowania T-DNA do genomu roœlinnego
nastêpuje ekspresja znajduj¹cych siê w obrêbie T-DNA genów warunkuj¹cych biosyntezê auksyn i cytokinin – tzw. onkogenów lub uwra¿liwienie komórki na ich
dzia³anie. Przenoszone geny zawieraj¹ sekwencje regulatorowe, typowe dla komórek eukariotycznych. Przy koñcu 5’genów T-DNA znajduj¹ siê sekwencje promotoro176
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we – sekwencja TATA, po³o¿ona 25-30 pz przed miejscem rozpoczêcia transkrypcji
genu oraz sekwencja CCAAT, po³o¿ona 40-50 nukleotydów przed sekwencj¹ TATA
(23). S¹ to elementy promotorowe, czêsto wystêpuj¹ce w genomach roœlinnych, tak
u roœlin dwu- jak i jednoliœciennych (23,24). Przy koñcu 3’ znajduj¹ siê sygna³y do
poliadenylacji, najczêœciej AATAAA lub pokrewne: AATAAT, AATATA, TATAAA, AATGAA,
AATAAG, istotne w procesie transkrypcji (23). Dziêki obecnoœci eukariotycznych elementów regulatorowych, geny zlokalizowane w obrêbie T-DNA mog¹ ulegaæ wydajnej ekspresji w komórkach roœlinnych.
W zale¿noœci od szczepu w komórkach bakterii z gatunku A. rhizogenes wystêpuj¹ pewne ró¿nice w budowie regionu T-DNA (25). Szczepy bakterii typu kukumopinowego i mannopinowego posiadaj¹ pojedynczy fragment T-DNA. Z kolei typ
agropinowy posiada dwa odrêbne odcinki T-DNA, lewy czyli TL -DNA i prawy TR - DNA
(26). Prawy i lewy segment T-DNA s¹ przenoszone do komórki roœlinnej niezale¿nie
(27). Wykazano, ¿e TL-DNA pe³ni wa¿niejsz¹ rolê w indukcji tworzenia korzeni w³oœnikowatych i jest odpowiedzialny za zmiany fenotypowe w zainfekowanej tkance,
czyli powstawanie korzeni w³oœnikowatych (28). Ekspresja czterech genów rolA,
rolB, rolC, rolD zlokalizowanych w regionie TL-DNA plazmidu Ri jest niezbêdna do
formowania korzeni w³oœnikowatych (28,29). Rola poszczególnych genów rol nie
jest do koñca poznana. W przypadku transformacji tytoniu gen rolB, jak siê okazuje,
jest czynnikiem istotnym w inicjacji tworzenia korzeni, poprzez zwiêkszenie stê¿enia auksyny IAA, a gen rolA odpowiedzialny jest za wytwarzanie korzeni w³oœnikowatych (30). W jednej z hipotez zak³ada siê, ¿e gen rolB koduje b-glikozydazê
zdoln¹ do hydrolizy indolilo-b-glikozydów (31), zaœ rolC b-glikozydazê cytokininow¹
zdoln¹ do hydrolizy N-glikozydów cytokinin (32). Aktywacja tych glikozydaz powoduje podwy¿szenie stê¿enia wolnych auksyn i cytokinin w zainfekowanej tkance.
Druga hipoteza przedstawiona zosta³a przez zespó³ Maurela (33), który opublikowa³ dane wskazuj¹ce, ¿e ekspresja genu rolB powoduje podwy¿szenie wra¿liwoœci
komórek roœlinnych na auksyny, poprzez aktywacjê receptorów zlokalizowanych
w b³onie komórkowej (34). Casanova i in. (35) wykazali natomiast, ¿e ekspresja rolC
obok w³aœciwoœci cytokinino-zale¿nych, wykazuje dzia³anie podobne do auksyn.
Oprócz regeneracji pêdów i zmniejszonej dominacji wierzcho³kowej, stymuluje równie¿ intensywny rozrost korzeni, przy czym poziom endogennych auksyn nie ulega
zmianie, mimo zwiêkszonej ryzogenezy (35). Gen rolC wp³ywa prawdopodobnie na
metabolizm endogennych regulatorów wzrostu, b¹dŸ uwra¿liwia roœliny na ich dzia³anie, jednak dok³adna jego funkcja nie jest do koñca poznana (36). W przypadku
A. tumefaciens w rejonie TR-DNA zlokalizowane s¹ geny tms 1, 2 odpowiedzialne za
syntezê auksyn (37) oraz gen tmr odpowiedzialny za syntezê cytokinin (38). Podwy¿szenie poziomu hormonów roœlinnych indukuje podzia³y komórkowe i prowadzi do
powstawania guzów (A. tumefaciens) lub korzeni w³oœnikowatych (A. rhizogenes) (39).
Równoczeœnie nastêpuje ekspresja genów warunkuj¹cych biosyntezê opin. Ekspresja genów koduj¹cych opiny jest ró¿na w poszczególnych klonach transformowanych roœlin (40) i zale¿y od obecnoœci w odcinku T-DNA okreœlonych genów, liczby
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fragmentów T-DNA zintegrowanych z genomem roœliny oraz lokalizacji tych odcinków w obrêbie chromosomu roœlinnego.

3. Transformacja w warunkach in vitro i czynniki wp³ywaj¹ce na jej
efektywnoœæ
Na powodzenie prowadzonego w laboratorium za pomoc¹ A. rhizogenes procesu
transformacji sk³ada siê wiele czynników. Efektywnoœæ transformacji zale¿y od genotypu A. rhizogenes (poziomu wirulencji), interakcji zachodz¹cej pomiêdzy komórkami bakteryjnymi a roœlinnymi, gêstoœci inokulum, genotypu transformowanej roœliny, typu i sposobu przygotowania eksplantatów oraz zdolnoœci eksplantatu do regeneracji po transformacji (41). Do czynników wp³ywaj¹cych na powodzenie transformacji zalicza siê tak¿e: sposób wykonania inokulacji, warunki prowadzenia kokultury oraz metodê eliminacji bakterii Agrobacterium z kultur transformowanych.

3.1. Dobór szczepu
W przypadku prowadzonej w laboratorium transformacji tkanki roœlinnej bardzo
istotne znaczenie ma zastosowanie odpowiedniego szczepu A. rhizogenes, ze wzglêdu na fakt, ¿e okreœlone szczepy bakterii wykazuj¹ specyficznoœæ w stosunku do
okreœlonych gatunków roœlin. Tak na przyk³ad Boulton i in. (42) wykazali, ¿e szczepy
agropinowe i mannopinowe A. rhizogenes wywo³uj¹ infekcjê kukurydzy, a z kolei
szczepy kukumopinowe nie s¹ wirulentne w stosunku do tej roœliny. Uwa¿a siê równie¿, ¿e szczepy agropinowe wykazuj¹ wy¿sz¹ wirulencjê w porównaniu do innych
szczepów bakterii z gatunku A. rhizogenes. Fakt ten mo¿e siê wi¹zaæ z obecnoœci¹ na
plazmidzie tych bakterii dwóch odrêbnych odcinków T-DNA, tzw. lewego czyli TL-DNA
i prawego TR-DNA (26). Porter (43) sugeruje, ¿e najwy¿sz¹ wirulencjê spoœród szczepów A. rhizogenes wykazuje szczep agropinowy 15834, a nastêpnie w kolejnoœci
szczepy A4 i LBA 9402.
Zaobserwowano tak¿e ró¿nice w fenotypie i w³aœciwoœciach transformowanych roœlin z gatunku Ammi majus, zale¿nie od szczepu A. rhizogenes wykorzystanego w transformacji (fot. 1, dane nie publikowane). Ró¿nice w wirulencji Agrobacterium i morfologii korzeni w³oœnikowatych mog¹ byæ wyjaœnione przez obecnoœæ w komórkach bakteryjnych ró¿nych plazmidów (44). Na przyk³ad w korzeniach w³oœnikowatych uzyskanych w wyniku transformacji Hyoscyamus albus przy u¿yciu dwóch szczepów A. rhizogenes,
A4 i LBA-9402, wykazano du¿e ró¿nice w zawartoœci metabolitów wtórnych. Korzenie
uzyskane w wyniku transformacji szczepem A4 produkowa³y 3,5 razy wiêcej atropiny
ni¿ korzenie uzyskane po transformacji szczepem LBA-9402 (45). Powodem tych ró¿nic mog³o byæ u¿ycie dwóch ró¿nych szczepów Agrobacterium lub te¿ inne czynniki takie jak: poziom ekspresji genów T-DNA, liczba kopii czy miejsce integracji.
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Fot. 1. Korzenie transformowane Ammi majus (A – po transformacji szczepem A4, B – szczep
LBA9402) i Ruta graveolens (C – szczep A4 , D – szczep LBA9402), Zak³ad Ochrony i Biotechnologii
Roœlin, MWB UG i AMG w Gdañsku.

3.2. Czynniki indukcji plazmidowych genów vir
W przypadku transformacji tkanek roœlinnych bakteriami z gatunku A. rhizogenes,
czêsto nieodzownym warunkiem powodzenia transformacji jest dodatek do po¿ywki stosowanej do wzrostu bakterii, zwi¹zków fenolowych, które odgrywaj¹ rolê
w procesach chemotaksji i indukcji wirulencji A. rhizogenes. W naturalnych warunkach obecnoœæ zwi¹zków fenolowych, wydzielanych przez zranion¹ tkankê roœlinn¹,
wp³ywa na aktywacjê plazmidowych genów vir, których ekspresja jest niezbêdna
w procesie transformacji. Melchers i in. (46) przetestowali oko³o 50 ró¿nych zwi¹zków chemicznych pod k¹tem zdolnoœci do indukcji ekspresji genów vir i stwierdzili,
¿e najbardziej efektywny by³ acetosyringon (4-acetylo-2,6-dimetoksyfenol), niskocz¹steczkowy zwi¹zek fenolowy wydzielany przez zranione komórki roœlinne (10,16).
Dodanie acetosyringonu (stê¿enie koñcowe 200 mM) do po¿ywki, na której ros³y
kultury A. rhizogenes (szczep A4) podwy¿szy³o ponad 5-krotnie efektywnoœæ transformacji Alhagi pseudoalhagi (47). Zastosowanie acetosyringonu mo¿e prowadziæ do
poszerzenia spektrum gatunków roœlin, które ulegaj¹ transformacji (48). Znacznie
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s³absz¹ efektywnoœæ indukcji transformacji wykazywa³y: kwas synapinowy, wanilina
i kwas wanilinowy. Dodatek sacharozy do po¿ywki Murashige-Skooge (MS) zawieraj¹cej acetosyringon podwy¿szy³ wydajnoœæ transformacji Atropa belladonna (49).
Kolejnymi wa¿nymi induktorami transformacji s¹ takie monocukry jak: glukoza, galaktoza, arabinoza, fukoza i ksyloza (48). Cukry dzia³aj¹ nie tylko jako czynniki chemotaktyczne, ale równie¿ jako induktory wirulencji Agrobacterium (50).

3.3. Wybór materia³u do transformacji
Istotny jest tak¿e dobór materia³u do transformacji, konkretna tkanka lub organ
roœliny i jej stadium rozwojowe. Eksplantaty stosowane do transformacji mog¹ byæ
ró¿ne: liœcie, m³ode siewki lub ich fragmenty (51), pêdy (52), fragmenty korzeni (7),
protoplasty. Zazwyczaj najbardziej wydajne jest transformowanie m³odych tkanek,
np. infekowanie liœci z m³odych piêciotygodniowych roœlin (53). W nielicznych przypadkach tylko okreœlony fragment roœliny stanowi dobry materia³ do transformacji.
Przyk³adem jest A. majus, w którym jedynie transformacja pierwszego wêz³a ³odygi
pozwala na uzyskanie kultur korzeni w³oœnikowatych (54). Wi¹¿e siê to najprawdopodobniej z faktem, ¿e ta czêœæ roœliny ma najwy¿sz¹ zdolnoœæ do regeneracji. Zdolnoœæ tkanek do regeneracji ma istotne znaczenie dla powodzenia transformacji.
W przypadku m³odych roœlin Nicotiana tabacum wszystkie tkanki pêdu zdolne by³y
do wytwarzania korzeni transformowanych, natomiast w przypadku tkanek dojrza³ych, korzenie rozwija³y siê tylko w wyniku transformacji komórek miazgi (55).
Roœliny jednoliœcienne (trawy, zbo¿a, roœliny cebulowe) s¹ ogólnie uznawane za
s³abo podatne na transformacjê przy u¿yciu Agrobacterium. Nawet w przypadku udanego transferu genów T-DNA z A. rhizogenes nie nastêpuje rozrost korzeni w³oœnikowatych. Trudnoœci w transformacji wynikaj¹ z braku produkcji substancji chemotaktycznych pobudzaj¹cych bakterie, b¹dŸ z zak³óceñ w samym procesie transferu
T-DNA (44). Jednak roœliny jednoliœcienne nie s¹ ca³kowicie odporne na transformacjê (44). Akutsu i in. (56) opublikowali w 2004 r. wyniki transformacji Alstroemeria
szczepem A13 A. rhizogenes. By³ to pierwszy przyk³ad transformacji roœlin jednoliœciennych przy u¿yciu A. rhizogenes prowadz¹cy do stabilnej ekspresji „obcych” genów (56). Jakkolwiek transformowane roœliny nie przejawia³y typowego fenotypu,
obserwowanego u roœlin dwuliœciennych, jak równie¿ nie odnotowano rozrostu korzeni w³oœnikowatych. W tym przypadku sugerowana jest odmienna funkcja produktów genów T-DNA u roœlin jednoliœciennych.

3.4. Eliminacja bakterii z kokultury
Opracowanie wydajnej metody transformacji i uzyskanie szybko rosn¹cych aksenicznych korzeni w³oœnikowatych jest pierwszym etapem badañ. Jednak¿e wa¿nym
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zagadnieniem jest równie¿ wyeliminowanie bakterii A. rhizogenes z uzyskanych
w wyniku transformacji kultur roœlinnych. W tym celu prowadzi siê badania pozwalaj¹ce na poznanie wra¿liwoœci ró¿nych szczepów A. rhizogenes na antybiotyki. Istotny jest równie¿ fakt, ¿e stosowane do eliminacji bakterii antybiotyki nie mog¹ wykazywaæ negatywnego wp³ywu na wzrost kultur roœlinnych.
Kokultury (tkanki roœlinne zainfekowane A. rhizogenes) przek³ada siê na po¿ywki
z okreœlonym antybiotykiem po 3-5 dniach od inokulacji, a okreœlon¹ dawkê antybiotyku (ampicylina [1000 mg ml-1]; kanamycyna [50 mg ml-1] plus rimfacylina
[30 mg ml-1]; spektynomycyna [100 mg ml-1]; karbenicylina [100 mg ml-1] plus cefotaksym [30 mg ml-1]) utrzymuje siê przez kilka kolejnych pasa¿y wykonywanych zwykle
co 10-14 dni. Zwykle po 5-6 pasa¿ach korzeni transformowanych na po¿ywkach
p³ynnych z antybiotykami uzyskuje siê kultury tkanek roœlinnych ca³kowicie wolne
od bakterii. W dalszych etapach hodowli korzenie w³oœnikowate hoduje siê w po¿ywkach p³ynnych bez antybiotyków (57).

3.5. Potwierdzenie procesu transformacji
Oprócz obserwowanych efektów fenotypowych w postaci szybko rosn¹cych korzeni w³oœnikowatych, istotne jest potwierdzenie procesu transformacji na poziomie molekularnym. W celu potwierdzenia transformacji tkanki roœlinnej przez bakterie z gatunku A. rhizogenes stosuje siê reakcjê PCR ze starterami komplementarnymi do sekwencji DNA genów rolB i rolC zlokalizowanych w regionie TL-DNA plazmidu Ri A. rhizogenes (58). Przeprowadzenie testów PCR z zastosowaniem wymienionych starterów oraz DNA izolowanego z korzeni w³oœnikowatych jako matrycy, pozwala na wykazanie obecnoœci sekwencji komplementarnych do genów rolB i rolC
A. rhizogenes w transformowanych tkankach roœlinnych, a tym samym potwierdzenie
procesu transformacji (54). Transformacjê mo¿na równie¿ udowodniæ stosuj¹c startery, które zawieraj¹ sekwencje komplementarne do sekwencji genów rolB i virD1
(59). Wczeœniej do najczêœciej wykorzystywanych metod s³u¿¹cych do potwierdzenia transformacji tkanki roœlinnej przez bakterie z gatunku A. rhizogenes nale¿a³o
wykazanie za pomoc¹ elektroforezy czy chromatografii bibu³owej obecnoœci opin
w transformowanych tkankach roœlin (13).

4. Charakterystyka kultur korzeni transformowanych
4.1. Opis kultur korzeni w³oœnikowatych
Korzenie transformowane wykazuj¹ wiele cech ró¿ni¹cych je od naturalnie wystêpuj¹cych korzeni. Nale¿¹ do nich przede wszystkim: rozrost korzeni bocznych
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i ich plagiotropizm, zdolnoœæ do wzrostu w po¿ywce nie zawieraj¹cej regulatorów
wzrostu oraz brak przyrostu wtórnego i geotropizmu (60). Zmniejszona wra¿liwoœæ
na grawitacjê zwi¹zana jest prawdopodobnie ze zmodyfikowanym przemieszczaniem amyloplastów w statocytach lub wynika ze zmiany wra¿liwoœci na auksyny.
W efekcie, wyd³u¿aj¹ce siê komórki odpowiedzialne za wyginanie wykazuj¹ zaburzony geotropizm (61). Plagiotropizm korzeni jest cech¹ korzystn¹, gdy¿ przyczynia
siê do zwiêkszenia ich napowietrzenia w p³ynnej po¿ywce, a przez to równie¿ do
szybkiej i wydajnej akumulacji biomasy korzeni (60). Inn¹ istotn¹ zalet¹ kultur korzeni w³oœnikowatych jest ich stabilnoœæ genetyczna. Wykazano, ¿e stabilne genetycznie kultury korzeni w³oœnikowatych mo¿na prowadziæ nawet przez ponad 8 lat,
podczas gdy inne rodzaje roœlinnych kultur in vitro (np. kalus, zawiesina komórkowa) wykazuj¹ sk³onnoœæ do zmiennoœci somaklonalnej, która mo¿e zaburzyæ wytwarzanie cennych metabolitów wtórnych (62). Jakkolwiek w literaturze dostêpne s¹
równie¿ doniesienia œwiadcz¹ce o niestabilnoœci genetycznej kultur korzeni w³oœnikowatych. Przyk³adem mog¹ byæ kultury Duboisia, w których stwierdzono spowolnione tempo wzrostu korzeni w czasie kolejnych pasa¿y (63). Zaburzenia fenotypu
wynikaj¹ najprawdopodobniej ze zmian w ekspresji genów zlokalizowanych w obrêbie T-DNA w transformowanych roœlinach (64). Z kolei Xu i Jia (65) obserwowali
zmiany liczby chromosomów w komórkach korzeni w³oœnikowatych.

4.2. Charakterystyka roœlin zregenerowanych z korzeni w³oœnikowatych
Proces regeneracji roœlin z korzeni transformowanych mo¿e zachodziæ spontanicznie, np. w przypadku Convolvulus arvensis i N. tobacum, lub mo¿e byæ indukowany regulatorami wzrostu (7). W przypadku niektórych roœlin, takich jak Lycopersicon
esculentum, indukcja tworzenia pêdów, a tym samym otrzymywania roœlin potomnych z korzeni transformowanych, jest ograniczona. Podczas badañ nad ró¿nymi
odmianami pomidora zauwa¿ono jednak, ¿e na powodzenie organogenezy wp³ywa genotyp roœlin (macierzystych) poddawanych transformacji. Czêstotliwoœæ regeneracji pêdów waha³a siê znacznie w poszczególnych odmianach i wynosi³a 65%
dla odmiany UC-97, 30% dla Momotaro i jedynie 25% w przypadku odmiany Edkawi
(66).
Powsta³e z korzeni w³oœnikowatych roœliny potomne zawieraj¹ w swoich komórkach T-DNA z plazmidu Ri. Fenotyp przekazywany jest w sposób mendlowski (jak allel dominuj¹cy), a ekspresja genów rol w zregenerowanych roœlinach objawia siê
wieloma zmianami morfologicznymi i fizjologicznymi (hairy root syndrome) (7). Na fenotyp sk³ada siê m.in. zmniejszona dominacja wierzcho³kowa, pomarszczone liœcie,
zak³ócenia tempa wzrostu, plagiotropizm i odmienna budowa kwiatów. Roœliny zregenerowane z korzeni w³oœnikowatych maj¹ skrócone miêdzywêŸla, co wp³ywa na
ich ca³kowity mniejszy wzrost. Zazwyczaj jednak cechy te nie maj¹ negatywnego
wp³ywu na ¿ywotnoœæ roœliny. Wyj¹tkiem mo¿e byæ obni¿ona produkcja nasion (7).
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Istotn¹ zmian¹ w roœlinach regenerowanych z korzeni transformowanych jest tak¿e
zjawisko corocznego zakwitania roœlin dwuletnich. Przyk³adem mog¹ byæ typowo
dwuletnie roœliny, takie jak Cichorium intybus czy Daucus carota, które po transformacji za pomoc¹ A. rhizogenes staj¹ siê jednoroczne i zakwitaj¹ bez wczeœniejszej wernalizacji, niezbêdnej w naturalnych warunkach (67).
Czêœæ elementów typowych dla fenotypu roœlin transformowanych A. rhizogenes
mo¿e objawiaæ siê niezale¿nie od gatunku transformowanej roœliny, a w innych
przypadkach obserwuje siê cechy charakterystyczne dla gatunków, a nawet osobników (7). Uwa¿a siê, ¿e na brak dominacji wierzcho³kowej wp³ywa g³ównie bia³ko
RolC, a w efekcie obserwuje siê wolniejsze tempo wzrostu roœliny (68). Jednak
w badaniach nad transformowan¹ osik¹ (Populus tremula), nie zaobserwowano spowolnienia wzrostu, a roœliny zregenerowane by³y wy¿sze od roœlin kontrolnych
(69).
Roœliny transformowane wytwarzaj¹ w krótszym czasie wiêcej korzeni, które s¹
bardziej rozga³êzione i utrzymuj¹ tak¿e tê sam¹ intensywnoœæ wzrostu przez ca³y
rok. Œwie¿a masa korzeni mo¿e byæ nawet o kilkaset procent wy¿sza w porównaniu
z mas¹ roœlin nie wykazuj¹cych ekspresji genów rol (69). Czêsto charakterystyczne
cechy roœlin transformowanych objawiaj¹ siê tylko w hodowlach in vitro, podczas
gdy roœliny regenerowane z tych samych wyselekcjonowanych linii, ale hodowane ex
vitro w szklarniach, zachowuj¹ naturalny, niezmieniony fenotyp (69).
Istotny jest równie¿ fakt, ¿e w literaturze dostêpne s¹ dane dotycz¹ce wy¿szej
koncentracji metabolitów wtórnych w tkankach roœlin uzyskanych w wyniku regeneracji z kultur korzeni transformowanych ni¿ z roœlin tego samego gatunku zregenerowanych z komórek nietransformowanych: Ajuga reptans (70), Vinca minor (71),
Pelargonium spp. (72).

4.3. Metabolity wtórne w kulturach korzeni w³oœnikowatych
Komórki roœlinne wytwarzaj¹ szereg niskocz¹steczkowych zwi¹zków chemicznych – metabolitów wtórnych, których biosynteza nie jest bezpoœrednio zwi¹zana
z powiêkszaniem rozmiarów i liczby komórek roœlinnych. Metabolity wtórne nie
stanowi¹ jednorodnej chemicznie grupy zwi¹zków. Wyró¿niamy wœród nich: alkaloidy, diterpeny, flawonoidy, furanochromony, kumaryny, naftochinony i inne. Jakkolwiek ich znaczenie w fizjologii i biochemii roœlin nie zawsze jest znane, to wiêkszoœæ badaczy jest zgodna co do faktu, ¿e odgrywaj¹ one istotn¹ rolê w mechanizmach warunkuj¹cych odpornoœæ roœlin na abiotyczne i biotyczne czynniki œrodowiskowe. Ponadto wiele metabolitów wtórnych pozyskiwanych z tkanek roœlinnych stanowi Ÿród³o naturalnych zwi¹zków maj¹cych zastosowanie w przemyœle farmaceutycznym (dzia³anie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe), chemicznym (herbicydy, pestycydy), kosmetycznym i spo¿ywczym (barwniki) (73). Pomimo ci¹g³ego postêpu w opracowywaniu technologii syntezy chemicznej zwi¹zków
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farmakologicznie czynnych roœliny dostarczaj¹ ci¹gle oko³o 25% substratów niezbêdnych do produkcji leków (74).
Wielu badaczy uwa¿a, ¿e szerokie mo¿liwoœci produkcji substancji farmakologicznie czynnych stwarzaj¹ hodowle roœlinne prowadzone w warunkach in vitro
(75,76). Niestety praca z kulturami roœlinnymi i pozyskiwanie z nich wtórnych metabolitów nastrêcza wiele problemów. Przyk³adem s¹ hodowle zawiesin komórkowych, które z jednej strony wykazuj¹ nisk¹ stabilnoœæ genetyczn¹, a z drugiej jako
kultury komórek niezró¿nicowanych charakteryzuj¹ siê stosunkowo s³ab¹ produkcj¹ metabolitów wtórnych (77). Ze wzglêdu na fakt, ¿e wiele metabolitów wtórnych
jest produkowanych w niewielkich iloœciach przez niezró¿nicowane komórki roœlinne (78) od lat ogromnym zainteresowaniem cieszy siê optymalizacja warunków prowadzenia kultur pêdów, korzeni czy te¿ korzeni transformowanych w celu uzyskania wysokiego poziomu syntetyzowanych produktów (10,79,80).
Prowadzone dotychczas badania dostarczaj¹ wielu dowodów, ¿e w kulturach korzeni transformowanych mo¿na uzyskaæ znacznie wy¿szy poziom metabolitów wtórnych ni¿ w kulturach korzeni nietransformowanych (81,82). Dobrym przyk³adem s¹
korzenie w³oœnikowate Ajuga reptans L., których komórki zawieraj¹ 4-krotnie wiêcej
20-hydroksyekdysteronu w porównaniu z komórkami korzeni roœlin rosn¹cych
w gruncie (83). Innym przyk³adem s¹ korzenie w³oœnikowate Atropa belladonna, które wytwarza³y œrednio 3,5 mg/g suchej masy (sm) alkaloidów tropanowych, podczas
gdy korzenie nietransformowane produkowa³y ich jedynie 0,3 mg/g sm. Wyselekcjonowany klon korzeni w³oœnikowatych, wykazuj¹cy najwy¿sz¹ biosyntezê alkaloidów, produkowa³ a¿ 27 razy wiêcej alkaloidów (hioscyjaminy i skopolaminy), ni¿
korzenie nietransformowane (53). Znaczna czêœæ metabolitów wytwarzanych w korzeniach w³oœnikowatych to niezwykle cenne zwi¹zki, maj¹ce zastosowanie w medycynie. Szczególnie wartoœciowe s¹ substancje wykorzystywane jako leki przeciwnowotworowe. Nale¿y do nich np. kamptotecyna, bêd¹ca inhibitorem topoizomerazy I (stosowana przeciwko wirusowi HIV-1), która wytwarzana jest m.in. przez
Camptotheca acuminata i Ophiorrhiza pumila (84).
Hodowla korzeni w³oœnikowaych mo¿e przyczyniaæ siê równie¿ do poznawania
i odkrywania nowych zwi¹zków (55,85). Badania korzeni transformowanych Tripterygium
wilfordii var. regelii doprowadzi³y do izolacji nowych terpenoidów: diterpenu (C21H28O3)
oraz trzech nowych seskwiterpenów, nazwanych: TWHR-1 (C33H38O9), TWHR -2 (C29H34O7),
TWHR -3 (C35H37O8N) (86). W korzeniach w³oœnikowatych Scutellaria baicalensis zidentyfikowano nowy glikozyd flawonowy (5, 7, 2’, 6’-tetrahydroksyflawon 2’-O-b-D-glukopiranozyd); flawonoidy izolowane z korzeni roœlin tego gatunku wykazuj¹ silne dzia³anie przeciw wirusowi HIV-1 oraz T-limfotropowemu wirusowi bia³aczki (HTLV-1)
(87). W badaniach nad zwi¹zkami przeciwgrzybiczymi, hamuj¹cymi rozwój Cladosporium
flavum, doprowadzono do zidentyfikowania nowego metabolitu roœlinnego hamuj¹cego kie³kowanie spor (88). Wyizolowany z Lithospermum erythrorhizon zwi¹zek (rhizonon), jest pochodn¹ chinonów i ma silniejsze dzia³anie przeciwgrzybicze ni¿ spokrewniona z nim szikonina. W przypadku kultur korzeni w³oœnikowatych zwi¹zek ten
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jest w ca³oœci wydzielany do po¿ywki, co znacznie u³atwia odzyskiwanie tego metabolitu (88). Innym przyk³adem s¹ korzenie w³oœnikowate Catharanthus trichophyllus,
w których zaobserwowano indukcjê alkaloidów indolowych (89) oraz korzenie Swertia
japonia, w których wykryto ksanton (90). Kolejnym przyk³adem metabolitu, akumulowanego w du¿ych iloœciach w korzeniach, jest czerwony barwnik, naftochinon pochodna szikoniny, pozyskiwany z L. erythrorhizon (91).
Ciekaw¹ alternatyw¹, jak siê wydaje, jest równie¿ produkcja metabolitów wtórnych w zielonych korzeniach w³oœnikowatych uzyskanych w roœlinach z rodzaju
Asteraceae, Solanaceae i Cucurbitaceae (92). W prowadzonych na œwietle kulturach zielonych korzeni w³oœnikowatych mo¿na produkowaæ metabolity, które s¹ syntetyzowane w organach roœlin zawieraj¹cych chlorofil (93).

5. Podsumowanie
Korzenie w³oœnikowate charakteryzuj¹ siê intensywniejszym przyrostem biomasy w porównaniu do innych kultur roœlinnych prowadzonych w warunkach in vitro.
Kultury korzeni w³oœnikowatych zapewniaj¹ d³ugotrwa³¹ i stabiln¹ produkcjê znacz¹cych iloœci metabolitów wtórnych. Jednoczeœnie manipulacja warunkami hodowli: sk³adem po¿ywki, rodzajem u¿ywanego do transformacji szczepu bakterii dobranego do danego gatunku roœliny, a tak¿e selekcja klonów o najlepszych w³aœciwoœciach, dodatkowo zwiêkszaj¹ wydajnoœæ prowadzonej hodowli i mog¹ zwielokrotniæ poziom po¿¹danych zwi¹zków. Dodatkowo w komórkach korzeni w³oœnikowatych mo¿e byæ wytwarzane szersze spektrum zwi¹zków farmakologicznie czynnych
w porównaniu z innymi rodzajami kultur roœlinnych.
A. rhizogenes jest cennym narzêdziem w biotechnologii roœlin. Nadal pozostaje
jednak wiele nie rozwi¹zanych do koñca zagadnieñ, zwi¹zanych z poznaniem funkcji genów warunkuj¹cych patogenicznoœæ A. rhizogenes oraz dok³adne poznanie funkcji wszystkich genów zlokalizowanych w plazmidzie Ri.
Praca finansowana z projektu KBN 0430/P04/2004/26 i KBN 092/P05/2003.
Autorki dziêkuj¹ prof. Ewie £ojkowskiej i dr hab. Alicji Ziemienowicz za cenne uwagi w trakcie przygotowywania manuskryptu.
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